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Rozdział I: Listopad. Szachy 
  

 
 
Idąc przez pole zmarzniętej, szaro-zielonkawej trawy, w eleganckim, granatowym 

płaszczu, całkiem nieadekwatnym do panujących warunków, z kapeluszem na głowie, który 
ledwo się opierał porywistym podmuchom wiatru – ojciec Iulius czuł się szczęśliwy. Co go 
skłoniło, żeby iść na piechotę, zamiast skorzystać z wygodnej, szybkobieżnej kolejki – sam 
nie wiedział. Być może zrobił to z przekory. Lubił robić różne rzeczy z przekory z tej prostej 
przyczyny, że nie lubił ludzi i nie lubił ich sposobów robienia różnych rzeczy. Wiedział 
dobrze, że była to bardzo małostkowa motywacja działania. Wiedział też, że nie wypada być 
małostkowym dorosłemu, wykształconemu mężczyźnie, w dodatku księdzu i inkwizytorowi. 
Niemniej jednak czasem sobie na takie krotochwile pozwalał.  

Z drugiej jednak strony: może tym razem to nie była kwestia przekory. Tau Veris, 
planeta, na której się znajdował, była chyba jedynym cywilizowanym światem, na którym 
człowiek mógł jeszcze tak po prostu wybrać się piechotą do portu żeglugi kosmicznej. 
Oczywiście nie do samego portu. Łażenie po olbrzymim, betonowym polu, z którego 
startowały statki, byłoby pomysłem co najmniej głupim.  

- „Chyba, że ktoś lubi się opalać w blasku atomowych silników” – pomyśał Iulius. 
Jego zamiarem było dojść do terminalu załadunkowego, stamtąd już 

przetransportowano by go specjalną kolejką na pokład promu. Zaś po drodze chciał obejrzeć 
pierwszy w tym roku mokry, listopadowy śnieg. Wiedział, że niedługo stopnieje, sycąc 
wilgocią tłustą glebę tego rolniczego świata.  

Na Tau Veris klimat był raczej suchy, nie licząc jednego kontynentu, na którym 
skupiło się całe osadnictwo. Kontynent ów, który nazwano Ager, przez długie lata był 
zagadką dla planetologów. Jego ziemie były nadzwyczaj żyzne, sprzyjały wszelkim formom 
wegetacji, doskonale nadawały się do podtrzymania rozwiniętego, dającego olbrzymie plony 
rolnictwa, mimo iż warunki naturalne nie wydawały się szczególnie korzystne. Wyjaśnieniem 
zagadki okazał się śnieg. Nie dość że przez kilkumiesięczne opady nawadniał glebę, zdolną 
do niezwykle długiego trzymania wilgoci, to jeszcze nasycał ją bogactwem różnorodnych, 
użyźniających związków chemicznych.  

Gdy już to odkryto, pojawiły się oczywiście nowe pytania. Jasne było, że atmosfera 
planety ma specyficzny, sprzyjający rolnictwu skład. Ale dlaczego śnieg padał tylko na 
jednym kontynencie? I dlaczego opady zwykłego deszczu były tak rzadkie i nie dawały tego 
samego efektu? Teorii powstało mnóstwo. Mówiono o oddziaływaniach prądów morskich, o 
anomaliach w polu magnetycznym planety, o aberracjach funkcji jądra. Ostatecznej wersji 
nigdy nie ustalono. 

Dla mieszkańców nie było to ważne. Iulius, który się na Tau Veris wychował, już od 
dzieciństwa nauczył się witać śnieg z radością, nauczył się czuć życie, które ze sobą niesie. A 
owego dnia, kiedy szedł do kosmodromu przez pokryte białym puchem pola – rozkoszował 
się słodkawym, mrowiącym zapachem pulchniejącej gleby. I być może właśnie to go skłoniło 
do obrania dłuższej i trudniejszej drogi. 

Chociaż… Nie mógł być pewien. Prawdę powiedziawszy nie lubił swojej rodzimej 
planety. Niechętnie wracał pamięcią do lat dzieciństwa, do hodowli w „kolonii”. Kiedy był 
mały nauczono go myśleć o sobie jak o swego rodzaju inteligentnej roślinie. Został 
posadzony, urósł i miał wykonywać określone zadania. Wbrew hodowcom postanowił 
osiągnąć coś więcej. Wiara mu to umożliwiła. Kościół przygarnął go na swe łono; został 
księdzem. Nigdy nie czuł miłości do ziemi, tej ziemi, po której właśnie stąpał, dostrzegając 
już wyłaniające się powoli z szarówki zarysy terminalu.  
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 Potrząsnął głową, jakby chciał w ten sposób odpędzić wszystkie niepoważne myśli, 
które się w niej kłębiły.  
 - „Człowiek nie może się na dłuższą metę roztkliwiać, rozpływać w otoczeniu, nie 
może być nadto zajęty sobą” – myślał, zbliżając się do kosmodromu. – „Wszystko to może 
łatwo doprowadzić do tego, że wyda się sobie żałosny. Trzeba patrzeć na zewnątrz, gdyż 
umysł zatraca się w melancholii, jeśli się go pracą nie przywołuje do ładu. Inkwizytor musi 
pracować. Musi myśleć. Zbyt wielu ludzi patrzy mu na ręce, żeby mógł się stać żałosny. 
Melancholia, żal nad sobą... To czysta hipokryzja. Trzeba żyć normalnie...” 
 Zszedł z pola na drogę. Budynek terminalu widział już wyraźnie przed sobą. Kiedy 
zbliżał się do jego wejścia, a później przykładał swój inkwizytorski sygnet do czytnika 
magnetycznego przy bramce – poczuł nagle niesmak do całego swojego filozofowania. Śnieg 
i listopad, i wiszące w powietrzu zapachy... wszystko przestało go cieszyć. Mruknięciami zbył 
na odprawie funkcjonariuszy portu, wymuszonymi grzecznościami odparł na powitania kilku 
nieznanych mu osób. Potem pozwolił zapakować się do kolejki i przewieźć na pokład promu. 
A kiedy statek wystartował, Iulius – obojętny na piękno gwiazd – zasnął. 
 Jego podróż nie była długa. Kosmiczny jacht „Imago”, na który się udawał, znajdował 
się na orbicie trzeciego księżyca Tau Veris. Został zatem obudzony po jakiejś godzinie i z 
niewiarą właściwą człowiekowi śniącemu o polach i zbożach, odkrył, że znajduje się na 
suchym, szarym pokładzie obcego mu statku. W dodatku nikt nie wyszedł mu na spotkanie. 
Tylko sennie jarzący się terminal ścienny powitał go standardową formułką, po czym nakazał 
iść prosto korytarzem do windy. 
 Z pewną niechęcią usłuchał maszyny. Ostatecznie co było robić, miał przecież swoje 
zadanie.  
 Po drodze minął kilka innych terminali, które z doprowadzającą do szału monotonią 
powtarzały: „PROSZĘ IŚĆ PROSTO”. Wreszcie - po kilkunastu minutach błądzenia - 
odnalazł windę. Nie wiedział, czy ma jechać w dół, czy w górę, jednak jego problem szybko 
się rozwiązał, gdyż, kiedy tylko zaczął majstrować przy panelu kontrolnym, winda ruszyła. 
Przez chwilę czuł nieprzyjemne ciążenie w żołądku, sensacja ta jednak szybko ustąpiła. 
Najwyraźniej się zatrzymali. 
 Usłyszał hydrauliczny syk. Ku jego najwyższemu zdziwieniu odgłosu tego nie wydały 
drzwi, tylko otwierający się sufit. Przez powstałą nad jego głową dziurę zaczęła napływać 
gęsta para, a podłoga pod jego stopami nagle zadrżała i ruszyła w górę.  
 Całkiem zbaraniały, zaczął się rozglądać wokół siebie. Najwyraźniej został 
wyniesiony do jakiejś bardzo obszernej sali, gdyż nie mógł w kłębiącym się oparze dojrzeć 
ścian, ani sklepienia. Wokół niego zdawało się nie być niczego, aczkolwiek dostrzegał 
momentami jakieś majaczące sylwetki i słyszał delikatne szmery ruchu. Na próbę postąpił 
krok w przód, lecz w tym momencie posadzka rozjarzyła się czerwonym światłem i rozległ 
się ostrzegawczy pisk. Iulius pospiesznie wrócił na miejsce, a alarm momentalnie ucichł. 
 - Rycerz na C3 ! – jego uszu całkiem niespodziewanie dobiegł dudniący głos. Zaraz 
potem rozległo się rżenie i tętent kopyt.  
 Mgła przez chwilę zdawała się falować i trochę jakby zrzedła. Przez moment dostrzegł 
niedaleko siebie sylwetkę jakiejś kobiety, która jednak zaraz ponownie się rozmyła. Wszelki 
ruch ustał. 
 Padło kilka kolejnych komend. Gdzieś w oddali rozległy się jakieś stłumione dźwięki, 
a Iuliusa ogarnęło głębokie poczucie absurdu. Wpakował się w sam środek jakiejś tytanicznej 
farsy, a teraz sterczy jak kołek, otoczony mgłą, nie mając najbledszego pojęcia, o co w tym 
wszystkim chodzi. Jakieś przedstawienie? Happening? Zabawa pijanych wariatów? A może  
całkiem idiotyczny rytuał sekty zblazowanych milionerów?  
 - Biskup na E6! Biskup na E6! No, proszę się ruszyć wreszcie! 
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 Iulius zamrugał gwałtownie. Kto, on? Rozejrzał się niepewnie. Ponownie spróbował 
postąpić krok naprzód i tym razem nie natrafił na żadną przeszkodę. Powtarzając sobie, że 
jest skończonym idiotą, ruszył naprzód i szedł, dopóki ten sam władczy głos go nie 
zmitygował. 
 - Już! Już! Starczy! Na E6! 
 Zatrzymał się gwałtownie. Spojrzał pod nogi i uśmiechnął się krzywo. Na polu, na 
którym stał, widniał wielki napis E6.  
 Kiedy szedł, mgła ponownie trochę się rozrzedziła, widać rozpędził ją ruch powietrza. 
Mógł teraz dostrzec w pewnej odległości od siebie kilka krępych, baryłowatych postaci. 
Jakiegoś rodzaju roboty – stwierdził. Wyglądały raczej nieprzyjemnie ze swoimi ciężkimi 
korpusami, krótkimi nogami i mocarnymi chwytakami. Poza nimi zauważył też kilka osób w 
dziwacznych staromodnych strojach, lecz o tych nie był w stanie stwierdzić, czy to ludzie, czy 
maszyny.  
 - Królowa na E7! – zarządził głos. 
 Po chwili obok Iuliusa, w odległości jakichś dwóch kroków, stanęła niewysoka, 
filigranowa kobietka w czarnej, królewskiej sukni i koronie na głowie. Gdy go zobaczyła, 
uśmiechnęła się – zdecydowanie po ludzku.  
 Uśmiechnął się również i z rosnącym w postępie geometrycznym poczuciem 
zażenowania zaczął układać w głowie plan odezwania się do niej. „Dzieńdobry…” – Nie, to 
głupie. Całkiem bezsensowny moment na formalne powitania. Więc może: „Przepraszam, co 
tu się właściwie dzieje?” Nie, nie, nie. Wyjdzie na jakiegoś zupełnego ignoranta. Ale gdyby 
tak powiedział: „Całkiem fascynujące przedstawienie, nieprawdaż?” Nie wydałby się może 
takim skończonym idiotą i abnegatem, a przy okazji zagaiłby rozmowę i przy odrobinie 
szczęścia dowiedział się wreszcie, co jest grane. Gorzej, jeśli to faktycznie jest jakiś obrządek, 
czy coś. Tego tylko brakuje, żeby strzelił takie faux pas. 
 Całe szczęście jego rozważania zostały ukrócone, gdyż kobieta odezwała się pierwsza. 
 -  Jak się ksiądz bawi? – zapytała, zniżając głos do konspiracyjnego szeptu. – Już 
myśleliśmy, że się ksiądz nie zjawi, miał ksiądz być u nas wczoraj. 
 - Ja…hm… tak, no cóż – Iulius również starał się mówić jak najciszej. – Zatrzymały 
mnie sprawy osobiste, chciałem odwiedzić swoją rodzinną planetę… 
 - Ach, no tak… 
 Inkwizytor odchrząknął i już miał zadać jakieś pytanie, gdy nagle ozwał się ponownie 
ten odległy, dudniący głos: 
 - Biskup bije królową! 
 W tym samym momencie rozległ się łoskot metalu uderzającego o metal i z mgły 
wyłonił się barczysty robot bojowy, pędzący na oślep w stronę stojącej nieopodal kobiety. 
Iulius, niewiele myśląc, rzucił się mu naprzeciw i po chwili znalazł na ziemi, boleśnie obity i 
zaplątany w stalowe kończyny. Jako że był mężczyzną rosłym i dość silnym, jednym 
szarpnięciem wyrwał się morderczego uścisku, po czym przygwoździł napastnika. Ten jednak 
nie miał zamiaru się poddać, przeciwnie, miotał się wściekle, wymachując na wszystkie 
strony stalowymi ramionami. Wkrótce Inkwizytor poczuł, że zaczyna się męczyć i nie da rady 
zbyt długo utrzymać ogarniętej szałem maszyny.  
 „To diabelstwo ma pięści jak przemysłowe tłuczki do mięsa” – myślał gorączkowo. – 
„Nie utrzymam go… Rozgniecie mnie na miazgę! Dlaczego nikt się do cholery nie ruszy? 
Nie widzą, co się dzieje?” 
 Poczuł, że powoli zaczyna go ogarniać panika. Napięte do granic wytrzymałości 
mięśnie i nadwyrężone ścięgna wołały o chwilę odpoczynku. Musiał coś wymyślić i to 
szybko, zanim zabraknie mu sił. Nie miał jednak bladego pojęcia o konstrukcji robotów 
bojowych, był zresztą pewien, że nie posiadają żadnego słabego punktu, który mógłby 
wykorzystać, mając do dyspozycji tylko gołe pięści.  



