
Emma Popik – Wrzuć pięć centów 

WRZUĆ PIĘĆ CENTÓW

Jechali powoli, rozglądając się, chociaż im się spieszyło, ale wiedzieli, że jest to 

najlepszy sposób dotarcia do celu. Ziemia znajdowała się wszędzie, a nie mogli 

jej odnaleźć, choć o to właśnie im chodziło. Rosła metalowa trawa i uginała się, 

skrzypiąc pod kopytami ich koni, tak je przynajmniej nazywali.

- Co to jest? - zapytał pierwszy z mędrców.

Mech porastał jego policzki, miejscami stwardniał i się wykruszał, więc uważali 

go za starego.

Drugi wytężył wzrok. W każdym oku widniały po dwie, zielone tęczówki i dwie 

źrenice, dlatego uważali go za wszechwidzącego.

- Nazwę to miastem - wtrącił trzeci.

Odznaczał się wysokim wzrostem i jasną skórą, która wydawała się na wpół 

przejrzysta, a jego wewnętrzne ciało oplatała sieć niebieskich żył. Wykrzywił 

blade usta, spoglądając z pogardą ponad głowami towarzyszy.

- Jacyś barwni ludzie w widmie tęczy - dodał.

Wszechwidzący wytężył swoje podwójne źrenice, aż wypłynęła z nich poświata.

- To nie są żywe istoty.

- To fantazmaty - powiedział człowiek.

- Słyszałem o tym- pochwalił się mędrzec. - Kiedy Ziemia była całkowita i 

ograniczona, ludzie je wytwarzali.
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- W jaki sposób? - rzekł zaczepnie człowiek.

Mędrzec się zamyślił.

- Przestań! - krzyknął na niego człowiek. - Broda ci rośnie od myślenia. 

Atakujemy! - I ruszył pierwszy, wystawiając swoje dwa wyostrzone palce.

Wszechwidzący i mędrzec popatrzyli na siebie, kiwając głowami. Zawsze ich 

oszałamiała odwaga człowieka. A on pędził jak szalony, wiatr rozwiewał mu 

długie włosy. Podążyli za nim przyjacielskim truchtem, ale nim go dognali, 

zniknął. Kiedy znaleźli się blisko barwnych postaci, najpierw zbadali je 

ostrożnie, włożywszy w nie palce wskazujące. Potem zanurzyli ręce aż po łokcie 

i jeszcze raz na siebie spojrzawszy, ponaglili konie, wjeżdżając w gęstwinę 

kolorowych fantomów.

Jechali chwilę jak we mgle. Barwni ludzie biegali wrzeszcząc i chwytali ich za 

strzemiona. Wielu wygrażało pięściami. Ich groźby nie robiły im krzywdy, 

jednakże czuli się źle. Bały się również konie, więc musieli je trzymać krótko 

przy pyskach. Tym bardziej więc podziwiali odwagę człowieka. Nigdzie go nie 

było.

Kiedy przejechali zaporę z fantomów, zobaczyli przed sobą ładną dolinkę, pełną 

zielonej trawy. Na środku stała chata. Weszli do niej. Siedział przy stole i 

rozmawiał z kobietą. Stała przed nim, na wierzchu miała piersi. Obejmowały je 

metalowe lejki, pięknie się złocące. Opierała się jedną ręką o swoje biodro.

- Nie, nigdy nie słyszałam o Ziemi - widocznie odpowiadała na pytania 

człowieka.
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- A co znajduje się dalej? - zapytał mędrzec.

- Wiszary ponad przepaściami - odpowiedziała. - Długie i zielone jak twoja 

broda. 

- Czy to są góry? - zapytał człowiek, a jego towarzysze się zdumieli, jak zawsze 

trafnie umie zadać pytanie.

Kobieta się zamyśliła. - Mieszkam tu od wielu obrotów, ale nigdy nie słyszałam 

o górach.

- Chcemy dojść do miasta - powiedział człowiek.

- Nie wiem, co to jest – zaprzeczyła kobieta.

- Ale ja widziałem - upierał się człowiek. - Oświecę cię, miasto należy do 

pierwotnych pojęć.

- Masz na myśli realistyczny układ zamknięty, którego poszczególne części...

- Tak, oczywiście! - przerwał jej z gniewem człowiek, gdyż nie przelicytował jej 

swą wiedzą.

- Tam są skrzynki. Byty półpsychiczne są z nimi związane. Ale nie znam 

zasady.

- Właśnie! O to mi chodzi! - wrzasnął człowiek. - Tego szukam. 

- Chcesz dojść do skrzynek? - przestraszyła się kobieta. - Tego nikt jeszcze nie 

dokonał. Zresztą, w jakim celu?

