
ZAPAKOWAĆ W PUDEŁKO

- Czy umiesz sobie wyobrazić, że kiedyś zwierzęta żyły w stanie dzikim?
- Nie. 

Stali tuż przy zagrodzie, lecz nie tykali poręczy, przynajmniej kobieta. Bała się i 
brzydziła, bo taką naukę wpoiła jej matka, babka i szkoła. 
Mężczyzna skierował wskazujący palec na zwierzęta uwięzione w zagrodzie i 
uczynił obszerny ruch ramieniem, obejmujący terytorium Stacji, a może nawet 
cały świat. 

- Chyba rozumiesz, jakie to dobrodziejstwo dla ludzkości.
− A dla mnie? Dla mojego syna?
Podniosła ku mężczyźnie bladą twarz, o cienkiej skórze, której nie wolno było 
dotknąć. Przybyła tu w akcie desperacji i rozpaczy. Szukała ratunku dla siebie i 
jeszcze bardziej dla swego syna, który był w stanie krytycznym. Na jego skórze 
krew nie zasychała.
− No- zawahał się i nadął policzki- jasne, że tak.
− Pomożesz mi?
− Jak będziesz grzeczna.

Oczy  wielkie  jak  u  sowy  obróciła  na  niego  ze  zdziwieniem.  Mężczyzna 
roześmiał się krótko.

− Nie rozumiesz tego. To kolokwializm.
− Będę grzeczna. Zrobię wszystko, co mi każesz. Po to tu przyszłam.
Znowu wydał z siebie krótki odgłos, śmiech skrywający prawdziwe pragnienie.
− Od czego zaczniemy? - zapytała.
Rozglądnęła się po zagrodzie. Wzrok jej padł na poręcz, gdyż był to najbliżej 
umieszczony  przedmiot.  Zacisnęła  usta,  utwierdzając  się  w  postanowieniu  i 
wyciągnęła  rękę,  by  dotknąć  poręczy.  Dłoń zatrzymała  się  ponad  drewnianą 
żerdzią. Drżała, poruszały się palce szeroko rozstawione. Wyrobiła w sobie ten 
nawyk, by zapobiegać dotykaniu się grożącemu zdarciem naskórka. 
Mężczyzna  pochwycił  jej  przedramię  i  szybko  popchnął  w  dół.  Palce  dłoni 
kobiety dotknęły drewna. Zaśmiał się znowu.

- Śmiało! 
Wypowiedział to słowo głośno i z przesadną wesołością. Wiedział, że ryzykuje. 
Mogła  przecież  obrócić  się  na  pięcie  i  odejść,  by  zawiadomić  Urząd  o 
bezprawnym dotykaniu.
Po  chwilowym  szoku,  odzyskała  panowanie  nad  sobą.  “Dotknął  mnie  dla 
mojego dobra”, usprawiedliwiła w myślach ten kryminalny postępek. 

 
Poczuła, że powierzchnia poręczy była w dotyku nadzwyczajnie gładka. Było 
tak  dlatego,  że  drewno odarto  z  kory.  Kobieta  w akcie  odwagi  i  desperacji 



zmusiła  się,  by przesunąć ręką wzdłuż poręczy.  Odważyła się zrobić to gołą 
dłonią. 

- Dziwne – powiedziała –niemniej jednak, przyjemne.
- Pierwszy raz dotykasz naturalnego produktu przyrody? 
- Tak.  Niezwykłe  uczucie.  –  Bohatersko  pogłaskała  ciało  drąga.  –  To 

drewno jest nieżywe, jednak nie odczuwa się tego jako śmierci.
- To naturalny stan hibernacji.
- Czyżbyście potrafili wywoływać go doświadczalnie?
- O, gdybyś zobaczyła Kopułę!

Mężczyzna wspierając się łokciem o ogrodzenie, wskazał ruchem głowy. 
Kobieta odwróciła się i nawet się nieco przechyliła, podążając wzrokiem 
we wskazanym kierunku. 

- Pokaż!
- Tam!

Wzbudzał jej ciekawość. Wiedział, że konstrukcja wyglądał jak pagórek, 
a z tego miejsca nie można jej dojrzeć.

- A gdzie jest, gdzie? 
-  Popatrz! 