 5

 - „Przestań się rzucać, cholerna maszyno!” – pomyślał desperacko. – „Przepal się, czy 
co!” 
 O dziwo maszyna posłuchała i w jednej chwili znieruchomiała w jego uścisku. 
 Iulius wziął kilka głębokich oddechów. Powoli jego umysł zaczynał znowu pracować 
trzeźwo. Trochę za późno – jak sobie uświadomił. Gdy podniósł głowę ujrzał, że otacza go 
tłumek ludzi w staromodnych dworskich szatach. Większość zebranych śmiała się lub z 
trudem od śmiechu powstrzymywała. 
 - „Ty durniu zatracony!” – zbeształ się w myśli. – „Rycerze, biskupi, królowa, E7… 
Przecież to szachy! Tylko w jakiejś ekstrawaganckiej inscenizacji.” 
 - Przedni ten nasz księżulo, przedni! – zaśmiał się jakiś mały człowieczek, wyłaniając 
się spośród dworaków-przebierańców. – Biskup bije królową! Ale, ale… Non possumus! 
Zbrojne ramię Kościoła w akcji!  
 To powiedziawszy zaczął tańczyć wokół inkwizytora, który dopiero teraz miał okazję 
przyjrzeć mu się dokładniej. Ów śmieszny człowieczek ubrany był w obcisłe, żółte szatki, na 
nogach miał buty z długimi zawiniętymi czubami, a na głowie czapkę z trzema pomponami, 
na których brzęczały radośnie trzy złote dzwoneczki. No tak, błazen. 
 - Wasza przenajrycerska nadwielebnościowość szóstopotężna całkowicie zrujnowała 
tak chytrze obmyślonego przeze mnie mata! Królu, o, królu, czyż widzisz mą żałość? Jestem 
absolutnie o tym przekonany, że gdyby nie nadcnotliwa gorliwość tego obrońcy cudzych żon, 
założyłbym ci cudnego mata! 
 - Zmiataj już stąd, głupcze – ofuknął go gniewnie człowiek przebrany za króla, który 
właśnie przecisnął się przez kordon gapiów i zbliżył do Iuliusa. – Proszę ojca o wybaczenie – 
rzekł już zupełnie innym tonem, pomagając Inkwizytorowi podnieść się z ziemi. – 
Rozumiem, że cała sytuacja mogła ojca nieco zdezorientować, doprawdy szkoda, że nie 
przybył ojciec wczoraj, kiedy przygotowywaliśmy tę całą zabawę. Nazywam się Hugo Vix, 
jestem właścicielem tego jachtu i to ja pozwoliłem sobie ojca tutaj zaprosić. A dama, w której 
obronie tak dzielnie ojciec stanął, to moja żona, Maria. 
 Wymieniona zbliżyła się z czarującym uśmiechem. 
 - Proszę się nie przejmować tą drobną pomyłką. Uważam, że to, co ojciec zrobił było 
naprawdę rycerskie. Założę się, że żaden z tych opojów nawet nie kiwnąłby palcem, gdyby 
groziło mi prawdziwe niebezpieczeństwo – ze śmiechem wskazała wszystkich zebranych.  
 Pod wpływem tego śmiechu uczucie gorzkiego upokorzenia szybko w Iuliusie 
stopniało.  
 - To ja proszę o pańskie wybaczenie – zwrócił się do Vixa. – Zdaje się, że jak ostatni 
osioł zrujnowałem dobrze zapowiadającą się partię szachów. 
 - Ależ nonsens! – tamten zbył jego przeprosiny śmiechem. – I tak zaczynało mnie to 
już nudzić. Dzięki ojcu możemy wszyscy przejść do o wiele przyjemniejszej części wieczoru 
– do uczty! 
 Wszyscy przyjęli tę deklarację głośnym okrzykiem aprobaty i cały tłum, osnuty 
strzępkami rzedniejącej mgły, ruszył do wyjścia z przestronnej sali. Tymczasem królewska 
para zajęła się swoim gościem, z troskliwością nieco przesadną – jak uważał sam 
zainteresowany – dopytując się, czy aby nie doznał żadnych obrażeń. Metalowe ramiona 
robota, i owszem, nabiły mu kilka siniaków, a na upadku jego plecy ucierpiały wcale nie 
mniej, niż jego duma, ponadto miał chyba zwichnięty nadgarstek, ale nigdy nie lubił, żeby 
nadto zajmować się jego osobą. 
 - Proszę się nie kłopotać, to naprawdę nic takiego – tłumaczył, idąc za pozostałymi. – 
Raczej niech mi pan opowie o tej niezwykłej uroczystości. Czy często zdarza się panu 
inscenizować na swym jachcie dwór monarszy? 
 - Tylko czasami – odparł ze śmiechem Vix. – Wszyscy tutaj lubimy takie zabawy i 
jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Ci, że tak powiem, „dworzanie” to wszystko moi bliscy 
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współpracownicy z Vix Robotika. Ksiądz jest pierwszym od dawna „gościem z zewnątrz”. 
Czego się nie robi dla dogodzenia pracownikom, prawda? 
 - Domyślam się – przytaknął Iulius. – Pański zespół słynie z tego, że tworzą go 
najwybitniejsi cybercerebrotycy i mechatronicy w całym znanym wszechświecie.  
 - Co racja, to racja. Zawsze powtarzam, że nie odniósłbym takiego wspaniałego 
sukcesu, gdyby nie wspierały mnie największe umysły naszych czasów. Proszę tylko 
spojrzeć, ten człowiek w biskupiej szacie to sam Otmo Lemann, wynalazca indukcyjnego 
programowania cerebrozwojów. A ten rycerz, to Samuel Terens, wybitny artykomechanik. 
Oczywiście nie wszyscy tu zebrani są naukowcami, to byłoby piekielnie nudne! – Vix 
roześmiał się perliście. – Dlatego sprowadziliśmy tu nasze rodziny – żony, córki, kuzynki. Jak 
ksiądz widzi, pięknych dam nam nie brakuje. 
 - A ten błazen? Kim on jest? Rozumiem, że z nim rozgrywał pan tę partię? 
 - Ach, tak… - mężczyzna zawahał się na chwilę. – Tak, to mój ulubiony partner do 
wielu gier. Widzi ksiądz, on zawsze wygrywa, a uważam, że trzeba grać z lepszym od siebie, 
żeby się rozwijać. Ale on nie jest częścią naszego zespołu… 
 - Bardzo przekonująco odgrywa swoją rolę w tej inscenizacji – wtrącił Iulius. 
 - Tak, tak, to fakt. To znaczy… Właściwie on nie odgrywa swojej roli, tylko… 
naprawdę jest błaznem. 
 - Błaznem? – Inkwizytor powątpiewającą potrząsnął głową. 
 - No, komikiem. Zatrudniam go jako kogoś w rodzaju… wodzireja? Świetnie 
sprawuje się na zabawach. W dodatku moja żona przepada za jego dowcipami. Nalegała na 
to, żebym go zatrzymał na stałe.   
 - Rozumiem – Iulius powoli pokiwał głową, nie mogąc się nadziwić, czegóż to sobie 
nie wymyślą bogacze. Dostrzegał w tym pewną ironię, że najsłynniejszy na świecie twórca 
robotów, żyjący kamień milowy postępu, największą przyjemność czerpał z odtwarzania 
minionych epok. Podobnie w tym, że zamiast komputera bawił go człowiek w absurdalnym 
przebraniu, a zamiast korzystać z możliwości wirtualnej rzeczywistości, którą sam wszak 
pomagał rozwijać, tworzył kostiumowe przedstawienia.  
 Ostatecznie jednak, nie jemu było oceniać wielkich tego świata. On przybył tylko 
obserwować i zapamiętywać. To właśnie czynili Inkwizytorzy. Oceniał – Bóg.  
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Rozdział II: Joker zawsze wygrywa 
 
 