- Bo taki jestem!

- My przedsięwzięliśmy tę wędrówkę, mając na celu – zaczął mędrzec.

- Nie musisz jej wyjaśniać - przerwał człowiek - czyż nie widzisz, że ma 
3

3



zredukowaną psychikę? W którym to pokoleniu jesteś materialna?

Otwierała usta, aby wyjaśnić, lecz jej przerwano, gdyż nikogo to nie obchodziło. 

Od niepamiętnych czasów i właśnie o to chodziło, że nikt nie znał daty, nie 

wiedzieli, co istniało wcześniej. Samopowielające się byty uzyskiwały różny 

stopień realności i materialności. Rzeczywistość psychiczna - tak ją 

przynajmniej tradycyjnie nazywano- już dawno wchłonęła wszystkie inne byty 

Strefy. Istoty materialne, takie jak ta kobieta, nie miały żadnych możliwości 

zrozumienia pewnych rzeczy. Żyła sobie konkretnie na obrzeżu wielkiego pola 

psi i skontaktować się z nim mogła jedynie przy pomocy wytworów 

materialnych, inni czerpali wprost. Toteż człowiek czuł się o wiele od niej 

lepszy. 

- W jaki sposób powstały wiszary? - załagodził mędrzec, zadając mądre pytanie, 

gdyż tamtędy prowadziła ich droga.

- Mosty. To są mosty łączące poszczególne części. Niestety, w większości 

pozarywane.

- Nie ma więc przejścia? - zapytał człowiek i to było świetne pytanie.

Pokręciła przecząco głową.

- Nie dasz nam żadnej wskazówki? - zapytał człowiek.

- Podzielę się z wami wszystkim, co mam. 

 Wykonała ramieniem obrót i w jej ręce pojawiła się duża, srebrzysta rzecz, 

wyglądająca jak saganek. Nasadziła go na głowę. Był to hełm z dwoma 

zagiętymi rogami jak półksiężyce. Pociągnęła swoje dwa lejki za końce i 
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wysunęły się z nich anteny.

- Zaraz zacznie się przekaz - rzekła. - Tylko trochę się podładuję.

Kobieta skomunikowała się z psychorealnością wiszaru. Po chwili obrazy 

zaczęły się pojawiać w powietrzu: otworzyła się brama, wyszli z niej ludzie w 

długich sukniach i kurtkach, niosąc błyszczące rzeczy i dymiąc małymi 

przedmiotami. Poruszali się raczej mechanicznie. Przeszli i znikli. Po chwili 

nadeszli inni, również niecałkowici. Mieli brązową skórę, skórzane spodnie z 

frędzlami po bokach, a na głowie pióra. Wykonując podskoki, poruszali się po 

okręgu, czasem wymachiwali rękami, w których trzymali siekiery. Również i 

oni ustąpili innym, tym razem rosłym mężczyznom w olbrzymich kapeluszach i 

z linami w rękach, zakończonymi kołami. Szli kołysząc się i czyniąc coraz 

więcej kół przy pomocy lin. Po chwili wszystko znikło.

- Czy oni są prawdziwi? - zapytał człowiek.

- Nigdy nie zastanawiałam się nad tym.

- Nie chciałaś się również dowiedzieć, czy istnieje Ziemia! - wykrzyknął 

człowiek z wielką wściekłością.

Ona jednakże wcale nie przejęła się jego gniewem. 

- My tu rozważamy praktyczne problemy.

- Mam ochotę cię zabić! – wrzasnął człowiek.

- To nie ma dla mnie żadnego znaczenia.

- A niby dlaczego?

- Od razu widać, że jesteście z daleka - rzekła nieporuszona.- Ja jestem 
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wielokrotna.

- To doprowadza mnie do szaleństwa! - wrzasnął człowiek. - Ten brak stałości i 

pewności. Żadnych ograniczeń, cierpień i krwi.

- Tak, wszystko jest dozwolone i możliwe - przyznała kobieta, po czym kopnęła 

stół. - Popatrz, on jest prawdziwy.

- To nie stanowi dowodu na cokolwiek - oponował człowiek. - Wiem, że pole 

umożliwia to wszystko: życie wielokrotne, zapory fantomowe i ten przekaz - 

machnął ręką w stronę hełmu kobiety.- Nie zastanawiamy się nad tym, gdyż to 

po prostu jest oczywiste. To jedynie kolejny dowód na kształt świata taki, jaki 

znamy. Aby go poznać, wystarczą nam oczy.

- Tak, ale tu są skrzynki i jeśli o to ci chodzi, nie będziesz umiał niczego 

odróżnić.

