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1. W korytarzu Zony – prolog

Wiatr rozhuœta³ krawaty i po³y marynarek w firmowym kolo-

rze Skypaxu, na takie kroje z zazdroœci¹ patrzyli Humani, ka¿dy

garnitur móg³ spustoszyæ pakiet w wersji Fajny, mo¿e Super, ale

ju¿ nie Ekstra. Ubrania fruwa³y wokó³ cia³, które najmniejszym

szczegó³em nie zdradza³y p³ciowoœci. Fantomy siedzia³y nierucho-

mo w korytarzu zbudowanym z plastikowej palisady. Zza ogro-

dzenia cieñ rzuca³o wielkie drzewo o roz³o¿ystych ga³êziach, przez

które przebija³ siê laserowy obraz gigantycznej reklamy: „Human

Roku”. Postaæ z hologramu wygl¹da³a jak zlana woskiem, zastyg³a

w pozie, najpewniej uformowa³ j¹ przeciêtnie uzdolniony charak-

teryzator. W d³oni figurka trzyma³a szeœciok¹tne pude³ko z napi-

sem „Skymobile”.

– Najwa¿niejszy jest temat – powiedzia³ pierwszy, dot¹d nie-

ruchomy, bezp³ciowy garnitur. Teraz podniós³ g³owê na niewidzial-

nym zawiasie i patrz¹c w niebo porusza³ uszami jakby siê stara³

rozci¹gn¹æ gumowe policzki. A twarz mia³ g³adk¹, idealnie syme-

tryczn¹, wykrojone i wymodelowane usta, oczy w kolorze g³êbo-

kiej, nienaturalnie czystej zieleni. Do tego ma³e przylegaj¹ce uszy,

w³osy czarne, d³ugie, przyklejone do g³owy i sztywno opadaj¹ce

na ramiona, nawet na tym wietrze, w tym surowym miejscu.

– Bohater jest najwa¿niejszy – odpowiedzia³ drugi; o tym,

¿e by³ drugim decydowa³y drobiazgi. Odró¿nia³ siê kolorem w³o-

sów, by³ szatynem, na oczach mia³ niebiesk¹, najmodniejsz¹ siat-



~ 10 ~

kówkê. Do tego za¿yczy³ sobie odrobinê wiêkszy nos z lekko roz-

dêtymi dziurkami, taki hit, niestety sprzed lat. Poza tymi detala-

mi wygl¹da³ jak impresja na temat pierwszego.

– Ty by³eœ, i co? Dla kogo teraz jesteœ tematem? Najwa¿niej-

szy jest temat! – ze znajomoœci¹ rzeczy odpowiedzia³ pierwszy.

Gdy spojrzeæ na obu, od razu zdawa³ siê liderem. Coœ w sobie mia³,

niby wy¿szy, mo¿e bardziej w barach szeroki, w ka¿dym razie pa-

trzy³ pewnie przed siebie, ale pewny by³ tylko tego, ¿e nic siê nie

zmieni, niczego wiêcej pewnym byæ nie móg³.

– Nie ma tematu bez bohatera – upar³ siê drugi, czy to z prze-

kory, czy chcia³ pogadaæ; trudno stwierdziæ, upiera³ siê i tyle.

– Nie ma bohatera bez tematu. Oto bohater – fantom wska-

za³ na woskowy hologram – i koniec tematu, nie wytrzyma sezo-

nu. Nie rozumiesz?

– Jedno bez drugiego nie istnieje.

– Durne gadanie na okr¹g³o. W³aœnie dlatego nigdy niczego

porz¹dnego nie zrobi³eœ, ja zreszt¹ te¿. Na si³ê szukasz zwi¹zku,

co gorsze logicznego. Myœlisz, ¿e masz racjê, nie myœlisz, jak jest

naprawdê. Jak nie wiesz, to siê nie odzywaj, spójrz na mnie. Mó-

wiê tylko tyle ile wiem, a wiem, ¿e nie masz racji i nic wiêcej, dalej

siedzê cicho. – pierwszy poucza³ i wydaje siê, ¿e w tym towarzy-

stwie móg³ z czystym sumieniem wejœæ w tê rolê.

– Nie chcê siê k³óciæ, wiem, ¿e rozumiesz wiêcej. Powiedz mi

gdzie by³ nasz b³¹d? – spokornia³ drugi i spróbowa³ naœladowaæ

rozci¹ganie twarzy, ale nawet ucho mu nie drgnê³o.

– Co tam ty, ma³o widzisz. Mój by³ b³¹d! Nasi nastêpcy wiedz¹

jeszcze mniej, ale maj¹ instynkt.

– To znaczy, ¿e jest ktoœ, kto wie wszystko?

– Kontynent odkry³! A jak inaczej?

– Kto?

– Kiedy ty zm¹drzejesz? Nie wiem i dlatego tu z tob¹ siedzê.