 
 Przed rozpoczęciem bankietu towarzystwo rozeszło się na kilkanaście minut do 
swoich kajut, aby przebrać się w wygodniejsze stroje. Iulius – po tym, jak już został 
zmuszony do skorzystania z usług droida medycznego, który opatrzył jego nadgarstek i 
pozostałe stłuczenia –  został odprowadzony przez służącego do przydzielonej mu kwatery. 
Tam spotkało go miłe zaskoczenie, gdyż na koi odnalazł walizkę ze swoim bagażem, którą 
zawieruszył podczas awantury z szachami. Mógł zatem skorzystać z kabiny odświeżającej i 
przebrać się w coś niepodartego, niepogniecionego i nieprzepoconego. 
 Gdy już to uczynił, poczuł się lepiej. Pozwolił sobie nawet na chwilę próżności: 
spojrzał w lustro. Odbicie popatrzyło na niego z wyrazem rozczarowania. Widać nie 
zachwycił go widok ponurej, brzydkiej twarzy, obarczonej za długim nosem i wąskimi, 
drapieżnymi ustami, przymontowanej do chudego, wysokiego ciała, niezgrabnego nawet w 
gustownym smokingu.  
 Iulius wzruszył ramionami, wcisnął ręce do kieszeni i, pogwizdując niezobowiązująco, 
wyszedł na korytarz. Tym razem obyło się bez asysty komputerów, bowiem ten sam służący, 
który go przyprowadził do kajuty, odprowadził go teraz do sali bankietowej.  
 - „W sumie to trochę dziwne, że nie wysłali nikogo po mnie, gdy przyleciałem” – 
rozmyślał po drodze Inkwizytor. – „Wiedzieli przecież, że się spóźnię. Gdyby ktoś tam był i 
mnie uprzedził, co jest grane, nie byłoby całego tego zamieszania.” 
 Nagle ogarnęły go złe przeczucia. Coś w całej tej sytuacji było nie tak, ale nie mógł 
dokładnie określić, co. Nie chodziło o dziwactwa jego bogatego gospodarza. Cała ta 
zwariowana inscenizacja z głupim błaznem na czele miała w sobie coś lekko perwersyjnego, 
ale nie to go naprawdę niepokoiło.  
 - „Inscenizacja…” – powtórzył w myślach, ale nie dane mu było snuć dalej swoich 
rozważań, gdyż wnet znaleźli się na miejscu. 
 Sala bankietowa urządzona była z tak niezwykłym blichtrem, że aż odebrało mu na 
chwilę dech. Prędzej byłby gotów uwierzyć, że znalazł się w jakimś przedwojennym, 
ziemskim pałacu, niż że nadal jest na pokładzie statku kosmicznego. Olbrzymie 
pomieszczenie składało się z dwóch poziomów – parteru i ganków. Z jednego na drugi można 
było się dostać, korzystając z szerokich, wykładanych marmurem schodów, o fantastycznie 
rzeźbionych, żeliwnych poręczach.  
 Na dole spora część sali była wolna, najwyraźniej przygotowana do tańca. Stała tam 
również kilkunastoosobowa orkiestra w jednolitych kostiumach. W arkadach, pod gankami 
poustawiano ciężkie, drewniane stoły, z których część przeznaczono do rozmaitych gier 
hazardowych. Za orkiestrą, dokładnie naprzeciwko głównego wejścia, znajdował się bogato 
wyposażony bar. Drugi podobny można było dostrzec również w tym samym miejscu na 
wyższym piętrze.  
 Wyposażenie ganków było o wiele lżejsze. W dyskretnych alkowach poustawiano 
stoły ze szkła rzezanego w niezwykłe, obłe kształty. Wokół nich znajdowały się wygodne, 
niskie fotele i kanapy. Cienkie ścianki z przyciemnionej transplastali przepuszczały tylko 
część światła z głównej sali, tworząc przyjemną, stonowaną atmosferę. Dodatkowym 
nastrojowym elementem były szemrzące subtelnie fontanienki, poukrywane tu i tam między 
alkowami, w większości również rzeźbione w fantastyczne kształty.  
 Jednak tym, co najbardziej przykuło uwagę Iuliusa był monumentalny żyrandol. 
Wielka kula kryształowych łez pyszniła się pośrodku sufitu, obsypując całe pomieszczenie 
miriadami jaskrawych refleksów. Gdyby spadła – myślał Inkwizytor – tysiące drogich 
kamieni przykryłyby wszystko jak śnieg na jego rodzinnej planecie. 
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 - Proszę ojca – czyjś głos ściągnął jego spojrzenie z powrotem ku ziemi. Zamrugał, 
jakby wyrwany z drzemki i uśmiechnął się lekko. 
 - Pani Vix – skłonił się uprzejmie. 
 - Chciałam ojcu przedstawić moją kuzynkę, Nimue. 
 Dopiero teraz Iulius dostrzegł, że pół kroku za Marią Vix stoi druga kobieta – nieco 
młodsza, również bardzo atrakcyjna, ale o mniej efemerycznej urodzie.  
 - Bardzo mi miło – rzekł. A żeby nie wydać się banalnym, dodał zaraz: - Ma pani 
doprawdy niezwykłe imię. Czy przybyła pani ze swoim czarodziejem?  
 Przedstawiona uśmiechnęła się niepewnie. Popatrzyła na swoją kuzynkę, a Iulius 
dostrzegł w jej oczach to wołanie: „Ratunku, wariat!” i wiedział już, że błysk erudycji nie 
wyszedł mu na dobre.  
 - To taki dowcip – wyjaśnił pospiesznie, wykonując niezgrabny ruch ręką, jakby 
chciał coś odpędzić. – W starożytnych legendach Nimue była kochanką czarodzieja Merlina, 
druidzkiego kapłana o wielkiej mocy.  
 Obie kobiety roześmiały się. 
 - Proszę wybaczyć – powiedziała Nimue. – Kultura przedwojennej ziemi nigdy nie 
była moją mocną stroną.  
 - Nimue jest artykomechnikiem w firmie mojego męża – dodała Maria, jakby to 
wszystko wyjaśniało. 
 - Tak, robię dłonie. 
 - Robi pani dłonie? – Iulius mimowolnie się roześmiał. Nimue mu zawtórowała. 
 - Wiem, wiem, to brzmi trochę zabawnie – powiedziała. - Wszyscy myślą o robotach 
jako o całości, ale robotyka to bardzo rozbudowana nauka. Większość z nas posiada wąskie 
specjalizacje... 
 - Najgorsi są ci od oczu. Mają ich całe kolekcje, które trzymają w słoikach w piwnicy 
– Maria wzdrygnęła się teatralnie.  
 - Nie żartuj! – ofuknęła ją ze śmiechem kuzynka. – Uważam, że dłonie są niezwykle 
ważne. To one najczęściej wchodzą w kontakt z ludzkim ciałem. Osiągnięcie tego, żeby były 
precyzyjnymi narzędziami nie było niczym trudnym. Ja pracuję nad tym, żeby były delikatne. 
 Iulius zawsze zwracał dużą uwagę na dłonie, więc ta kwestia go zainteresowała. Jego 
zdaniem patrząc na ręce można było dowiedzieć się wiele o człowieku. „Nie tylko oczy, ale i 
dłonie są zwierciadłem duszy” – mawiał czasami. Również teraz przypomniała mu się ta 
myśl, jednak zachował ją dla siebie. Zamiast tego wdał się w dyskusję o szczegółach 
technicznych; ostatecznie jako Inkwizytor był również naukowcem. 
 Ze swoją rozmową przenieśli się w okolice baru. Maria, której problemy mechaniki 
sztucznych stawów najwyraźniej nie pociągały, szybko ich opuściła. Po jakimś czasie na jej 
miejsce zjawił się profesor Lemann, którego przybycie błyskawicznie zburzyło 
niezobowiązującą atmosferę dyskusji. Ten wysoki, chudy mężczyzna, o zaokrąglonych 
plecach i pociągłej, ptasiej twarzy miał w sobie coś niezwykle nieprzyjemnego.  
 - Czy wie ksiądz, że przed wojną Kościół oficjalnie potępiał kodowanie dwójkowe w 
programistyce maszyn myślących? – odezwał się drapieżnie, gdy tylko podszedł. 
 Iulius skrzywił się, zastanawiając, o co temu człowiekowi właściwie chodzi. 
 - Wiem o tym – odparł.  
 - Wie też ksiądz zapewne, że to absolutny absurd, dawno już bowiem dowiedziono, że 
programowanie dwójkowe nawet w czasach szczytowego rozwoju nie mogło stworzyć 
samoświadomej sztucznej inteligencji. Czy nie jest zatem możliwe, że i dziś Kościół myli się, 
zabraniając stosowania selektywnej mikroindukcji w procesie hodowlanego programowania 
biologicznych cerebrozwojów? Co zresztą złego w tworzeniu samoświadomych i 
samorozwijających się sztucznych inteligencji? Jaki na miłość Boską może być związek 
między programowaniem komputerów a teologią! 
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 Iulius aż cofnął się, widząc jak gwałtownie podekscytowany programista chybocze się 
na swoich za długich i za cienkich nogach. Wtem poczuł, że stojąca za nim Nimue kładzie mu 
dłoń na ramieniu. Całą siłą woli powstrzymał odruch wzdrygnięcia się, gdyż w tym prostym 
geście było coś niezwykle intymnego.  
 - Profesorze! – kobieta odezwała się z wyrzutem. – Znowu pan zaczyna te filozoficzne 
debaty? Przyszliśmy tutaj dobrze się bawić, proszę zostawić księdza w spokoju!  
 - No dobrze, już dobrze – burknął Lemann, niespokojnie kręcąc swą dużą głową. – 
Nie miałem niczego złego na myśli... Niemniej kwestia wydaje mi się warta uwagi, nie 
rozumiem, dlaczego... 
 - Profesorze! – powtórzyła Nimue, piorunując go wzrokiem. 
 - Ależ nie – wtrącił się Iulius, korzystając z okazji, aby odsunąć się na tyle, że dłoń 
kobiety zsunęła się z jego ramienia. – Chętnie przedstawię panu zapatrywanie Kościoła na tę 
sprawę. Ostatecznie – inkwizytor jest zawsze w pracy. Otóż problem u swej podstawy jest 
czysto naukowy, teologia to tylko ukoronowanie całej kwestii. Czy jest pan zaznajomiony z 
postulatami ksenoetnologicznymi Farasena i DuCleau? 
 Profesor bąknął coś niewyraźnie, a Iulius ciągnął swój wywód: 
 - Z grubsza chodzi o metodologię rozpoznawania pozaludzkich inteligencji. 
Postulatów jest bardzo dużo, oczywiście nie pamiętam ich wszystkich. Dla nas istotna jest 
twórcza zmienność, samoistne tworzenie kodów i znaków oraz znakowanie pojęć 
pozamaterialnych. Prościej mówiąc, za istotę inteligentną uważa się taką, która między 
innymi jest w stanie podejmować samodzielne decyzje nieuwarunkowane potrzebami 
biologicznymi, ponadto wytwarza pojęcia abstrakcyjne, potrafi je w taki czy inny sposób 
zapisać lub wyrazić i zastosować jako motywację działań. Żeby podeprzeć to jakimś 
przykładem – wytworzenie kultu we wczesnej fazie rozwoju cywilizacyjnego jest dobrym 
dowodem na inteligencję gatunku.  
 - Kościół zgodnie z bullą Wielkiego Patriarchy „De sapientia et anima complexu” w 
swej oficjalnej doktrynie uznaje słuszność postulatów Farasena i DuCleau, zwłaszcza zaś 
tych, o których przed chwilą wspomniałem, gdyż bardzo trafnie oddają idee kościelnego 
nauczania o naturze duszy. Co za tym idzie uznaje, że wszystkie formy życia, które je 
spełniają, obdarzone są nieśmiertelną duszą, wolną wolą, prawem do samostanowienia etc., 
etc. Wszystkie je uważa za stworzenia jedynego Boga, w swej inteligencji uformowane na 
jego obraz i podobieństwo. 
 - Już widzę do czego ksiądz pije – Lemann pokiwał powoli głową. – „Teoria 
sztucznych inteligencji” Grasa.  
 - Dokładnie – przytaknął Iulius. 
 Profesor wpatrzył się na chwilę w ziemię. Zapadła niezręczna cisza. 
 - To absurd! – rzekł w końcu. – Maszyny nie mają duszy! Sztuczne inteligencje to po 
prostu twórcze komputery, które podejmują decyzje samodzielnie na podstawie zebranych 
danych. Nie mają w sobie nic bardziej uduchowionego, niż młotek, który wbrew woli 
walącego nim troglodyty spada na palec, zamiast na gwóźdź. Doprawdy, ta teoria to czyste 
średniowiecze. Prawie tak absurdalne, jak przedwojenna wiara w bunt maszyn! Komputery 
nie zbuntowały się i nigdy nie zbuntują, bo po prostu nie mają do tego żadnych powodów! 
 - Cóż… - Inkwizytor wzruszył ramionami. – Ja nigdy nie wierzyłem w bunt maszyn. 
Ale proszę sobie teraz wyobrazić na chwilę, że ta hipotetyczna sztuczna inteligencja jednak 
duszę posiada. Co to za dusza? Czy Bóg zesłał ją z Nieba w momencie uruchomienia 
maszyny? Czy, kiedy się ją wyłączy, to dusza odchodzi? Czy może wrócić? Dokąd odchodzi? 
A jeśli tej duszy nie tworzy Bóg, tylko człowiek? Co jeśli jest gorsza od ludzkiej duszy? Co 
jeśli wszystkie sztuczne inteligencje, które byśmy stworzyli, przez naszą pychę zostałyby 
skazane na wieczne potępienie? Kościół nie chce podejmować takiego ryzyka, niezależnie od 
tego jak użyteczne mogłyby się okazać te maszyny. 
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 Profesor przez chwilę wpatrywał się w Iuliusa, jakby właśnie usłyszał, że Ziemia jest 
płaska, a podróżowanie szybciej niż światło niemożliwe. Wreszcie najwyraźniej doszedł do 
wniosku, że trafił na beznadziejny przypadek, gdyż wybąkał jakąś długą i absolutnie 
niezrozumiałą tyradę, w której zasadnicze znaczenie odgrywało słowo „absurd”, po czym 
oddalił się. 
 - Proszę wybaczyć panu profesorowi – odezwała się Nimue. – Bardzo emocjonuje się 
tego typu kwestiami. 
 - Taak, przypuszczam, że tak... – mruknął Iulius. Nagle poczuł się zakłopotany, jakby 
wyrzucenie z siebie naraz tylu słów zdemaskowało go w jakiś sposób. Potarł nerwowo brew, 
posłał Nimue szybki i z pewnością nieprzekonujący uśmiech, a następnie odwrócił się do baru 
i zamówił drinka. - Wermut z limonką.  
 Jego towarzyszka też coś zamówiła, ale nie zarejestrował, co. Nie miał ochoty wracać 
do rozmowy z nią. Bał się, że będzie chciała ciągnąć temat duszy u robotów. Do cholery, 
wcale nie wierzył, że maszyny mogą mieć duszę. Właściwie nie wiedział nawet, w co wierzy 
i co w tej sprawie sądzi. Przedstawił oficjalne stanowisko Kościoła – tak, jak się tego po nim 
spodziewano. Osobiście nie uważał, żeby problem wart był roztrząsania. Ludzie. To oni byli 
tym, co go zaprzątało.  
 Nimue odezwała się w pewnym momencie. On coś odpowiedział, nie bardzo wiedział, 
czy na temat. Poczuł, że sytuacja robi się niezręczna. 
 Wybawieniem okazał się dla niego Hugo Vix, który niespodziewanie zjawił się przy 
barze. 
 - Ksiądz pozwoli ze mną – odezwał się, poufale biorąc go pod ramię. Chyba był już 
troszkę napity. Kołnierzyk koszuli miał rozchełstany, w dłoni trzymał cygaro, którym 
beztrosko wymachiwał. – Co by ksiądz powiedział na partyjkę kart? Proszę nie protestować. 
Gramy tylko na małe sumki – odrobina hazardu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. A-a-a, 
proszę nic nie mówić. To świetna zabawa, gwarantuję. 
 Iulius nigdy w życiu nie grał w karty, miał zresztą dość niskie mniemanie o hazardzie, 
jednak zanim zdążył zaprotestować, znalazł się już przy stole, z kolejnym drinkiem w ręce.  
 - „Czemu nie... ostatecznie” – pomyślał sobie. – „Od tego jeszcze nikt nie umarł. Jak 
na chwilę zajmę czymś swój umysł, na pewno mi nie zaszkodzi.” 
 - Zasady tej gry są bardzo proste – tłumaczył tymczasem Vix. – Przed wojną na Ziemi 
nazywano ją Vingt-et-Un. Generalnie chodzi w niej o to, żeby zebrać karty o łącznej wartości 
dwadzieścia jeden. Wszystkie figury liczą się za dziesięć, as za jeden, joker za jedenaście. 
Reszta za swój normalny walor. Gracze dostają dwie karty do ręki, potem mogą dobierać, ile 
chcą, dopóki nie przekroczą dwudziestu jeden. Jeśli tak się stanie, przegrywają. Jeśli któryś z 
graczy od razu otrzyma dwadzieścia jeden, ogłasza to i odkrywa karty. Wtedy jego 
przeciwnik robi to samo, i jeśli też nie ma z ręki vingt-et-un, przegrywa.  
 - Obstawianie odbywa się przed rozdaniem kart. Jeden gracz prowadzi banco - ten 
obstawia pewną sumę, następnie gracze od tego po jego lewej stronie poczynając mogą wejść 
lub spasować. Wejść można za całą sumę, wtedy gra toczy się jedynie pomiędzy dwoma 
graczami, lub pozostali mogą się złożyć na przyjęcie zakładu. Po rozegraniu rozdania gracz 
prowadzący banco się zmienia. Wszystko jasne? Znakomicie!  
 Inkwizytor z pewnym przestrachem, ale i fascynacją stwierdził, że wszystko wokół 
niego zaczyna się dziać niezwykle szybko. Jego szklanka już była pusta, ale usłużny kelner 
zaraz podał mu następną. Nawet się nie obejrzał, gdy wokół stołu zebrało się osiem osób, 
krupier rozłożył karty w wachlarz, złożył, wrzucił do automatu, ogłosił zakłady. Vix wyszedł 
za dwieście na początek. Iulius, który oczywiście znalazł się tuż obok niego, niewiele myśląc 
wszedł za całą sumę. Sekundę później zaciskał już w dłoni dwie karty. 
 - Vingt-et-un! – oznajmił, ledwie mogąc uwierzyć w to, co mówi. 
 Vix ze śmiechem rzucił swoje karty na stół. Trójka i dziesiątka. 
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 - No widzi ksiądz, jednak ma się tę rękę, co? 
 Banco przypadło teraz Iuliusowi. Postanowił wyjść za to, co ugrał w pierwszym 
rozdaniu. Zakład przyjął jakiś korpulentny azjata, który siedział tuż obok niego.  