- A czy teraz umiem? Nie! I dlatego wyruszyłem w tę wędrówkę.

- Pomacham wam - zaproponowała kobieta.

- Co to znaczy? - zapytał człowiek zaskoczony.

- Obyczaj - wyjaśniła. - Kiedyś tutaj jeździły pociągi.

- O, to jest to! - wykrzyknął mędrzec. - Regularność, solidność. Kolejny dowód.

- To tyko stare mity tego miejsca - zaprzeczył człowiek. - Ona sama ich nie 

rozumie. No powiedz, wiesz coś?

Pokręciła przecząco głową.

- Po prostu pomacham wam. Bo przecież nigdy już się nie zobaczymy. Zginiecie 

na wiszarach. Tam są skrzynki, zobaczycie zresztą sami. Ta zasłona z 
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miazmatów jest nie do przebycia. Wszystkie istoty o niecałkowitej materialności 

zostają wchłonięte.

- To jest kolejny - zaczął mędrzec, ale lekceważący gest człowieka zamknął mu 

usta.

Powędrowali dalej. Były tu łuki, wiszące ponad przepaściami. Gdy stanęli na 

krawędzi, konie zaczęły parskać i się cofać. Niżej kłębiły się czerwone mgły, 

obejmujące się i przewalające. Ponad głowami zobaczyli długie trawy, rosnące 

w dół i urwane liany. Po prostu ziemia obróciła się, a mosty wyrwały się z niej i 

podniosły w gigantycznym trzęsieniu Taki był świat, nikt innego nie znał, więc 

uznawał go za oczywisty.

- To są sztuczne konstrukcje - rzekł wszystkowidzący, wytężając swoje cztery 

źrenice.

- Tak, oni wszystko wytwarzali - powiedział człowiek.

- To znaczy, że wierzysz w ich istnienie - powiedział z ogniem mędrzec - 

dlaczego wciąż mi zaprzeczałeś?

- Czy naprawdę nie rozumiesz, czego szukamy i dlaczego podjęliśmy tak 

straszny trud tej wędrówki?

- Szukamy Ziemi - rzekł wszechwidzący, wytężając wzrok.

- Albo dowodu jej istnienia - pospieszył z podpowiedzią mędrzec.

- To jest jedynie środek prowadzący do celu - rozgniewał się człowiek. - Chodzi 

zupełnie o coś innego....

Nie mógł dokończyć, gdyż zauważył, że z góry z mostu schodzi ku niemu jakaś 
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osoba. Postępowała powoli i słyszeli jej kroki, szurające w trawie i w 

metalowym żużlu, wysoko ponad głowami. Zamilkli, czekając pełni napięcia, i 

spojrzeli pytająco na wszechwidzącego, lecz on potrząsnął przecząco głową. 

Wtedy posmutnieli, rozumiejąc, że ulegają złudzie.

Stanęła przed nimi postać odziana w czarną płachtę. Milczała, mając wciąż 

pochyloną głowę. A kiedy ją podniosła i odsunęła tkaninę z czoła, zdumieli się 

bardzo, gdyż takiej osoby nigdy jeszcze nie widzieli. Jej twarz była całkowicie 

wykonana z kości i nie pokrywało jej żadne tworzywo. Zamiast oczu 

znajdowały się tam dwie symetryczne i czarne dziury. Nos wytworzono do 

połowy, a pod nim tkwiły dwa równe rzędy zębów. Zrozumieli wówczas, że nie 

jest tą poszukiwaną osobą i nie ma żadnego znaczenia.

- To się mylicie - odezwała się, jakby usłyszała ich myśli, co ich przecież wcale 

nie zdziwiło.

Bo jakież osoby spotykali w swojej wędrówce! O niezwykłej różnorodności, 

półrealne, częściowo materialne, zjawy i ułudy, wytwarzane przez pole. 

Zjeździli również wiele światów odrębnych i nic o sobie nawzajem nie 

wiedzących. Cały Obszar, na którym było to, czego nie umieli zdefiniować, 

istniał jako system oddzielnych kul, połączonych ze sobą różnymi sposobami. 

Na żadnej z nich nie natrafili na Ziemię.

- Chcielibyśmy ci zadać wiele trudnych pytań - rzekł człowiek. - Ale obawiamy 

się, że nie potrafisz na żadne odpowiedzieć. Twój wygląd świadczy, że nie 

jesteś osobą, której szukamy.
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- Nie odpowiadam na żadne pytania. Jestem odpowiedzią na wszystkie.