Przysunął się do kobiety, ujął pod brodę i podnosił jej głowę ku sobie.
Kobieta odchyliła się wstecz. Taki odruch. Wyuczony przez kontakty społeczne 
w Megalopolis. Szybko opuścił ręce.

- W Kopule mogłabyś zobaczyć, procesy czuciowe odbywające się nadal w 
ciele stałym drewna. - Mówił dużo, by zatrzeć jej poprzednie wrażenie. 

- Jak długo trwają?- zapytała z podziwem i przestrachem.
- Praktycznie są nieskończone. Robiono badania na trocinach.
- I co? Też?
Kiwnął twierdząco głową.
- Nigdy bym nie pomyślała, że życie biologiczne jest takie mocne!
- Po raz pierwszy opuściłaś aglomerację?
- Chyba i ostatni – rzekła unosząc rękę do ust, by wyssać drobinkę krwi z 

otarcia naskórka.
- Masz to, niestety? – raczej stwierdził, niż zapytał.
- I mój syn w znacznie większym stopniu.– Odjęła dłoń od ust, lecz krew 

się sączyła, niezasychając. - UBO.
- Utrwalony Brak Odporności – rzekł patrząc ponad jej głową.
Nieuleczalna choroba, mająca ruchome cechy hemofilii  i  AIDS oraz kilku 
innych poważnych przypadłości, zależnie od segmentu zaatakowanego genu.
− Na szczęście udało się nam wyeliminować choroby odzwierzęce.
− W jaki sposób? - zapytała zaciekawiona.

Czekał tylko na takie pytanie. Zanim zaczął wyjaśnienia, wsparł się łokciem na 
nisko  umieszczonej  poręczy,  czyniąc  to  ze  swobodą  i  odwagą  imponującą 



kobiecie.  Mógł  opierać  się  bezpiecznie,  nie  ryzykował  życiem,  gdyż  pod 
poręczą  równolegle  umocowano  drugą  belkę,  a  od  spodu  ogrodzenie 
podtrzymywały  krzyżaki  stojące w równych odstępach.  Otaczało  prostokątny 
kawał ziemi wśród drzew. W zagrodzie ziemię porastała trawa, nienormalnie 
bujna i dziko zielona. Kobieta jednakże nie wiedziała, że tak wygląda trawa. 
W  gęstwienie  biegały  zające,  zwyczajne  zające  z  sześcioma  nogami,  które 
mogły się rozwinąć w skórzaste skrzydła. Zwierzęta pasły się na wyznaczonym 
dla  nich  terenie,  skubiąc  trawę.  Rosła  tu  specjalnie  dobrana  mieszanka, 
zawierająca  w  sobie  wszystkie  składniki,  niezbędne  dla  życia.  Zapewniała 
odpowiednią dawkę witamin i  minerałów. Powodowała równomierny wzrost, 
nieprzekraczający metra.  Umożliwiała osiągnięcie właściwej motoryki,  nie za 
szybkiej,  by zające nie wyfruwały poza ogrodzenie.  Były to więc zwyczajne 
zające, kobieta jednak o tym nie wiedziała, gdyż należała do Megalopolis.
Mężczyzna,  który  pracował  w  Ośrodku  i  kobieta  z  Megalopolis  stali  przy 
zagrodzie doświadczalnej. 
Nad życiem i mnożeniem się zajęcy czuwali naukowcy w białych fartuchach. 
Dzisiaj  przyznano  im  dzień  wolny  z  okazji  święta  pieniędzy.  Zazwyczaj 
przychodzili  do pracy rano i  odchodzili  po południu.  Kiedyś jeszcze w nocy 
miewali dyżury. Okazały się jednak niepotrzebne, gdyż zwierzęta zachowywały 
się właściwie. Podczas godzin pracy naukowcy przeprowadzali doświadczenia 
w laboratoriach. 
Zazwyczaj,  w  okresie  dniówki,  oczywiście,  poruszali  się  po  terenie.  Każdy 
trzymał w ręku elektroniczny notes i sprawdzał na nim stan zwierząt. 
Miał  w  pamięci  notesu  liczbę  populacji  oraz  przepisaną  dietę  dla  każdego 
zwierzęcia. Były tam również informacje o tym, kiedy zwierzęta ostatnio jadły i 
czy są przeznaczone do dalszego utrzymywania, czy też niezdatne do życia i 
mają  ulec  utylizacji.  Zdarzały  się  oczywiście  pomyłki  i  kasowano  całe 
populacje, a laboratoryjna spalarnia dymiła jak krematorium, ale zdarzało się nie 
tak często. Przynajmniej ostatnio.