Krupier podał grubasowi dwie karty. Ten popatrzył w nie, podumał, w końcu 
uśmiechnął się i rzekł: 

- Bez karty. 
Następnie swoje karty otrzymał Iulius. Ósemka i siódemka. Ponownie nie namyślał się 

długo. 
- Kartę proszę – mruknął.  
Niestety dostał dziesiątkę. Azjata z szerokim uśmiechem pokazał swoją dziesiątkę i 

piątkę. 
W następnym rozdaniu nie miał okazji wejść. Podobnie w kilku następnych. Przez ten 

czas zdążył trochę ochłonąć. Uświadomił sobie, że nie może grać bezmyślnie. W gruncie 
rzeczy gra opierała się na rachunku prawdopodobieństwa i podejmowaniu ryzyka, gdy istnieją 
realne szanse na zwycięstwo. Musiał być ostrożny tym bardziej, że sumy powoli przestawały 
być małe. Gdy Vix znowu dostał banco, zakład urósł już do tysiąca feniksów. Inkwizytorskie 
pecunium Iuliusa wynosiło raptem cztery tysiące miesięcznie. Zaczął zatem ostrożnie, 
wchodząc za połowę sumy. Siedzący obok grubas dołączył się za drugie tyle.  
 Krupier wręczył inkwizytorowi karty. Dostał damę i trojkę. Raptem trzynaście, 
musiałby mieć sporego pecha, żeby przekroczyć dwadzieścia jeden. Z drugiej strony może się 
wstrzymać, liczyć na to, że pozostali przeholują. Azjata gra ostrożnie, raczej nie będzie 
dobierał karty, chyba że w pierwszym rozdaniu dostanie coś bardzo słabego. A Vix? Trudno 
powiedzieć, nie miał okazji go obserwować zbyt długo.  
 - Poproszę kartę – zdecydował w końcu. 
 Dostał szóstkę. Dalej nie było co ryzykować. Dziewiętnaście to już dużo. 
 Grubas zgodnie z jego przewidywaniami nie dobrał karty. Za to Vix tak. Jedną, 
zawahał się chwilę. Potem drugą. Znów się zawahał.  
 - Bez karty – rzekł w końcu i wyłożył to, co dostał na stół. Dwie dwójki, potem 
siódemka i szóstka. Razem siedemnaście.  

Azjata miał również tyle. Iulius poczuł przypływ satysfakcji. Opłacało się 
zaryzykować. Pokazał swoją rękę, uśmiechnął się i zgarnął żetony.  

Gdy już wyczuł, na czym rzecz polega, zaczął grać pewniej, choć ze zmiennym 
szczęściem. Wbrew sobie zaczął też czerpać z tego przyjemność i szybko zrozumiał, dlaczego 
hazard jest uzależniający. Postanowił jednak, że ten jeden raz nie będzie się tym przejmował. 
Męczyło go granie roli inkwizytora, przez chwilę chciał pobyć zwykłym facetem ze 
zwykłymi ludzkimi słabostkami. Wypił kilka drinków, zdjął krawat, rozpiął dwa górne guziki 
koszuli – poczuł się wolny.  

Po jakichś dwóch godzinach grania towarzystwo zaczęło się rozchodzić. Inkwizytor 
nie ugrał dużo, ale w przeciwieństwie do wielu nie był przynajmniej stratny. A tych pięćset 
feniksów z pewnością się nie zmarnuje.  
 Przeciągnął się z zadowoleniem, czując przyjemne odrętwienie warg i koniuszków 
palców. Zdążył wypić już kilka albo nawet kilkanaście drinków. Wszystkie problemy, 
przemyślenia, misja, z którą przybył do Vixa – to wydawało mu się w tej chwili bardzo 
odległe. Każdy człowiek, nawet Inkwizytor potrzebuje chwili wolności, żeby nie zwariować.  
 Westchnął i powoli zaczął się zbierać od stołu, gdy nagle przykicał – podzwaniając 
radośnie – błazen. 
 - Czy ktoś z miłych państwa reflektuje na partyjkę ze mną? – rzucił. 
 Tych kilka osób, które jeszcze siedziało przy stole, pokręciło głowami i oddaliło się 
pospiesznie. Iulius chciał pójść w ich ślady, ale głos małego człowieczka osadził go na 
miejscu. 
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 - Może ojciec spróbuje? 
 Inkwizytor odwrócił się powoli, uśmiechnął niezręcznie.  
 - Nie będziesz zdzierał z księdza pieniędzy, błaźnie! – szczeknął nieprzyjaźnie Vix, 
który jako jedyny nie ruszył się ze swojego miejsca. 
 - A czy ktoś tu mówił o pieniądzach? – usta błazna rozciągnęły się w służalczy 
uśmiech. – Ja tak dla przyjemności proponuję. Dla tego uczucia męskiej rywalizacji, które 
wytwarza się przy kartach. No, cóż ty na to ojczulku? 
 Iulius drętwo osunął się na fotel i stuknął w stół, dając znak krupierowi, że chce karty. 
Vix uniósł się ze swego miejsca i chwiejnym krokiem zbliżył do niego. 
 - Szkoda czasu na tego głupca – mruknął, przystawiając twarz bardzo blisko do jego 
policzka. – On zawsze wygrywa… I będzie kpił… I kpił… - wyprostował się, ale nie odszedł. 
 Błazen pierwszy dostał karty. 
 - Dobra karta – rzekł, uśmiechając się ponownie. – Nie dobieram. A ojciec? Co tam 
ojciec dostanie? Coś dobrego, czuję. Ale nie dość dobrego. Będzie trzeba zaryzykować. 
Zaryzykuje ojciec? 
 Inkwizytor odebrał swoje karty i popatrzył w nie. Walet i dziewiątka kier. Spojrzał na 
błazna. Jego twarz przypominała groteskową, wykrzywioną w grymasie maskę. Za to 
dłonie… Dłonie?  

Jego palce były pokryte skórą tak suchą, że aż się miejscami łuszczyła. Skórki wokół 
paznokci i same paznokcie były wygryzione, a knykcie obtarte i zaczerwienione. Takie dłonie 
nie pasowały do błazna. To były dłonie człowieka złamanego, zżartego przez nerwy, 
nieszczęśliwego. 

- „Zaryzykować?” – zapytał się w duchu Iulius. – „Do cholery, a niech tam!” 
- Kartę proszę – rzekł na głos. 
Krupier wysunął kartę na stół i popchnął ją w jego stronę. Iulius podniósł ją leniwym  

ruchem. Jego brwi uniosły się w wyrazie zaskoczenia.  
- Dwadzieścia jeden – rzekł.  
- A nie mówiłem, że warto zaryzykować – błazen odsłonił teraz swoje karty. – Król i 

dama to mocne figury. Ale odważny kochanek potrafi wejść pomiędzy nich.  
Inkwizytor popatrzył na niego nieco otępiałym wzrokiem. Tymczasem krupier zebrał 

karty i podał mu dwie nowe. Walet i dama. Potrząsnął niespokojnie głową; ta gra zaczynała 
zbaczać na jakieś dziwne tory. 

- Bez karty – burknął, przypatrując się obliczu błazna. 
Tamten uśmiechał się coraz szerzej – zdawało się, że jego usta zaraz rozerwą twarz na 

dwoje. Wziął swoje karty, gwizdnął, wstrząsnął całą swoją osobą. 
- Z taką kartą pomyślałby kto, że nie ma sensu grać. Ojciec bardzo z siebie kontent. 

Nie dobiera. A może i tym razem opłaciłoby się ryzykować, co? Nie? Szanse już zbyt małe? 
Kiedy ja na ręce nic niemalże nie mam. Chociaż och, zaraz. Kartę proszę. Przecież joker 
zawsze wygrywa. Koniec końców zawsze wygrywa. 

Szczerząc swoje żółte zęby już nie kpiąco, lecz groźnie - błazen wyłożył na stół 
czwórkę, szóstkę i jokera. 