Stała tuż przed nimi i wyglądała naprawdę okropnie. Wyjęła spod płachty jakiś 

długi i dziwaczny nóż, o trzonku równym jej wzrostowi, i oparła się o niego. 

Ostrze zwisało skośnie. Zamyśliła się, patrząc w dal.

Kawał ziemi oderwał się i upadł w purpurowe mgły. Konie znowu się cofnęły, a 

ich objął strach.

- Nie bójcie się niczego - rzekła postać z nożem - ja jestem warunkiem... – 

urwała, ciągle jakoś zamyślona.

- Czy nie możesz się zdecydować? - przerwał jej inteligentnie mędrzec.

- Przeprowadzę was na drugą stronę - odpowiedziała. - Wtedy wszystkiego się 

dowiecie.

- Tu nie ma przejścia - zastrzegł wszystkowidzący.

Bryły ziemi i kępy długich traw spadały co chwilę i wszystko tonęło w 

czerwonych mgłach.

- Co to jest? - zapytał człowiek.

- Pojęcie doprawdy zapomniane - zastrzegła. - To jest piekło, ale wy tego nie 

zrozumiecie.

Odwróciwszy się, zaczęła wspinać się po moście zarośniętym trawą. Przez jego 

przęsła mogli patrzeć w dół. Czerwone mgły dymiły w górę. Było strasznie. 

Ponad nimi wisiało czarne niebo. Obracały się na nim srebrzyste kule planet, 

krążąc powoli, regularnym rytmem. Podniósłszy głowy obserwowali, jak 

ześlizgują się w dół, jakby niebo zostało pokryte rtęcią, i po pewnym czasie 
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wypływają po stronie przeciwnej. Wiedzieli jednak, że niebo jest sztuczne, jak i 

cały obszar. Wszystko było wytworem pola, które powstało, właśnie, kiedy, 

dlaczego? - to ich dręczyło. A oni sami, czym są? Jeden z nich uznawał się za 

człowieka, ale potrzebował na to dowodu. Każdy z nich pragnął uzasadnienia 

swego bytu, dlatego musieli wędrować. To był ich cel i wielkie pragnienie. Ale 

doprawdy, nie w tę stronę należało się udać, lecz w głąb. Przekonają się o tym 

na końcu drogi. Czerwone mgły rzucały poświatę na śliskie, metalowe niebo i 

ono również stało się krwawe jak o zachodzie słońca, ale to nic im nie mówiło. 

Nagle z daleka zaczął napływać cały system kropek, które wciąż się 

powiększały. Po chwili zamieniły się w czarne ptaki ze skrzydłami podobnymi 

do noży. Szyje tych ptaków były nagie i czerwone. Usiadłszy rzędem na 

balustradzie, zaczęły czyścić o nią swoje metalowe dzioby. Za każdym 

przeciwnym ruchem obnażały jasny metal, rzucając okropne spojrzenia 

czerwonych oczu na trzech wędrowców.

- One muszą tu być - wyjaśniła przewodniczka. - Jesteśmy wspólni.

- Chwileczkę - rzekł człowiek, zatrzymując konia, chociaż wszyscy chcieli 

opuścić to miejsce jak najspieszniej. - Dlaczego tak powiedziałaś?

- Zawsze tak było - odrzekła, zatrzymując się i odwracając ku nim swą okropną 

twarz. - Konwencja.

Człowiek popatrzył z triumfem na swych towarzyszy. - Czy rozumiecie? To jest 

właśnie to, czego szukaliśmy, to znaczy pierwsza rzecz, która nam daje 

odpowiedź. - Zwrócił się do przewodniczki - Jesteś rzeczywiście uzasadnieniem 
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i warunkiem.

- Nie rozumiem - rzekł mędrzec.

- Reguła - odpowiedział człowiek z wielką pewnością siebie. - Pierwsza zasada, 

jaką usłyszeliśmy. Jak dotychczas nikt nam nie umiał dać żadnej. Nikt niczego 

nie rozumie.

- Tego świata? - zapytała okropna postać.

- Nie! Tego, kim jesteśmy? Jaki jest sens naszego istnienia? Człowiek się 

entuzjazmował, stojąc na wysokim ostrołuku mostu ponad przepaścią pełną 

purpurowych mgieł, pod wiszarem podobnym do paszczy, rozmawiając z osobą 

w czerni.

- Z tego powodu udaliśmy się w tak długą podróż - dodał wszystkowidzący, 

który zawsze zabierał głos wtedy, gdy chodziło o patrzenie.

- Szukacie! - uśmiechnęła się straszna kobieta.

- Co cię tak śmieszy? - zapytał człowiek.