O tym jednakże nie wspomniał, gdyż były to wydarzenia zbyt zwyczajne. Skupił 
się nad nadzwyczajnymi cechami ludzi w ogólności, a uczonych szczególnie.
- Czy wiesz, jak przerażająco nieszczęśliwe były zwierzęta, żyjąc w naturze?
 Wyliczał dobrodziejstwa, jakich doznały poddane mądrości uczonych. 
− Wyłącznie  dzięki  przemyślności  i  wręcz  geniuszowi  człowieka  świat 

przyrody ożywionej funkcjonował tak znakomicie, włączając w to również 
świat  naszych  braci  niższych.  Niestety  był  kiedyś  skazany  na  zagładę. 
Głównie  z  powodu  zachłanności  dzikich  zwierząt,  które  żarły  bez 
opamiętania, trzebiąc i niszcząc całe mioty. Małe bezbronne krabiki dążyły 
do zbawczego brzegu morza,  przebierając bezradnie łapkami,  a tuż ponad 
nimi unosiły się okrutne ptaki. Spadały dopiero co wyklutym zwierzętom na 
grzbiet  i  porywały  je  pożerając  w  powietrzu.  Dławiły  się,  połykając  je 
zachłannie, by po chwili rzucić się z powrotem w dół i mordować.



− To zbyt straszne, by mogło być prawdziwe – powiedziała kobieta.
− Niestety, okrucieństwo dziko żyjących zwierząt było wielkie. Polowały 

na siebie. Goniły za sobą, skacząc do gardła słabszym. Nie oszczędziły 
nigdy  młodych  zwierzątek,  które  miały  przed  sobą  całe  życie.  Nie 
zwracały uwagi na dopiero co urodzone czy wyklute,  pożerając je bez 
litości. 

− Było to nie fair – powiedziała kobieta z oburzeniem. 
− Dlatego też człowiek musiał wprowadzić zasady i porządek do dzikiego 

świata zwierząt.
− Jakie to szczęście dla zwierząt.
− Ta konieczność wynikała również z ich podatności na choroby. Były one 

często  bardzo  ukryte  i  wiele  trudu  i  talentu  kosztowało  naukowców 
odnalezienie  zarazy.  Pojawiła  się  tak  zwana  choroba  wilczych  kłów. 
Ujawniała  się  tylko w bardzo  sprzyjających (dla  choroby,  oczywiście) 
warunkach. Kryła się w kanałach zębowych i trzeba było szukać jej, by 
zahamować ją w porę. Mogła zdziesiątkować stado i rozprzestrzeniać się 
na cała wilczą populację. 

Uczeni  uratowali  również  krokodyle  przed  straszną  zarazą.  Zwierzęta  te 
nieomal skazały się na ekstynkcję z powodu swojej zachłanności. Pożerały 
mianowicie całe owce lub sarny.
− Straszne!
− Posłuchaj  dalej.  Trzymały  je  w pysku,  żując  po  kawałku  miesiącami! 

Flora  bakteryjna  odkładająca  się  na  zębach  była  zgnilizną  śmierci. 
Zwierzęta  ledwo  odratowano,  wstrzykując  płyny  dezynfekujące.  Ciecz 
była zamknięta w milionach mikroskopijnych kuleczek. Uwalniały się w 
określonych interwałach czasowych, póki cała jama gębowa zwierzęcia 
nie uległa oczyszczeniu. 

− A gdyby znowu pożarły całe zwierzę?
− Znaleźliśmy  na  to  radę  –  opowiedział  z  dumą.  -  Zmieniono  nawyki 

żywieniowe  krokodyli.  Przestawiliśmy  je  na  mięso  mielone,  a  więc 
znacznie szybciej przyswajalne.

− Mnie najbardziej interesuje eliminowanie chorób odzwierzęcych.
− Genrus,  czyli  nowa  forma  hipotetycznych  genetycznych  mutacji 

wirusowych,  mogłaby ulec transferowi  międzygatunkowemu i  zagrozić 
zdrowiu ludzkiemu. 