- Biedny, biedny kochanek... – zagruchał. 
Iulius poderwał się z miejsca. 
- Idiotyczne żarty! – rzucił wściekłym głosem. – Panie Vix, to już przestało być 

śmieszne, robi się wręcz niesmaczne. Nie wiem, jak on to zrobił, ale cała ta gra, to jakaś 
wielka kpina z pana, ze mnie, a co najgorsze – również z pańskiej żony.  

- Z pana? – błazen przekrzywił głowę i zrobił wielkie oczy. – Kpina? – zapytał 
niewinnie. – Ojciec nadto jest nerwowy. To tylko karty, cóż poradzę na swoje szczęście? 
Tasuje je maszyna, nie ja, nawet nie krupier. Doprawdy nie wiem, czego się ojciec dopatruje 
w tej niewinnej partyjce. 



 13

Iulius chciał już coś odszczeknąć, lecz powstrzymał się, zdając sobie nagle sprawę, w 
jak głupiej sytuacji się znalazł. Jeszcze moment i sam z siebie zrobi błazna.  

- Spokojnie – w tym momencie Hugo Vix oparł dłoń na jego ramieniu. – Mówiłem, że 
nie ma sensu grać z tym żartownisiem. Chodźmy lepiej się czegoś jeszcze napić.  
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Rozdział III: Kiedy zapada noc 
 
 
 
Iulius usiadł. W głowie czuł lekki szum, jego ciało było odrętwiałe. Właściwie nie 

wiedział, czy jeszcze śni, czy to już jawa. Meble skąpane w fioletowo-złotym świetle, 
imitującym blask księżyców Tau Veris, wydawały mu się nierzeczywiste, jakby półmrok 
delikatnie rozmazywał ich krawędzie. 

Westchnął i przetarł dłońmi twarz, wczuwając się w fakturę swojej skóry. Myśli 
przychodziły do niego powoli, unosiły się w jego głowie, jak statki na spokojnym morzu. 
Czuł, że jego umysł jest wyzwolony, oczyszczony przez… przez nieposłuszeństwo. Słowa 
„grzech” nie chciał do siebie dopuścić, choć tak by to pewnie nazwali jego przełożeni. 

Spojrzał na kobietę, która spała obok niego. Aksamitna pościel miękko układała się na 
jej nagim ciele, wydobywając kuszące krągłości. Jej rozrzucone po poduszce włosy 
przypominały płomień, okalający oblicze alabastrowej rzeźby. 

- „Nimue…” – pomyślał. – „Kochanka kapłana…” 
Wyciągnął dłoń w jej kierunku, lecz jej nie dotknął. Własne palce wydały mu się 

długie, kościste, szorstkie i nieprzyjemne. Jak chwytaki robota. Ona z pewnością 
projektowała dłonie doskonalsze niż jego. 

- „Delikatne” – przypomniał sobie. 
Nimue była delikatna – wrażenie jej czułości zalało go na nowo. Kiedy się kochali, 

przyjęła jego niezgrabność, ale nie z litością, jak się obawiał. Jego brak wprawy i 
niezręczność sprawiały jej przyjemność, śmiała się prowadząc jego dłonie po swojej skórze, 
przymuszając je do rozkoszy, której już nie pamiętały. Dzięki temu nie czuł się poniżony, 
przeciwnie – po raz pierwszy od dawna poczuł się w pełni mężczyzną. Po raz pierwszy od 
bardzo dawna… Poprzednio był z kobietą – z dziewczyną właściwie – kiedy miał szesnaście 
lat. Pamiętał to dobrze. To było tego dnia, kiedy postanowił się zabić. 

Jego myśli szybko uciekły od wspomnień. Przeszłość była nieważna, zamknęła się za 
nim. Został inkwizytorem – naukowcem, który z polecenia Kościoła bada objawienia i 
opętania, cuda i herezje. Dlatego właśnie przybył tutaj, na ten statek. Dla Świętego Oficjum 
Vix od dawna był zagadką i to zagadką niebezpieczną.  

Przed dziesięciu laty on i jego zespół rozpoczęli pracę nad projektem komputera 
generacji ostatecznej, korzystając z technik programowania profesora Lemanna. Kościół 
uznał, że ich badania mogą doprowadzić do stworzenia samoświadomej sztucznej inteligencji, 
dlatego zlecił zbadanie sprawy dwunastu inkwizytorom. Wśród nich był również Iulius, który 
wówczas nie posiadał jeszcze tak wysokiej rangi, jak obecnie. Z całego tuzina on jeden w 
swoim raporcie uznał, że badania Vixa mogą przynieść pożyteczne efekty, nie grożą 
natomiast stworzeniem maszyny obdarzonej duszą. Oczywiście jeden głos nie mógł niczego 
zmienić. Ostatecznie Kościół nakazał przerwać projekt pod groźbą ekskomuniki dla całego 
zespołu. Vix, jako człowiek religijny, spełnił polecenie, ale nie mógł ukryć rozgoryczenia. 

Minęły jakieś dwa lata. Vix Robotika nadal prosperowała nieźle, skupiając się na 
mniejszych przedsięwzięciach. W tym właśnie czasie obserwatorzy odkryli nowy korytarz, 
prowadzący do nieznanego dotąd systemu obcoświatowców. Cesarz postanowił zorganizować 
ekspedycję, która ów system zbada i ewentualnie nawiąże kontakt z jego mieszkańcami. 
Poprowadzenia i sfinansowania ekspedycji podjął się Vix. Postawił tylko jeden warunek: nie 
chciał ze sobą brać kościelnych obserwatorów. Kościół był oburzony, jednak cesarz się 
zgodził. Nawet jego kiesa nie jest bądź co bądź niewyczerpana. 

Wyprawa ruszyła i przez cztery lata nie było z nią żadnego kontaktu. To oczywiście 
wywołało istną powódź plotek i spekulacji, bowiem obywatele cesarstwa zawsze bardzo 
nieufnie podchodzili do obcoświatowców i ich mrocznych sprawek. Większość nie uważała 
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ich już nawet za ludzi, gdyż opuścili Ziemię jeszcze przed Exodusem i wielkim podbojem 
kosmosu, a potem rozwijali się w swych zaginionych i całkiem odizolowanych enklawach. 
Powstało podejrzenie, że Vix znalazł u nich wsparcie dla swych wynaturzonych 
eksperymentów albo i – kto wie – może nawet otrzymał od nich technologię wytwarzania 
sztucznych inteligencji.  