- Twoje wątpliwości. Moja tożsamość byłaby dla ciebie oczywista, gdybyś był 

tym, za kogo chcesz się uważać.

Lecz człowiek nie rozumiał. 

- Uważamy za słuszne przejść Obszar wzdłuż i wszerz, odnaleźć Ziemię, 

zrozumieć, dlaczego nie możemy jej zobaczyć. Wówczas pojmiemy własny 

prapoczątek i praprzyczynę. Zrozumiemy zasady budowy świata i dowiemy się, 

dlaczego jesteśmy właśnie tacy.

- Tak jak oni - przyznała straszna postać. - Takie same błędy.
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- Oni istnieli? - zapytał z ogniem mędrzec. - Ludzie, prawda? Stworzyli obszar, 

a my jesteśmy ich spadkobiercami?

- Uważacie, że oni uzasadnią wasze istnienie? To niczego nie zmieni, świat 

będzie nadal taki, jaki jest.

- Ale będziemy wiedzieli i zrozumiemy - powiedział człowiek.

- Chciałbym zobaczyć, jak wyglądał kiedyś - zaczął namiętnie wszystkowidzący 

- wtedy, gdy był prawdziwy i nie podzielony...

- I uporządkowany - uzupełnił człowiek.

Ptaki wciąż czyściły dzioby o metal balustrady. Wydawało się, że zaraz się na 

nich rzucą.

- Pokażę wam - obiecała okropna kobieta i się zajęła ostrzeniem swego noża, ale 

nawet to ich nie przeraziło.

Nagle mgły pod nimi zaczęły się rozdzierać i ukazała się jasna tafla jak szyba na 

pudełku z zabawkami. Przechylili się poprzez balustradę, wisząc ponad 

przepaścią.

- Potrafię również ożywiać - powiedziała kobieta w czerni. - Tutaj działam w 

obie strony.

- To jest ich system – tłumaczył sobie człowiek z ogniem.- Nie taki, jak miasto z 

fantomów, które tu było, lecz znikło. Widzę domy jak w niejednym ze światów, 

ale stoją w szeregach. Nic nie jest wątpliwe i przypadkowe, lecz fundamentalne. 

Widywałem miasta, wiszące ponad górami i nagle urwane, gdyż były naszymi 

zwidami wytworzonymi przez pole. Tu krążą pojazdy, w odróżnieniu od tych, 
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które leżą do góry nogami i są mieszkaniem dla myszy, a wywołały je archetypy 

naszej pamięci. W naszym świecie nic nie jest pewne. Podejrzewam! Ależ 

więcej, wiem, co się wydarzyło! Żyjemy na końcu świata, w ostatnim obszarze 

Historii, gdyż ona została nagle urwana jak miasta ponad górami, gdyż tylko 

tyle umie wytwarzać pole. Byty psychiczne uzyskały autonomię, potrafią się 

powielać i my jesteśmy ich produktem! Tak właśnie jest! – wołał, dumny z tego 

strasznego odkrycia.

- Oni nie są prawdziwi - zastrzegł wszystkowidzący. - To produkcja oparta na 

innej zasadzie.

- Dlaczego tak twierdzisz?

- Odznaczają się zbytnim mechanicyzmem, a ludzie powinni mieć inne cechy.

- Dlaczego nam to pokazałaś? - rzekł z wyrzutem człowiek. - Ty jedna, jedyna 

dałaś nam nadzieję, pozwalając przeczuć sens, lecz twój dowód jest sztuczny. 

Dlaczego tak uczyniłaś?

- Dałam wam tak dużo, a wy narzekacie. Chcielibyście pojąć wszystko. W 

jednej chwili iluminacji zrozumieć to, czego nie mogliście odnaleźć w długiej 

wędrówce. Ludzie również nie byli mi wdzięczni, chociaż dzięki mnie 

przechodzili przez mosty. Na zawsze.

- Ona ma rację - przyznał mędrzec.

Czerwone mgły ponownie się scaliły, tworząc kłębowiska. Piekło było wokół 

nich. Do końca mostu pozostało jeszcze kilka kroków.

- A oto i kres - rzekła postać i rozwiała się w powietrzu.
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Przy balustradzie, tuż przy ostatnim przęśle mostu był słupek, a na nim tkwiła 

przymocowana czarna skrzynka. Przednia jej część została zrobiona ze 

srebrnego szkła i wydawało się, że przed chwilą lśniła, a teraz zgasła. 

- Ona weszła do środka tego pudełka – stwierdził wszystko widzący. - 

Niedokładnie do samego wnętrza, ale jakoś tak...

- Nie jest to możliwe - rzekł mędrzec z wielką pewnością siebie.