− Do tego nowoczesna cywilizacja nie mogła dopuścić. 
− Wprawdzie ludzie  nie  jadali  wilczyny,  ale  mogło  się  zdarzyć,  że  wilk 

pokąsałby polujących myśliwych. Rozdano im profilaktyczne rękawiczki. 
Za darmo. Doprowadzono wilcze stado do odpowiedniej liczebności, co 
wykluczyło przenoszenie się genrusów w razie walk godowych zwierząt.

Ograniczono je również odpowiednią profilaktyką i aplikowaniem środków 
antykoncepcyjnych. Umieszczano je w dokarmiaczach.  Zdarzył  się jednak 
nieprzewidziany  wypadek,  doprawdy,  trudno  wszystko  zmodelować 



wirtualnie,  i  środki  zostały  spożyte  przez  zdziczałe  psy  i  koty.  Poprzez 
ograniczenie  ich populacji,  zwiększyła  się  liczba  wiewiórek oraz  polnych 
myszy i szczurów. 
− Jakaż to niefrasobliwość przyrody!
− I  z  tym sobie  poradzono.  Tak  krok  po  kroku,  człowiek  mógł  szerzyć 

dobrodziejstwo  naukowego  traktowania  kolejnych  gatunków  zwierząt. 
Szczepiono  miliardy  ptaków,  wyłapując  je  w specjalne  sieci  o  bardzo 
małych oczkach. Mutowano owady, by omijały określone gatunki roślin. 
Do  każdego  odwłoka  pszczoły  czy  komara  przyczepiano  super 
zminiaturyzowany  nadajnik.  Informował  nie  tylko  o  miejscu  pobytu 
konkretnego osobnika, ale również o jego zdrowiu i odporności. 

Stąd już tylko kilka kroków do wzięcia pod kontrolę kolejnych gatunków, 
wreszcie  wszystkich.  Nad  każdym  czuwali  naukowcy  w  odpowiednich 
stacjach hodowli. Wszystkie zwierzęta były szczęśliwe.
− No tak, otoczono je opieką.
− A jak się rozwinęła gospodarka światowa! - rzekł mężczyzna w upojeniu.
− Jakiż związek pomiędzy nauką, zwierzętami i rozwojem?
− Pomyśl tylko! Samo wyprodukowanie miliardów szczepionek pchnęło do 

przodu  przemysł  chemiczno-farmaceutyczny.  Powstały  laboratoria 
badawcze  dla  opracowania  odpowiednich  włókien  do  robienia  sieci  w 
celu  wyłapania  owadów.  Posunęła  się  miniaturyzacja  aż  poza  rząd 
nanowielkości. Na uniwersytetach uruchomiono nowe kierunki studiów. 
Wszyscy  mieli  pracę.  Bez  przesady,  świat  żył  ze  zwierząt  jak  przed 
tysiącami lat, lecz nie używano skór na futra, a jelit do skrzypiec i rybiego 
tłuszczu nie palono w lampkach.

− Przekonałeś mnie. Jestem twoja!

 Przybyła tu, by skorzystać z ostatnio odkrytej animaterapii, leczenia poprzez 
kontakt  z  przyrodą,  czy  w  drastycznych  przypadkach  –  ze  zwierzętami. 
Niewielu  jednak  decydowało  się  na  tę  szokującą  metodę.  Polegała  na 
bezpośrednim  kontakcie  ze  zwierzęciem.  Oczywiście  istniała  procedura 
postępowania  w  przypadku  animaterapii  bezpośredniej.  Wydawano 
instrukcję i należało ściśle jej się trzymać. Za przekroczenie zasad firma nie 
odpowiadała, lecz pacjent. Toteż poddawano się jej naprawdę w skrajnych 
sytuacjach.
Procedura zakładała postępowanie stopniowe, od kontaktu powierzchownego 
do coraz głębszego. 
Należało  je  dotknąć,  pogłaskać  jego  sierść,  podrapać  za  uszami.  Drugi 
stopień zezwalał na kontakt z płynami ustrojowymi zwierzęcia. Zetknięcie z 
nimi było obarczone ryzykiem i nie wszystkim na nie zezwalano. Naprawdę, 
tylko  wyjątkowo  w  sytuacji  dramatycznego  zagrożenia  życia.  Instrukcja 
mówiła, że należy zezwolić zwierzęciu na dotknięcie językiem, na przykład, 