Kiedy ekspedycja wróciła, przywiozła ze sobą wiele zdobyczy technologicznych, 
mimo iż system okazał się opuszczony. Firma Vix Robotika wyprodukowała masę 
nowatorskich urządzeń, jednak nigdy już nie powróciła do badań nad komputerem generacji 
ostatecznej. Sam Vix odsunął się od świata i z czasem jego postać zaczęła obrastać legendą. 
Mało kto miał okazję ujrzeć go na własne oczy, a Inkwizycja aż kipiała żądzą poznania 
sekretów, które przywiózł ze swojej wyprawy. I wreszcie okazja się nadarzyła. Hugo Vix 
nagle postanowił zaprosić na pokład swojego jachtu nie kogo innego, tylko Iuliusa 
Decymbera. 
  Inkwizytor skrzywił się. Świadomość, że jest tylko kościelnym szpiegiem napełniała 
go goryczą. Ponownie spojrzał na Nimue, która właśnie westchnęła i obróciła się na drugi 
bok. Cicho, aby przypadkiem jej nie obudzić, wyplątał się z pościeli. Opuścił nogi za krawędź 
łóżka.  
 Żałował, że nie znajduje się teraz na Ziemi. Miał ochotę popatrzeć w niebo, poczuć 
orzeźwiający oddech nocy na twarzy. Zamiast tego wstał, podszedł do barku i zrobił sobie 
drinka: burbon z odrobiną wody mineralnej i lodem. Pociągnął łyk, po czym przytknął 
chłodną szklankę do czoła.  
 - „Nie mam tu nad niczym kontroli” – uświadomił sobie. 
 Nie wiedział, czemu Nimue do niego przyszła. Może to przez ten dotyk... to 
przypadkowe oparcie dłoni na jego ramieniu. Wtedy od niej uciekł, lecz ona przyszła do 
niego znowu.  
 Zamknął oczy i wyobraził sobie jej sylwetkę w jasnej ramie otwartych drzwi. 
Przyszła, rozmawiali... Nie pamiętał dokładnie o czym. Oboje byli trochę pijani, ale nie aż 
tak, żeby od razu iść ze sobą do łóżka. Opowiadał jej coś o sobie, potem ona jemu o swojej 
pracy, o rodzinie. Powiedział jej, że sam nie ma rodziny, poprosił, żeby mówiła dalej, chciał 
dowiedzieć się czegoś o jej rodzicach. To trwało długo, w końcu zamilkli. Ona oparła mu 
głowę na ramieniu, on ją objął.  
 Iulius potrząsnął głową. Może i był tylko szpiegiem, ale zrobił coś, czego jego 
przełożeni nie przewidzieli i był z siebie zadowolony. Nie będzie więcej grał w ich grę. 
Spędzi przyjemnie swój czas w gościnie u Vixa, potem wróci i w raporcie napisze, że nie 
odkrył niczego podejrzanego. Później jego życie potoczy się dalej – normalnie.  
 Odstawił niedopitego drinka na stół. Postanowił się chwilę przejść, otrząsnąć z 
nadmiaru myśli i wrażeń. Ubrał się i wyszedł z kajuty.  
 Na korytarzu panowała senna atmosfera. Światła przygaszono, żeby zachować 
naturalny rytm dnia i nocy. Było cicho. Iulius zaczął się przechadzać, wcisnąwszy ręce w 
kieszenie. Od czasu do czasu pogwizdywał, nie zachowując żadnej konkretnej melodii, 
jednak po chwili zamilkł. Wszelkie hałasy wydawały mu się w tej chwili niestosowne. 
 Myślami błądził gdzieś daleko. Wyobrażał sobie, że jest w starożytnym pałacu, w 
którym nie ma nikogo innego poza nim. Jak się tam znalazł? Może przed kimś uciekał, może 
się krył, a może trafił tam przypadkiem. Raczej przypadkiem. Po prostu wyszedł pewnego 
dnia z domu i jechał tak długo, aż tam trafił. Schronił się tam... po co? Może był poetą, który 
chciał w samotności tworzyć wiersze albo zblazowanym milionerem, który miał dość ludzi. 
Mógł być nawet agentem, który chciał się tam z kimś spotkać.  
 Jakby to było, gdyby nie był sobą? Gdyby był na przykład kimś takim jak Vix, 
bogaczem, który spełnia wszystkie swoje zachcianki? Nie, chyba nie byłby szczęśliwy. Swoje 
życie uważał za ciągłą walkę, miał wrażenie, że coś ciągle staje mu na drodze, ktoś ciągle 
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chce go kontrolować. W opieraniu się temu odnajdywał ponurą satysfakcję. Nie był 
szczęśliwy, ale miał w sobie coś z twardej skały, ociosanej przez trudy. A może tylko mu się 
tak wydawało? 
 Jakiś odgłos wyrwał go z rozmyślań. Zatrzymał się i nastawił uszu: ktoś pukał 
delikatnie do drzwi.  
 Nadal pod wpływem swych romantycznych fantazji, Iulius przywarł do ściany i zaczął 
się skradać. Kto poza nim mógł się o tej porze błąkać po korytarzach? Kryjąc się w cieniach, 
doszedł do niewielkiego skrzyżowania. Ostrożnie wyjrzał za róg. 
 - „Błazen?” – pomyślał zdziwiony. – „A ten co tu robi?” 
 Cofnął się odrobinę, lecz zaraz stanął. Zastanowiło go, do czyjej kajuty ten mały 
człowieczek może się dobijać o takiej godzinie. Wychylił się ponownie, jednak w tym 
momencie błazen odstąpił od drzwi i ruszył w jego stronę. 
 Iulius pospiesznie ukrył się w cieniu. 
 - „Chyba mnie nie widział” – myślał gorączkowo. – „Patrzył w ziemię.” 
 Tymczasem delikatne pobrzękiwanie dzwoneczków z czapki trefnisia zaczęło się 
przybliżać. Minęło jednak Iuliusa i po chwili zginęło w poprzecznym korytarzu. 
 Inkwizytor odetchnął i sam podszedł do drzwi, pod którymi wcześniej stał błazen. Nie 
było na nich żadnego numeru, udało mu się jednak odnaleźć oznaczenie sektora. Wrócił 
kawałek w kierunku swojej kajuty, rozglądając się za jakimś terminalem informacyjnym. Gdy 
go w końcu znalazł, wywołał plan jachtu i sprawdził, kto mieszka w tamtym sektorze.  
 Według komputera kajuta, do której chciał się dostać błazen, należała do Marii Vix. 
Jej mąż miał oddzielną sypialnię naprzeciwko. 
 Iulius zmarszczył brwi, ale powstrzymał się od wyciągania pochopnych wniosków. 
Stwierdził za to, że rozejrzy się jeszcze trochę po okolicy. A nuż natrafi na coś, co pozwoli 
mu lepiej zrozumieć, co właściwie jest grane.  
 Jeszcze raz udał się do kajuty pani Vix. Nie wiedząc za bardzo, czego powinien 
szukać, obejrzał starannie drzwi. Nie było w nich niczego nadzwyczajnego. 
 - „Ciekawe czy ona tam w ogóle jest?” – zapytał się w duchu. – „Jeśli nie otworzyła, 
to mogła gdzieś pójść... Albo po prostu śpi. Normalni ludzie śpią o tej godzinie. Pukania nie 
musiała słyszeć.” 
 Stojąc bezradnie na korytarzu, uświadomił sobie, jak bardzo bezsensowne jest to, co 
robi. Potrząsnął gniewnie ramionami i ruszył dalej w dół korytarza. Miał zamiar pochodzić 
jeszcze chwilę, uspokoić się, a potem wrócić do siebie. Prywatne sprawy jego gospodarzy w 
ogóle nie powinny go obchodzić.  
 Nie wykonał jednak swego zamierzenia, gdyż po kilku minutach przechadzania się 
natrafił nagle na otwarty panel serwisowy. Przez chwilę wahał się, lecz w końcu jego natura 
inkwizytora wzięła w nim górę i zaintrygowany zajrzał za niewielkie drzwiczki. Znajdowała 
się tam drabinka, prowadząca na pokład serwisowy. Wstrzymał oddech i zaczął nasłuchiwać. 
Nie wydawało mu się. Z dołu dochodził stłumiony odgłos szlochania.  
 Ostrożnie zszedł po drabince. 
 - Jest tu kto? – odezwał się. 
 Szlochanie ucichło. 
 - Pani Vix? 
 - To ja, ojcze – dobiegło z głębi pokładu. 
 Iulius postąpił kilka kroków przed siebie. 
 - Co pani tu robi? 
 - A jak ojciec sądzi?! – w roztrzęsionym głosie zabrzmiała nuta gniewu. – Płaczę! 
 Inkwizytor zajrzał za drzwi niewielkiego schowka na narzędzia. Maria Vix, ubrana w 
białą koszulę nocną, siedziała skulona na podłodze. Jej twarz była zaczerwieniona, a oczy 
podpuchnięte od łez.  
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 - Dlaczego tutaj? – zapytał. 
 - Bo tylko tutaj mój mąż nie może mnie zobaczyć! 
 Iulius poniewczasie zorientował się, że jego pytanie jest idiotyczne. Sytuacja była 
niezręczna. Na chwilę zapadło milczenie. W końcu jednak inkwizytor dogrzebał się do 
głęboko skrytych pokładów ludzkich uczuć i przyklęknął przy szlochającej kobiecie. 
Najdelikatniej jak tylko mógł dotknął jej ramienia. 
 - Przepraszam... – rzekł miękko. – Czy mogę coś dla pani zrobić? Nie powinna pani 
tak tutaj siedzieć...  
 - Ojciec nie rozumie... ja już nie mogę... – wyjąkała, krztusząc się od łez. – Muszę 
gdzieś się wypłakać... nie mogę...  
 - Co się stało? 
 - Mój mąż mnie nie kocha... 
 Iulius przełknął ślinę. Elementy układanki nagle zaczęły do siebie pasować. Błazen 
musiał być jej kochankiem... pewnie wykorzystywał sytuację... Samotna kobieta, bogata... 
Dlatego był zatrudniony na stałe jako jakiś żartowniś do towarzystwa. I dlatego nocą 
przychodził do jej kajuty.  
 - Rozumiem – szepnął. 
 - Nic ojciec nie rozumie! – wykrzyknęła histerycznie. – Mój mąż się mną brzydzi, bo 
nie jestem nią... Jestem przeklętą maszyną! Rozumie ojciec? Maszyną! 
 Iulius poczuł się tak, jakby dostał w głowę obuchem. Bezwiednie odsunął się od 
płaczącej na ziemi kobiety. Tymczasem ona mówiła dalej: 
 - Zbudował mnie, kiedy jego prawdziwa żona umarła. To było w czasie tej ekspedycji 
naukowej... Ale nigdy mnie nie kochał... Nie byłam dla niego wystarczająco dobra, bo nie 
byłam nią! Od początku mną gardził... Ale ja go kocham... Ja chcę być człowiekiem... Chcę... 
dlaczego... dlaczego on mnie... dlaczego nie może... ja tak bardzo chcę, żeby mnie kochał... 
 - „Mój Boże” – pomyślał Iulius. – „Więc Vixowi jednak się udało, stworzył 
prawdziwą sztuczną inteligencję...” 
 Wstrząśnięty usiadł naprzeciw niej. Momentalnie zalała go fala sprzecznych uczuć. 
Czym była ta istota, z którą rozmawiał? Cierpiała, więc musiała mieć też duszę... A może 
tylko udawała, naśladowała zewnętrzne, fizjologiczne przejawy uczuć, które powinna 
okazywać kobieta w jej sytuacji? A jednak czuł, że jej cierpienie jest prawdziwe... Czuł i było 
mu jej żal. A Vix... Vix był potworem. Ten przyjazny, wylewny człowiek... Jak on mógł? 
Choć z drugiej strony był tylko człowiekiem i to człowiekiem zrozpaczonym po utracie 
ukochanej żony. Czy można mu się dziwić, że gardzi maszyną?  
 Był jeszcze jeden problem. Inkwizytor nie chciał wykonywać misji, z którą wysłał go 
Kościół, lecz teraz sytuacja się zmieniła. Oto przed sobą miał żywy dowód przerażającej 
herezji, robota, który mógł mieć duszę. Zamknął oczy i wyobraził sobie, co teraz nastąpi. 
Zamelduje o wszystkim swoim przełożonym, Vixa obłożą klątwą, nie obędzie się też bez 
interwencji cesarza. A ją zabiorą i będą badać, przeprowadzać testy, sprawdzać. W końcu 
pewnie ją dezaktywują, a Wielki Patriarcha udzieli im rozgrzeszenia na wypadek, gdyby 
zabili prawdziwą, żywą istotę. 
 Iuliusa przeszedł dreszcz.  
 - „Nie, tak nie może być” – pomyślał, choć wiedział, że to już nie zwykłe 
nieposłuszeństwo. To był bunt, wypowiedzenie lojalności Kościołowi. Za taki grzech 
automatycznie obejmowała go ekskomunika, nieważne, czy ktokolwiek się o nim dowie. Czy 
naprawdę był na to gotów? 
 Powoli jak w sennym koszmarze uniósł się z ziemi. Wyciągnął dłoń ku Marii Vix. 
 - Nie powinna tu pani tak siedzieć – rzekł sztucznym, z trudem wydobytym z gardła 
głosem. – Chodźmy, odprowadzę panią do kajuty.  
 Kobieta pozwoliła mu się unieść i zaprowadzić na pokład mieszkalny.  



 18

 
* * * 

 
 Gdy Iulius wrócił do swojej kajuty, poczuł delikatne ukłucie żalu. Łóżko było puste 
jak we wszystkie te niezliczone noce, które spędził samotnie w klasztornej celi. Liczył na to, 
że choć odrobina ludzkiego ciepła będzie na niego czekać, lecz Nimue zniknęła jak senne 
marzenie. Może zresztą była tylko jego fantazją, czymś co w jego normalnym życiu, za dnia 
nie mogłoby zaistnieć.  
 Westchnął. Rozebrał się i położył. Pościel wciąż nią pachniała, ale była chłodna. 
Mimowolny dreszcz przebiegł przez jego ciało. W tym momencie stwierdził, że rozumie 
uczucia tej dziwnej maszyny, która nosiła imię Marii Vix.  
 Obrócił się na bok, wtulając twarz w miękką poduszkę. Znów czuł się odrętwiały, 
jakby sen powoli ogarniał już jego ciało, ale nie mógł ogarnąć niespokojnego umysłu. W jego 
głowie myśli pędziły z zawrotną szybkością. Nie chciał ich, ale nie mógł się ich pozbyć.  
 - „Kiedy zapada noc” – pomyślał w pewnej chwili. – „Nie przynosi ukojenia. To tylko 
zmiana stanu skupienia rzeczywistości, odwrócenie barw… Cholera, co ja bredzę?” 
 Zbliżał się już ranek, kiedy udało mu się wreszcie zasnąć. Ale nie spał dobrze. Śniło 
mu się, że wdziewają mu na głowę biskupią tiarę, a w dłoń podają pastorał, lecz zaraz 
zmieniają się te przedmioty: pierwszy w błazeńską czapkę z dzwonkami, a drugi – w 
kaduceusz.  
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Rozdział IV: Kraw ędź 
 
 

 
 Było już po jedenastej, kiedy Iulius się obudził. Czuł się fatalnie. Z niewyspania bolała 
go głowa i kark, a po wypitym alkoholu pozostał kwaśny posmak w ustach i uczucie 
ciężkości w żołądku. Wstał i powłócząc nogami podszedł do barku. Przez chwilę z 
niesmakiem przyglądał się niedopitej szklance burbona, wokół której przyschła odrobina 
rozlanego płynu. Wreszcie uniósł ją i gniewnym ruchem wylał zawartość do zlewu. Następnie 
zaczął gmerać w barku w poszukiwaniu czegoś normalnego do picia. Znalazł butelkę wody i 
dyskretnie za nią ukryte proszki detoksykujące. 
 - „Ktoś był przewidujący” – pomyślał kwaśno, łykając tabletkę i obficie ją popijając. 
 Po paru minutach poczuł się lepiej i mógł pomyśleć o śniadaniu. Przez terminal w 
kajucie udało mu się połączyć z obsługą. Zamówił jajecznicę, kiełbaski jagnięce i tosty, a do 
picia jeszcze jedną wodę i szklankę soku. Wszystko to zostało błyskawicznie dostarczone 
przez robota kuchennego.  
 Iulius, jak na starego kawalera przystało, miał tendencję do rytualizowania rozmaitych 
codziennych czynności. Każdy posiłek był dla niego szczególną ceremonią, zaczynającą się 
od wypicia oczyszczającej organizm szklanki wody. Dania wybierał starannie, a potem 
delektował się nimi. Dzięki tym obrzędom nie czuł się samotny, gdy przy stole nie było 
nikogo innego, pozwalały mu również uspokoić się i zebrać myśli.  
 Swoją jajecznicę i kiełbaski jadł powoli, ledwo zwracając uwagę na ich smak. Bardzo 
mu ciążyła odpowiedzialność za decyzję, którą miał podjąć... którą już właściwie podjął 
podczas gorączkowych nocnych rozmyślań, choć obecnie wcale nie był pewien jej słuszności. 
Sumienie mógł uspokoić, odwołując się do mglisto określonego poczucia obowiązku, jednak 
nie był w stanie zdławić strachu przed konsekwencjami. On, Iulius Decymber, inkwizytor, 
sługa Świętej Matki Kościoła, po raz pierwszy od bardzo dawna bał się.  
 Nagle zauważył, że na talerzu skończyło mu się jedzenie. Machinalnie odłożył sztućce 
i duszkiem wypił cały sok. Szklanka głośno stuknęła o stół, gdy ją odstawiał. Czas na 
rozmyślania minął. Iulius wstał i wyszedł z kajuty. 
 Chciał iść do Vixa i otwarcie z nim porozmawiać, jednak wybrał długą, okrężną 
drogę, raz po raz skręcając w losowe korytarze, jakby mógł w ten sposób odwlec 
nieuniknione. W dziennym świetle wszystko wyglądało inaczej, niż w nocy. Nie było cieni, 
które by go skłaniały do fantastycznych rojeń, otoczenie wydawało mu się całkiem 
zwyczajne, sterylnie czyste i chłodne. Dziwił go tylko brak jakiegokolwiek ruchu na 
korytarzach, najwyraźniej nikt nie opuścił jeszcze swojej kajuty.  
 Jednak w pewnym momencie w ciszy rozbrzmiał jakiś dźwięk – brzęczenie 
niewielkich dzwoneczków. Błazen był gdzieś w pobliżu.  
 Iulius ruszył w kierunku, z którego dochodził odgłos. Po chwili dostrzegł żółto-
czerwoną, potrójną czapkę trefnisia, która jednak zaraz znikła mu z oczu za jakimś rogiem. 
Przyspieszył kroku, lecz kicający głupiec znów mu umknął. 
 - Błaźnie! – wykrzyknął rozgniewany. – Zatrzymaj się! 
 Ku jego najwyższemu zdziwieniu mały człowieczek posłuchał go i wyjrzał zza 
najbliższego rogu. 
 - Jak się ojcu podoba gra? – zapytał. 
 - Gra? Jaka gra? – odparł pytaniem zdziwiony Iulius. 
 - Moja gra – głowa znikła, a gdy Iulius zajrzał za zakręt, jej właściciela już tam nie 
było. 
 - Co to za sztuczki? Czego ode mnie chcesz? 
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 - Niczego, wasza świątobliwość – kpiące oblicze pojawiło się znowu, o jedną 
przecznicę dalej. – Chciałem tylko przypomnieć, czego ojca nauczyłem w czasie naszej 
ostatniej gry: błazen zawsze wygrywa. 
 Iulius ruszył biegiem w jego stronę, lecz kiedy tylko wyskoczył za róg, po błaźnie 
znowu nie było śladu. Ujrzał za to przed sobą grupę około dziesięciu ludzi, wśród których 
znajdowali się między innymi Hugo Vix oraz Nimue. 