Rozległy się dźwięki. To ptaki otwierając dzioby, wydawały skrzek, a potem po 

kolei podnosiły się ciężko z balustrady i usiłowały odlecieć, ale nagle 

zamieniały się w czarne kawałki spalonego i pomarszczonego papieru. Opadały, 

znikając.

- Teraz jestem pewien - upierał się wszystkowidzący.- To za sprawą tych 

pudełek. Kobieta z doliny ostrzegała nas, że one tu są. - Podszedł bliżej i 

przeczytał napis przybity do balustrady: „Dolina grozy.Wstęp tylko z 

dorosłymi”.

- To bardzo trudne do zrozumienia - rzekł mędrzec - ale jest to niezbity dowód 

istnienia ludzi, przynajmniej dwóch rodzajów. To znaczy, że odnaleźliśmy 

Ziemię, ale – zastanowił się - to nie rozwiązało naszych problemów. Nadal nie 

wiemy, kim jesteśmy.

- Jestem rozczarowany – powiedział wszystkowidzący, patrząc na człowieka. - 

On zabiegał o znalezienie porządku w tym strasznym chaosie różnych bytów i 

zasad. Nadal niczego nie rozumiemy, choć znajdujemy się u kresu wędrówki.

- I nie spotkaliśmy nikogo, kto by nam wytłumaczył - powiedział mędrzec, 
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jakby odkrywał straszną prawdę.- Nikt oprócz nas nie podjął tak wielkiego 

trudu, wszyscy akceptują świat, jaki jest.

- Oprócz niego – wszystko widzący patrzył na człowieka. - Tylko on ma takie 

problemy.

- Wielkie to dla nas wyróżnienie i szczęście. Warunek istnienia i nobilitacja. On 

nas wywołał z pola psi, dzięki niemu istniejemy.

- Czy wiesz, kim jesteśmy? - zapytał wszystkowidzący.

- Tylko tyle, że jesteśmy jego towarzyszami.

- Czy masz pewność naszego realnego bytu? – wszystkowidzący zadał to 

straszne pytanie. - Czy raczej jesteśmy tylko ułudami jego umysłu, podobnie jak 

wszystkie byty niecałkowite, wytwarzane przez pole?

- Nie, absolutnie nie wiem, jak istniejemy - dopowiedział mędrzec. - On 

powinien nam o tym powiedzieć, a skoro sam szuka odpowiedzi, więc wszystko 

jest wątpliwe.

Wszystkowidzący pochylał się coraz niżej i wtedy zobaczył napis na czarnej 

skrzynce. „Wrzuć pięć centów”.

 - Co to znaczy? - zastanawiał się mędrzec. 

Wszystkowidzący nie dostrzegał odpowiedzi, więc kopnął skrzynkę.

- Myślę, że to jest warunek istnienia tej Ziemi i wszystkich ludzi obojga 

rodzajów - wypowiedział genialną uwagę.

Nagle pojawiła się przed nimi płaszczyzna. Była idealna i piękna, ale nie 

wiedzieli, że zbyt prawidłowa. Niebo ponad nią zrobiło się lazurowe. 
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Wytryskały z niego w dół złociste promienie, a każdy z nich składał się z 

dziewięciu cieniutkich promyczków, ułożonych symetrycznie. Pod nimi pojawił 

się po chwili kryształowy tron. Dziwnym sposobem trzymał się w swym 

kształcie, gdyż był całkowicie pokruszony. Poprzez jego oparcie przebiegały 

pęknięcia, układające się w idealne wzory, które powtarzały się kilkakrotnie, 

jakby ktoś zastosował pewien układ z góry zaplanowany. Do tronu wznosiły się 

piękne, kryształowe schody. Leżała na niej olbrzymiej wielkości żółta lilia. 

Wszystkowidzący policzył jej sztywne, regularnie wygięte płatki oraz pręciki 

zakończone strzałką, otoczoną regularnymi kuleczkami pyłku.

Potem przeniósł wzrok na brzeg tego pięknego pola i szybkim krokiem podszedł 

do słupka z czarną skrzynką, by przeczytać umieszczony na niej napis: „Historie 

biblijne.Wrzuć pięć centów”. Porozumieli się wzrokiem i zaczęli rozglądać się 

za człowiekiem.

Dopiero teraz zauważyli, że od pewnego czasu rozmawia z jakimś 

młodzieńcem. Zbliżywszy się, stanęli w dystansie pełnym szacunku, ale 

wystarczająco blisko, aby wszystko słyszeć.