dłoni,  czyli  tak  zwane polizanie.  Była  to  czynność  pierwotna,  całkowicie 
wyhamowana  w obecnej  kulturze.  Na tym praktycznie  kończyła  się  sesja 
terapeutyczna. 
I  na  taką  sesję  biolog  wziął  swoją  przyjaciółkę.  Uczynił  to  niejako 
nielegalnie, poza zwykłymi procedurami. Ponieważ traktował ją jako jedną z 
kandydatek na swoją towarzyszkę życia na najbliższe lata, zrobił jej prezent 
w postaci  wycieczki do rezerwatu natury. Nie był w tym bezinteresowny. 
Pragnął poobserwować jej zachowanie, przetestować jej reakcje. W sytuacji 
skrajnej i nowej, w jakiej ją tu postawił, musiała ujawnić swoje pierwotne 
reakcje. Rzecz można, zwierzęce instynkty. Był uczonym co się zowie. Był 
nim zawsze,  nawet  w życiu prywatnym.  Przeprowadzał  doświadczenia  na 
ludziach. 
Należał do grupy naukowców wyznających naturnizm, ostatnio zdefiniowaną 
doktrynę filozoficzną. Zakładano, że człowiek miał wspólnych praprzodków 
ze zwierzętami, co było nieuznawane przez naukę. Ta skrajna grupa posunęła 
się  jeszcze  dalej:  utrzymywała,  że  zwierzęta  pojawiły  się  w  przyrodzie 
wcześniej od ludzi. Stworzono nawet specjalną terminologię, umożliwiającą 
zaakceptowanie tego twierdzenia- nazwano zwierzęta starszymi braćmi ludzi. 
Jak zwał, tak zwał! Teoria była i tak heretycka. Nic więc dziwnego, że nikt 
nie  odważył  się  głosić  jej  oficjalnie,  a  ścisła  i  niewielka  w sumie  grupa 
ekstremistów,  pozostawała  w  ścisłej  izolacji  od  oficjalnego  nurtu  nauki, 
utrzymując swoje twierdzenia w tajemnicy. Niemniej jednak poglądy grupy 
poważnie determinowały zachowanie mężczyzny.

W celu przetestowania kandydatek na partnerki na kilka najbliższych lat założył 
sobie  odpowiednie  konto  wirtualne,  w którym zapisywał  reakcje,  a  program 
dokonywał analizy. Porównywał poszczególne kandydatki, podchodząc do tych 
badań jak rasowy naukowiec. Nie zamierzał oddać kilku najlepszych lat swego 
życia  nieodpowiedniej  osobie,  narażając  się  na  poważne  ryzyko  ich 
bezpowrotnej utraty. Był oczywiście ubezpieczony, jak każdy młody człowiek, 
od nieodpowiednich wyborów i nie poniósłby straty finansowej. Wolał jednak 
nie  tracić  czasu  na  zbyt  długie  szukanie  i  marnować  energii  na  liczne  sesje 
spotkaniowe.  Były  męczące,  gdyż  trzeba  było  umówić  się,  kontaktować, 
rezerwować czas obu stron, co naprawdę kosztowało. Firma „PsychoHarmonia” 
nie była tania.
Podchodził do tych kontaktów międzypłciowych jak rasowy naukowiec i to mu 
sprawiało przyjemność intelektualną w niebagatelnym stopniu. Z tego głównie 
względu zaprosił kandydatkę do rezerwatu.

- Bywają  i  desperaci  –  zaczął  –  rzucają  się  pomiędzy  zwierzęta,  aby 
pobiegać z nimi.

Kandydatka patrzyła na niego wielkimi z przerażenia oczami. 
− Wtedy kontakt jest wielostronny: ruch, powodujący zwiększone ukrwienie, 

dotyk pierwszego stopnia.



− Kontakt  głębszy  wielostopniowy?  Studiowałam  zagadnienie,  zanim  się 
zdecydowałam na terapię. - Pochwaliła się, i ona miała swoje ukryte cele.