Stanął jak wryty, z wyrazem zmieszania na twarzy. 
 - O, ojciec Iulius – odezwał się Vix, a jego głos był dziwnie chłodny, choć Iulius 
jeszcze tego nie dostrzegał. – Jak to miło, że zechciał do nas ojciec dołączyć. 
 - Tak, ja... Ja właśnie z panem chciałem rozmawiać... – wybąkał Iulius, podchodząc 
bliżej. 
 - Wiem, wiem doskonale. Ja też chciałem z ojcem rozmawiać – na twarzy Vixa 
pojawił się nieprzyjemny uśmiech. Ludzie za jego plecami poruszyli się, jakby na jakąś 
niewypowiedzianą komendę.  
 - Tak? – zapytał głupio Iulius, czując, że coś jest nie w porządku. 
 - Tak. 
 W tym momencie dostrzegł, że kilku mężczyzn z obstawy Vixa jest uzbrojonych. 
Cofnął się o krok, lecz zaraz zastygł, gdy jeden z nich rzucił krótkie „Stać!” i groźnie uniósł 
lufę pistoletu. W głowie inkwizytora zaczęły się kłębić gorączkowe myśli. 
 Błazen najwyraźniej podsłuchał jego rozmowę z Marią Vix i o wszystkim powiedział 
jej mężowi, który przestraszył się, że zostanie wydany kościelnym władzom. Teraz pewnie 
planował upozorować jakiś wypadek i zamordować inkwizytora. A on jak na ironię chciał ich 
chronić.   
 Iulius poczuł gwałtowny przypływ adrenaliny, koniuszki jego palców zrobiły się 
lodowato zimne, a serce zaczęło walić jak opętane. Przecież nie może tak głupio zginąć! Musi 
się jakoś z tego wygadać, nie może tak po prostu dać się zamordować. 
 - Co właściwie chce pan zrobić? – zaczął, próbując włożyć w swój głos jak najwięcej 
opanowania. – Czy nie wie pan, że Inkwizycja zareaguje od razu, jeśli tylko coś mi się stanie? 
Jestem zobowiązany do składania codziennych raportów przez sieć holo, więc szybko 
zauważą, że coś jest nie tak. 
 To ostatnie było blefem, ale miał nadzieję, że skłoni Vixa do namysłu. Musiał tylko 
powstrzymać go od działania. Jeśliby mu się udało doprowadzić do negocjacji, z pewnością 
doszliby do jakiejś ugody. 
 Niestety jego nadzieje szybko prysły, gdyż Vix w odpowiedzi jedynie się roześmiał. 
 - Liczę na to, że szybko się dowiedzą, co się z ojcem stało – powiedział. – Chcę im 
przekazać pewną wiadomość, a że zawsze uważałem najprostsze sposoby za najlepsze, 
zamierzam ojca bić tak długo, aż przestanie ojciec być w pierwszej kolejności sobą, potem 
mężczyzną, a na końcu - w ogóle człowiekiem. A teraz, proszę się rozebrać... 
 - Zaraz...! – próbował zaprotestować Iulius, lecz jeden z otaczających go ludzi 
natychmiast zdzielił go kolbą pistoletu w brzuch. Inkwizytor stracił oddech, zgiął się w pół i 
w tym momencie poczuł kolejne uderzenie, tym razem w nogę. Zachwiał się i upadł na 
kolana, zasłaniając głowę przed kilkoma kolejnymi ciosami. 
 - Rozbierać się! – warknął atakujący go mężczyzna. 
 Posłusznie wykonał polecenie i po chwili klęczał nagi, bezbronny i drżący. Posadzka 
pod jego kolanami była zimna. Czuł nieznośny, rwący ból w nodze i rękach. Powiódł 
zaszczutym spojrzeniem po twarzach swoich oprawców. Jego wzrok zatrzymał się na twarzy 
Nimue, lecz nie znalazł w niej ani odrobiny współczucia czy chęci pomocy. Jej twarz była 
zupełnie obojętna. 
 - Czyżby spodziewał się ojciec pomocy od swojej kochanki? – zadrwił Vix, 
najwyraźniej dostrzegając jego spojrzenie.  
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 Iulius zaklął w duchu. Przypomniało mu się, jak Maria Vix mówiła, że pokład 
serwisowy jest jedynym miejscem, w którym mąż jej nie może widzieć. 
 - Marne szanse – ciągnął Vix, podchodząc do Nimue. – Widzi ojciec, ta piękna, 
delikatna istota jest mi całkowicie oddana. Właściwie w ogóle nie posiada wolnej woli, gdyż 
jest... – zawiesił głos i spojrzał na Iuliusa z udawanym wyrazem żalu. – No cóż, tylko 
maszyną. 
 W tym momencie z całej siły uderzył kobietę w twarz, jednak ona ledwo drgnęła. 
 - Widzi ojciec, ona nic nie czuje, nawet bólu. 
 Ona może nie, ale Iulius poczuł to uderzenie całą swoją istotą. Coś jakby w nim pękło, 
wstrząsnął nim krótki spazm, a potem ramiona mu opadły. Nagle jego ból gdzieś odpłynął, 
ogarnęła go drętwota. 
 - Dlaczego? – wymamrotał tylko. 
 - O, zaraz ojcu wszystko dokładnie opowiem – Vix podszedł do niego i pochylił się 
tak, iż znaleźli się twarzą w twarz. – Nie jestem aż takim draniem, żeby zatłuc ojca na śmierć 
i nawet nie powiedzieć dlaczego. Przełożeni ojca poznają wszystkie przyczyny, więc godzi 
się, żeby i ojciec je poznał.  
 To powiedziawszy, cofnął się nieco i westchnął. Z jego twarzy znikał powoli drwiący 
grymas. 
 - Kiedyś – rzekł w końcu. – wierzyłem... w wiele rzeczy. Na przykład w to, że nauka 
może służyć ludzkości, że może uczynić ludzi lepszymi. Wierzyłem też w Boga, w jego 
sprawiedliwy plan i w to, że Kościół jest wykonawcą tego planu. Sądziłem, że religia i nauka 
to nasze dwa najlepsze środki ochrony przed degeneracją, moralnym upadkiem. Kościół 
postanowił mi tę wiarę odebrać... Nie buntowałem się, przyjąłem jego wyrok. Nadal 
pokładałem ufność w Bogu. Wyruszając na wyprawę do systemu obcoświatowców, wciąż 
uważałem, że może ona posłużyć jakiemuś wyższemu dobru, lecz tak się nie stało. Tamten 
nowy świat okazał się opustoszały, jego mieszkańcy – kimkolwiek byli – pozostawili po sobie 
tylko nieznane nam wirusy, które pomimo wszystkich stosowanych środków ostrożności, 
uśmierciły wielu członków mojej załogi. W tym także moją ukochaną żonę... Wtedy pojąłem, 
że my Boga nic nie obchodzimy. Nasz świat to czysty chaos, zbiór bezdusznych zmiennych... 
 - Czy ojciec wie... Czy ojciec wyobraża sobie w ogóle, co to znaczy tracić wiarę? Jak 
to jest, gdy prosto z serca wydzierają człowiekowi wszystko, co uważał za święte? Nie 
sądzę... Ojciec tego nie wie. I cały ten ojca Kościół wraz z jego przeklętą Inkwizycją też nie 
ma pojęcia. Dlatego ja to ojcu pokażę... O tak, zanim ten dzień upłynie zobaczy ojciec, jak to 
jest... 
 Vix westchnął ponownie, odwrócił się. 
 - Zaczynajcie! – rzucił krótko do swoich ludzi. 
 Iulius przyglądał się obojętnie, jak dwóch z otaczających go mężczyzn chowa 
pistolety i wyjmuje pałki. Bał się, ale jego strach był odległy, odrobinę nierzeczywisty. 
Ogarnęło go otępienie. Coś jednak tykało wciąż w jego głowie, odmierzało czas, poganiało 
go. To coś powiedziało mu w końcu: „Walcz!”. 
 Dostrzegł moment, kiedy jeden z jego oprawców, zamachując się pałką, przerzucił 
cały swój ciężar na palce lewej stopy. Zerwał się gwałtownie, uderzając tamtego głową i 
barkami, a impet jego muskularnego ciała obalił mężczyznę na ziemię. Jednym susem 
przeskoczył nad nim i runął w dół korytarza. Za jego plecami rozległy się krzyki i zaraz 
gruchnęło kilka strzałów, jednak kule rozbiły się o ścianę. 
 Gwałtownie skręcił w jedną z odnóg korytarza i, ciągle biegnąc, zaczął się rozglądać. 
Był gdzieś niedaleko kajuty Vixa. Z tego miejsca mógł dotrzeć do zejścia na pokład 
serwisowy, potem być może udałoby mu się odnaleźć drogę do hangaru. 
 Po chwili trafił na niewielkie drzwiczki w ścianie. Były uchylone. Szarpnięciem 
otworzył je na oścież i już miał skoczyć w dół, gdy nagle ogarnął go powiew gorącego 
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powietrza. Coś huknęło tuż obok jego głowy. Runął na niższy pokład, wyjąc, gdy odpryski 
rozżarzonego metalu wtapiały mu się w plecy.  

Upadek był bolesny. Krew z rozciętej głowy momentalnie zalała mu oczy, czuł też, że 
coś jest nie tak z jego lewą dłonią, jakby stracił w niej częściowo władzę. Nie zastanawiał się 
jednak nad tym. Poderwał się z ziemi i biegiem ruszył w dół niewielkiego korytarza. 

Kluczył przez chwilę, słysząc, że jego prześladowcy również schodzą na pokład 
serwisowy. W końcu natrafił na niewielkie pomieszczenie z narzędziami, podobne do tego, w 
którym zeszłej nocy zastał Marię Vix, i ukrył się w nim.  

Przysiadł na ziemi. Jego płuca niemal pękały z wysiłku. Dopiero teraz był w stanie 
ocenić szkody, jakich doznało jego ciało. Na całej powierzchni poparzonych pleców odzywał 
się palący ból, ponadto miał rozcięty łuk brwiowy, a palce lewej dłoni spuchły, wygięte pod 
nienaturalnym kątem. W tej chwili nie wyglądał już jak człowiek, tylko zakrwawione, 
dyszące zwierzę.  