Młodzieniec oparł łokcie na kolanach, a twarz ukrył w dłoniach. Jego jasne, 

wręcz srebrzyste włosy spadały na palce w regularnych splotach. Cień i światło 

załamywały się pod identycznym kątem na każdej fali. 

- A więc dlaczego tak rozpaczasz? - widocznie nie po raz pierwszy zadał to 

pytanie młodzieńcowi. On jednak był całkowicie zatopiony w swoim bólu i nie 

odpowiadał.
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Młodzieniec podniósł głowę i spojrzał na niego błękitnymi oczami. Cała ich 

forma była wypełniona płynnym kolorem. Brak źrenic i tęczówek bardzo 

zdziwił wszystkowidzącego. Młodzieniec przeniósł wzrok na marmurową 

tablicę, opartą o stopy. Wykonano ją z różowego marmuru o różowym 

żyłkowaniu, rozgałęziającym się z idealną regularnością. Widniał na niej jakiś 

napis, wyżłobiony i napuszczony złotem. Laseczki liter nie łączyły się ze sobą i 

zwężały na końcach.

- Armageddon - przeczytał wszystkowidzący.

- Co to znaczy?! - wykrzyknął człowiek

Młodzieniec w ogóle nie reagował.

- To jest na pewno kod pojęciowy, w jakiś sposób związany z tą regułą „wrzuć 

pięć centów” - powiedział wszystkowidzący. - Czy powiemy człowiekowi o 

naszym odkryciu?

- Wszystko na próżno - zaszlochał młodzieniec i ukrył twarz w dłoniach.

Właśnie mieli podejść, aby to zrobić, gdy zauważyli, że ciało człowieka było 

równie przejrzyste jak młodzieńca, choć nie tak krystaliczne i idealne. Spojrzeli 

na siebie ze zrozumieniem i porzucili zamiar.

Cała przestrzeń pokryła się nagle srebrzystymi młodzieńcami. Leżeli wszędzie, 

prezentując wystudiowane pozy i nie tracąc wdzięku. Ich nogi o smukłych 

mięśniach były podgięte, a ramiona wdzięcznie rozrzucone. Z omdlałych dłoni 

wypadły miecze, wciąż lśniąc. Pióra porastały ich ciała, ale niezbyt gęsto, aby 

dopełnić dekoracyjności. Wszyscy byli martwi. Najwięcej ciał leżało u stóp 
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kryształowego tronu. Widocznie tam toczyła się najbardziej zaciekła walka, a 

oni należeli do jego obrońców.

Po chwili, jakoś niedostrzegalnie, scena uległa zmianie. W ziemi pojawiło się 

wiele prostokątnych wgłębień, większość z nich była ocembrowana. Z każdego 

wydostawali się ludzie, pojedynczo lub grupami. Niektórzy całkowicie wypełźli 

na powierzchnię, inni, uchwyciwszy się rękami, podciągali się, napinając 

ramiona. Jeszcze inni zahaczali się o brzeg stopą, usiłując wyjść.

Wyglądali zupełnie inaczej niż piękni, srebrnopiórzy młodzieńcy. Byli 

odrażający, jakąś regularną, odmierzoną szpetotą. Wielu miało podwiązane 

chustką szczęki, inni bądź utracili ciało prawie zupełnie, bądź pokrywała ich 

pomarszczona i wysuszona powłoka. Nie poruszali się i nawet cała scena uległa 

zatrzymaniu.

Piękny młodzieniec wciąż łkał, a jego srebrzystoniebieskie łzy przeciekały przez 

palce. Po chwili, tak samo niedostrzegalnie scena znowu uległa zmianie. Srebrni 

młodzieńcy pojawili się na niebie i z niego zaczęli spływać na ziemię. Każdy z 

nich unosił ramię i trzymał uniesiony do walki miecz. W ostrzach odbijało się 

światło słońca.

- Wszystko stracone! - wykrzyknął młodzieniec, odsuwając dłonie od twarzy. 

Z błękitnych oczu pociekły znowu łzy, a gest rąk i sposób podnoszenia głowy 

przebiegał dokładnie tak samo jak poprzednio. Srebrni młodzieńcy znikli z 

nieba w niedostrzegalny sposób.

- Oni mają coś wspólnego ze skrzynkami z napisem „wrzuć pięć centów” - 
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zauważył inteligentnie mędrzec. - Poruszają się podobnie jak w przekazie, 

uzyskanym przez kobietę z doliny, w jakiś sposób mechanicznie i chyba w 

odwrotnym porządku.

- Nie są ludźmi - skonstatował wszystkowidzący. - Popatrz na naszego 

człowieka, na żyłkowanie jego ciała. 

- Kim więc jest? - zmartwił się mędrzec. – Tak go podziwialiśmy, uznawszy za 

wzór.