− Wyobraź  sobie,  że  pędzisz  wśród zwierząt  –  zaczął  biolog zamyślony.  – 
Mogą  to  być  tygrysy  bezzębne,  czy  kopytne  na  przykład  pseudobizony, 
miękkonogie,  ale  jednak,  zwierzęta.  Krzywdy ci  nie zrobią,  ale pędzisz  z 
nimi, wśród nich.
- Jak jeden z nich?
- Czujesz zapach ich sierści. W nozdrza bije odór ich potu spod miękkich 

pachwin. Oszałamia, czujesz zawrót głowy. I ten tętent! Walą kopyta w 
ziemię,  tu,  tu  tuk!  A  może  to  twoja  krew  wali  w  żyłach?  Słyszysz 
rytmiczny łomot  kroków, czy to nie twoje uwięzione serce? Chciałbyś 
pędzić z nimi przed siebie, coraz prędzej, coraz bardziej dziki. A potem 
się przewracasz na plecy na prawdziwą trawę, a one upadają obok ciebie. 
Leżą  wielkie,  parujące  cielska,  otwarte  pyski,  wywalone  czerwone 
sztandary ozorów. Dyszą obok ciebie, a ty nareszcie oddychasz głęboko, 
zmęczony i wolny. 

- Jesteś dziki!
Odwrócił ku niej twarz, patrząc na nią szalonymi oczami. 
– Powiedz, pobiegłabyś z wilkami, jak wilczyca?
Kobieta milczała.
Pochwycił ją za nadgarstki obu rąk i ciągnął do siebie.

- Powiedz, pobiegłabyś z nimi? Ze mną? Dla mnie?
Patrzyła  oszołomiona,  nie mogąc słowa przemówić.  Przyciągnął  ją wtedy do 
siebie  za  skurczone  ręce,  przygięte  w  łokciach.  Kiedy  była  blisko,  spojrzał 
obłędnymi oczami i rzucił się na nią, pożerając w pocałunku. 
Przez pierwszą chwilę była nieruchoma, sztywna z przerażenia i oszołomiona. 
Potem zaczęła się wyrywać i bronić. Szamotała się jak ćma. Odpychała go jak 
kocica. Udało się jej wreszcie wyrwać z objęć i odsunąć od niego.
Otarła usta grzbietem dłoni. Spojrzała na smugę śliny na grzebiecie dłoni. Nie 
wiedziała,  co  z  tym zrobić.  Nie  może  przecież  obetrzeć  o  tkaninę  odzieży, 
śliską, nie wchłaniającą wilgoci. Brzydzi się zresztą. Ślina zasychała na dłoni.

- Zakaziłeś mnie swoimi płynami ustrojowymi. Zachowałeś się pierwotnie. 
Jak zwierzę!

- Spróbuj i ty. – Zbliżył się do niej jeszcze bardziej i oblewał ją gorącym 
oddechem.  –  Powiem  ci  więcej!  Są  jeszcze  bardziej  pierwotne 
zachowania: wręcz dzikie zapasy, przewalanka bestii. 

- A ciecze? Również następuje wymiana?
- O, właśnie o to chodzi! – krzyknął mężczyzna, chwytając ją za ramiona i 

przyciągając do siebie. 
- Puść mnie!
- Wyzwól się z ograniczeń! Spróbuj!
- Nigdy! To brak kultury.



- To natura! Kiedyś ludzie tak robili. Żyli, by się połączyć, marzyli o tym. 
Powstała sztuka, by opisywać te relacje!

- Nie wierzę!
Mężczyzna burzył jej cały światopogląd. Zasiewał niepokój i strach. Poczuła, 
jak piecze ją dłoń, którą otarła usta. Nie było jednak na niej czerwonych bąbli, 
czego się obawiała. Widocznie te ludzkie płyny nie były tak szkodliwe, jak to 
powszechnie  głoszono.  Czyżby  mężczyzna  miał  pewnie,  minimalne  i 
hipotetyczne podstawy do głoszenia swoich opinii?

- Zgódź się! 
- Nigdy! Nigdy! Nigdy!