Pospiesznie zaczął przeszukiwać pomieszczenie, rozglądając się za czymkolwiek, co 
mogłoby mu posłużyć za broń, jednak niewielu przedmiotów byłby w stanie skutecznie użyć 
z niesprawną jedną ręką. W końcu natrafił na przecinarkę plazmową. Sprawdził, czy jest 
naładowana, po czym przykucnął przy drzwiach i zaczął nasłuchiwać.  

Jego prześladowcy nie próżnowali. Odgłos kroków i nawoływania rozlegały się po 
całym pokładzie serwisowym. Wkrótce usłyszał, że ktoś zbliża się także do jego kryjówki. 
Zacisnął przecinarkę mocno w dłoni, zastygł w bezruchu i czekał. 

Wkrótce głosy zbliżających się mężczyzn stały się rozpoznawalne. Jeden z nich 
należał do Vixa.  

W nagłym przebłysku Iulius uświadomił sobie, co będzie musiał zrobić, co jest gotów 
zrobić, żeby przeżyć. Poczuł, że włoski na jego karku się jeżą, a mięśnie napinają gotując do 
skoku. Gdy tylko głosy znalazły się odpowiednio blisko, wyskoczył na korytarz. Pochylony 
nisko nad ziemią uderzył przecinarką w nogę najbliższego z mężczyzn, odcinając ją. 
Zaatakowany nawet nie krzyknął. Runął tylko na ziemię i zaczął się spazmatycznie szamotać. 
Pistolet wypadł mu z dłoni. 

Iulius obrócił się gwałtownie i skierował płomień swej zaimprowizowanej broni 
przeciw stojącemu nieco dalej Vixowi. Ten jednak z zadziwiającą siłą i szybkością chwycił 
go za ramiona, skutecznie je unieruchamiając. Jego palce zacisnęły się na ciele inkwizytora z 
siłą hydraulicznych imadeł, zmuszając go do wypuszczenia przecinarki. Iulius w desperackim 
odruchu rzucił się całym ciałem na niego, próbując wykorzystać przewagę wzrostu i masy, 
jednak Vix bez trudu powalił go na ziemię i całkowicie unieruchomił, wykręcając mu ręce.  

- Czy teraz ojciec widzi? – syknął. – Widzi ojciec jak to jest być pokonanym, 
pozbawionym nadziei? 

Iulius szarpnął się ponownie, niemal wyłamując sobie ramiona z barków, jednak nie 
był w stanie się wydostać. Vix się roześmiał. 

- Czy wie ojciec, co się teraz stanie? – zapytał. 
Nie zdążył jednak mu tego powiedzieć. Nagle wstrząsnął nim dziwny spazm. Coś 

szarpnęło jego głowę do tyłu. Odłamki czaszki bryznęły na ścianę. Ciało osunęło się 
bezwładnie na Iuliusa.  

Po przeszywającym huku wystrzału na korytarzu zapadła cisza.  
Inkwizytor dyszał ciężko. Ogarnęły go dreszcze. Jego zmęczone, skatowane ciało 

drżało w uczuciu ulgi. Jednak udało mu się przeżyć.  
Pospiesznie zrzucił z siebie trupa i zaczął się gramolić z ziemi, ale miękkie nogi nie 

chciały mu dać podpory. W końcu oparł się o ścianę i jakoś uniósł, rozglądając za swoim 
niespodziewanym wybawcą. 

- To ty... – zdołał tylko wycharczeć. 
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Maria Vix nie odpowiedziała. Obojętnym ruchem skierowała lufę ku szamocącemu się 
na ziemi drugiemu mężczyźnie i strzeliła. Potem odrzuciła broń na bok. 

- Na miłość boską... – zaczął Iulius, lecz urwał zaraz. 
- Gra skończona – powiedziała Maria Vix, chwytając go za ramię i pospiesznie 

ciągnąc za sobą w dół korytarza.  
Inkwizytor nie miał nawet czasu odsapnąć. Czuł, że jego organizm nie zniesie już zbyt 

długo wysiłku, jednak zmuszał swe nogi do stawiania kolejnych kroków. „Jeszcze tylko 
trochę” – powtarzał sobie, prąc coraz bliżej granicy swych możliwości. Czuł się tak, jakby 
znalazł się na krawędzi. Przed nim była tylko ciemność, nie wiedział nawet dokąd biegnie. 
Ale wiedział, że musi tę krawędź przekroczyć, rzucić się w ciemność, gdyż w przeciwnym 
razie jego prześladowcy znajdą go i zabiją. 

Kiedy wreszcie stanęli, nie pamiętał, jak długo biegli, ani którędy. Nie miał pojęcia, 
gdzie się znajdują. Oparł się tylko o ścianę i dyszał, a właściwie nawet nie dyszał, lecz rzęził. 
Jego nagie ciało było mokre od potu, przeciążone mięśnie drżały. Minęło kilka minut zanim 
zdążył uspokoić oddech na tyle, aby móc wysapać słabym głosem: 

- Gdzie jesteśmy? 
- Blisko centrum dowodzenia – odparła jego przewodniczka. 
- Czemu... czemu zabrała... mnie pani tutaj? 
- Wyjdzie ojciec na górę i pójdzie w prawo korytarzem aż do drzwi. Będą otwarte. Za 

nimi zastanie ojciec mojego męża. 
- Pani... pani męża? – zapytał zdziwiony. 
- Tak... Ojciec zapewne myślał, że ta bezmyślna kukła... – nie dokończyła zdania, ale 

w głowie Iuliusa powoli zaczęła świtać iskierka zrozumienia. 
- Ile tutaj jest maszyn takich jak pani? 
Nie odpowiedziała od razu. Przyglądała mu się, jakby zastanawiała się, jaka 

odpowiedź będzie dla niego najlepsza. 
- Tutaj są same maszyny – powiedziała w końcu.  
Inkwizytor kiwnął powoli głową. Nie miał już siły się dziwić. Chciał tylko wydostać 

się z tego przeklętego statku. 
- Czemu chce pani, żebym tam poszedł? Do pani męża, to jest. 
- Tylko w ten sposób może się ojciec uratować. 
Ponownie kiwnął głową i bez słowa zaczął się wspinać po drabince na wyższy pokład. 

Na górze nie było nikogo, wokół panowała cisza. Absurdalny odgłos, który wydawały jego 
bose stopy plaskając o posadzkę, rozszedł się echem po korytarzu. Po chwili, tak jak mu 
powiedziała Maria Vix, dotarł do drzwi. Wcisnął przycisk na panelu przy framudze i z sykiem 
hydrauliki otworzyło się przed nim wejście do niewielkiego pomieszczenia pełnego 
komputerów. Na środku tego pomieszczenia, na fotelu, z wyciągniętymi przed siebie nogami i 
dłońmi złożonymi na wysokości twarzy – siedział błazen. Z jego postaci emanowało 
znużenie. W półmroku bruzdy na jego twarzy wydawały się znacznie pogłębione, oczy 
straciły blask.  

Gdy Iulius wszedł do pomieszczenia, błazen drgnął, ale dopiero po chwili spojrzał w 
jego stronę.  

- Więc jednak się ojcu udało – powiedział cicho. – Nie wierzyłem w to, ale miałem 
nadzieję... 

Inkwizytor zmarszczył brwi. Słowa błazna dochodziły do niego bardzo powoli, ale 
budziły w nim coś zwierzęcego. Powłócząc nogami, podszedł do małego człowieczka, po 
czym chwycił go za ramiona i taką siłą, jaką udało mu się jeszcze z siebie wykrzesać, cisnął 
nim o ziemię. Następnie klęknął na jego klatce piersiowej i unieruchomił mu ręce. 

- Teraz, błaźnie – wycedził. – Powiesz mi, kim jesteś i co tu się dzieje. 
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- Jestem Hugo Vix – odparł tamten, z trudem dobywając tchu. – Niech mnie ojciec 
wypuści, to zaraz wszystko wytłumaczę... 

Iulius zastanawiał się przez chwilę, lecz w końcu wstał. Błazen uniósł się z ziemi i 
usiadł ponownie na swoim krześle. 

- Część z tego, co opowiedział ojcu mój sobowtór jest prawdą – zaczął. – Kościół 
nawet sobie nie wyobraża, jaką krzywdę mi wyrządził. Moje badania, moja wiara... straciłem 
dwie z trzech najważniejszych rzeczy, jakie w życiu miałem. Wyprawa do systemu 
obcoświatowców zabrała mi ostatnią. Ale nie tylko moja żona zmarła wtedy. Zachorowaliśmy 
wszyscy. I poumierali wszyscy poza mną... Ja przeżyłem, chociaż Bóg mi świadkiem, nie 
chciałem... 

- A teraz chcesz się zemścić na Kościele? – wtrącił się Iulius. – Postanowiłeś zabić 
mnie, żeby pokarać nas wszystkich? Żeby wszyscy poznali twój nieprawdopodobny ból? – 
Inkwizytor poczuł, że zaczyna go ogarniać wściekłość. Mówił coraz głośniej, aż wreszcie 
zaczął krzyczeć. – Ty ścierwo! Myślisz, że nikt inny poza tobą nie cierpi? Myślisz, że nikt 
inny nie stracił bliskich? Kto dał ci prawo ustanowić się sędzią nade mną?  

- Mylisz się, ojcze inkwizytorze – odparł spokojnie błazen. – Nie przyzwałem cię 
tutaj, żeby cię ukarać, tylko żeby cię sprawdzić. Wiem, że jesteś człowiekiem sprawiedliwym, 
wiem, że tylko ty jeden stanąłeś w obronie moich badań... Chciałem sprawdzić, jak silna jest 
wiara, chciałem, żebyś przetrwał to wszystko, co dla ciebie przygotowałem, żebyś mi 
udowodnił, że Bóg nas nie opuścił... 

- Dlaczego? 
- Ja umieram, ojcze inkwizytorze... Wirus, który zabił moich bliskich, mnie też zabija, 

tylko powoli. Być może mój organizm jest silniejszy. Chciałem, żebyś mi udzielił sakramentu 
spowiedzi, ale musiałem najpierw być pewien... pewien Boga. 

- I jesteś pewien? 
- Udało się ojcu przeżyć, samemu pokonać wszystkie przeciwności. To chyba coś 

znaczy. 
- I po to przygotowałeś całą tę maskaradę, po to stworzyłeś repliki wszystkich ludzi, 

którzy przez ciebie zginęli? 
- Chciałem zwrócić im życie, ale nie byłem w stanie... Widzi ojciec, wytworzenie 

samoświadomej sztucznej inteligencji, maszyny obdarzonej duszą jest niemożliwe. Udało mi 
się zaprogramować zachowania moich robotów tak dobrze, że mogły idealnie naśladować 
swe pierwowzory, udało mi się nawet stworzyć tak wierną kopię samego siebie, że nikt nie 
podejrzewał, że to mogę nie być ja. Oczywiście sam musiałem przestać być sobą, ale to było 
łatwe. Kilka operacji plastycznych zmieniło mój wygląd, a wcielenie się w rolę kogoś innego 
nie jest dla człowieka niczym trudnym. Maszyna to zupełnie co innego... Ale niezależnie od 
tego jak znakomite są wszystkie moje twory, to nadal tylko bezduszne manekiny, całkowicie 
kontrolowane przeze mnie. 

Gdy błazen skończył mówić, zapadła cisza. Iulius pozwolił, aby ogarnęły go ponure 
myśli. Powoli analizował wszystko to, co widział w ciągu tych dwóch dni, które spędził na 
jachcie Vixa. Myślał o Marii Vix, o kartach, o szachach, o sobie samym. Jakże chciałby być 
kimś innym!  

- Jesteś głupcem – powiedział wreszcie. – Nie rozumiesz niczego, co uczyniłeś. Niech 
Bóg ma cię w swojej opiece i jeśli może, odpuści ci grzechy. Ja tego uczynić nie mogę, nie 
mam prawa. Ja już nawet nie jestem księdzem. 

Następnie odwrócił się powoli i wyszedł z pomieszczenia. Na najbliższym terminalu 
sprawdził, jak dojść do hangaru i w tamtą stronę się skierował. Po drodze minął kilkanaście 
maszyn do złudzenia przypominających ludzi, jednak żadna z nich nawet go nie zaczepiła. 
Potem wsiadł na pierwszy z brzegu prom, ubrał się w kombinezon pilota i odleciał. 
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