- Kim więc my jesteśmy? – zadał z mocą pytanie wszystkowidzący. - 

Przybyliśmy, aby odgadnąć sens naszego istnienia, dowiedzieć się prawdy o 

sobie. Wciąż mieliśmy nadzieję, że człowiek jest rzeczywiście sobą, a teraz 

mamy wątpliwości.

- Może jesteśmy cieniem cienia, ułudą fantomu? – mędrzec szarpał swą brodę i 

mech odrywał się razem z grzybiastym podłożem. 

Wszystkowidzący milczał.

- Jest sposób, aby przekonać się o tożsamości człowieka - powiedział z 

determinacją.

- Nie możemy tak ryzykować - zastrzegł wszystkowidzący, który oczywiście 

zobaczył jego straszne myśli.

- I ja się boję, ale musimy podjąć się tej ostateczności Uważam, że powinniśmy 

go zabić. Śmierć jest jedynym dowodem. Jeśli on umrze, przekonamy się, czy 

był materialny i żywy.

- Jesteś głupi, mędrcze. Jeżeli zostaliśmy stworzeni przez umysł człowieka, jak 
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te fantomy wokoło, i mamy status ułud, bądź zjaw, jego śmierć oznacza i naszą.

- Niczego nie tracimy, wytworzy nas ktoś inny. Czyż nie zdajesz sobie sprawy, 

że pole produkuje wszystko, co odznacza się tak zwanym życiem? Zjawy stały 

się autonomiczne, tak jak te wokoło, i mają możliwość samoreplikowania się.

- Po warunkiem, że wrzucisz pięć centów. Wówczas będziesz mógł ożywić 

Ziemię i wszystkich ludzi.

- Tylko fantomy produkowane przez ich umysł - zastrzegł wszystkowidzący.

- Ale one i tak są w pewien sposób autonomiczne. Przecież nie rozumiesz, co to 

znaczy „wrzuć pięć centów”.

- Przekonałeś mnie. Gdybym złamał ten kod, poznałbym prawdę o ludziach, a 

nie o ich fantomach. Trzeba go zabić.

- Tak! W ten sposób złamiemy nasz kod.

Nagle z przepaści nazwanej piekłem podniosły się czerwone mgły i przez most 

ponad wiszarem zaczęła kroczyć majestatycznie kobieta w czarnej opończy. Jej 

oczodoły patrzyły groźnie. Zbliżała się, trzymając przed sobą swój zagięty nóż. 

Tuż za nią polatywały ptaki z gołymi szyjami. Kiedy szła, mgły unosiły się i 

otaczały ją kłębami, więc wyglądała demonicznie i strasznie, ale nikt jej się nie 

bał. Dwaj patrzyli na nią niezadowoleni, gdyż pomieszała im szyki, a człowiek 

przerwał obserwowanie srebrnych wojowników.

- Nędzni uzurpatorzy! - zawołała gromko, zbliżywszy się, a jej głos niósł się 

ponad światem i wiszarami. - Na Ziemi ja o wszystkim decyduję. Ode mnie 

tylko zależy, czy istnieją ludzie. To ja przeprowadziłam was na tę stronę, a wy 
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nie wyciągnęliście z tego faktu żadnych wniosków. Nie zrozumieliście niczego! 

Gdy podążał za mną człowiek, już nie wracał nigdy! Czy możecie mieć jeszcze 

jakiekolwiek wątpliwości? Powinniście odgadnąć, czym jesteście, co stało się z 

Ziemią i z ludźmi.

Czarna opończa wzdymała się, ptaki cięły powietrze metalowymi skrzydłami, 

unosząc się nad jej głową niby groźna chmura. Ale nie była przerażająca i nie 

wzbudzała strachu. 

Wszystkowidzący dobrze pamiętał, że znikła w czarnej skrzynce, a ptaki 

zamieniły się w kawałki spalonego papieru. Podejrzewał, że należała do 

fantomów, choć nie wytwarzało jej pole ani też ludzie, których już nie było 

mimo ułudnego Armageddonu. 

-„Wrzuć pięć centów” - odezwała się skrzynka, wisząca tuż obok pobojowiska, i 

wędrowcy zrozumieli, że była to formuła poruszająca świat, czy raczej to, co z 

niego pozostało. Pojęli prapoczątek i praprzyczynę i już nie musieli szukać. 

Była tak samo złudna jak oni. Utworzyli sobie groźny fantom, w który wierzyli i 

uznali za prawdę. I w ten sposób odnaleźli ludzi, pod tym względem nie różniąc 

się od nich zupełnie.
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