Opierała się przerażona. Nie może się zgodzić na czyn przeciwny wszystkiemu, 
czym  była.  Nie  zaakceptuje  działania  krytykowanego  przez  jej  świat.  Od 
dziecka  żyła  w  czystości  i  pod  prysznicem.  Myła  ręce,  dotknąwszy 
czegokolwiek.  Nauczono ją  powstrzymywać się  od wyrażania  emocji.  Jadała 
tylko sztuczną żywność, hodowaną w laboratoriach. Oczywiście przestrzegała 
diety przepisanej jej przez osobisty program medyczny. Była również posłuszną 
obywatelką i w przepisanym terminie poddała rozwojowi zapłodnione jajeczko, 
jakie  nosiła  zamrożone  w  macicy  od  momentu  pierwszej  miesiączki. 
Wszczepianie  jajeczka  było wielką uroczystością,  której  się  oddawały  młode 
kobiety. Nazywano ją maturą biologii. Zdać ją musiała każda panienka, inaczej 
byłaby traktowana jak prostaczka. Wyspecjalizowane firmy sprzedawały gotowe 
uroczystości  i  odpowiednią odzież,  markującą suknie ciążowe. Obchodziła tę 
inicjację wraz z grupą swoich rówieśnic, co było wielką atrakcją dla wszystkich. 
Od  tego  momentu  była  dorosła  i  tylko  czekała  na  obieg  dokumentów, 
nakazujący  poddanie  się  procesowi  odmrożenia  zarodka.  Było  to  oczywiście 
emocjonujące  dla  każdej  kobiety.  W  przepisanym  terminie  usunięto  płód, 
czyniąc  to  bezboleśnie,  w  humanitarnych  warunkach,  przy  dźwiękach 
relaksującej  muzyki.  Syn  cierpiał  na  Utrwalony  Brak  Odporności  w  stopniu 
bardzo wysokim. Ona, jego matka, jednak zdecydowała się go wychowywać i 
szukała nowoczesnych metod terapii. W taki sposób trafiła na animaterapię, nie 
wiedząc wcale, z czym jej przyjdzie się zmierzyć.
Ledwo przebrzmiał  jej  dziki okrzyk, gdy w koronach drzew coś zatrzepotało 
pod przejrzystą siatką zatrzymującą liście i chroniącą glebę od zgnilizny. 

- Co to jest? – zapytała przerażona. 
Nie słyszała nigdy takich dźwięków. Trzepoty stały się głośniejsze i szybkie. 
Ktoś walczył. Usiłował się wydobyć z gęstwiny. 
Kobieta  stała  przerażona,  opierając  się  machinalnie  o  drąg  balustrady 
oddzielającej wybieg dla zajęcy.
Mężczyzna nasłuchiwał przez chwilę.

- Nic groźnego. To ptaki.
- One latają! – krzyknęła z niepokojem kobieta.
- No tak.



- Mogą  przelecieć  ponad  moją  głową-  skuliła  się  zakrywając  głowę 
ramionami.

- Nie  zrobią  ci  nic  złego.  Są  pod  siatką.  Nie  wypuszczamy  ich  poza 
okresami dyżurów pracowników. Tylko na spacery.

- Zrób coś!
- Jest weekend. Zaprosiłem cię tutaj nielegalnie. Nic nie mogę zrobić.
- A jeśli się uwolnią?
- Spróbuję coś zrobić! 

Spojrzał na pasek na przegubie, dotknął kilku punktów. W oddali odezwał się 
głos syreny, przerywany i jękliwy. Biolog nasłuchiwał przez ułamek sekundy z 
rozbieganymi  oczami.  Przebywał  na  terenie  stacji  doświadczalnej  w  dniu 
wolnym  od  pracy.  Zaprosił  swoją  znajomą,  co  było  krokiem  nielegalnym i 
podlegało karze. Rzucił szybkie spojrzenie na kobietę. Stała odchylona do tyłu, 
nieomal  przewracając  się  na  balustradę.  W  bladej  twarzy  obracały  się 
przerażone oczy. Mimo że była w tak okropnym stanie, mężczyzna pobiegł w 
stronę,  gdzie  z  budynku  dobiegał  jękliwy  dźwięk,  zostawiając  kobietę  samą 
naprzeciw wielkiej przyrody, która zaczynała być groźna.
Kobieta patrzyła w przerażeniu w korony drzew. Siatka wcale niewidoczna, lecz 
utrzymująca  drzewa w formie  kul,  musiała  już zostać przerwana.  Jednak nic 
spod niej się nie wydobyło, żaden niebezpieczny latający ptak. Kobieta oparta o 
balustradę  plecami,  zaciskała  ręce  na  drągu  z  całej  siły.  Nic  jednak  się  nie 
wydarzało. Kobieta patrzyła, czekając.

Usłyszała zachęcające ćwierkanie i poprzez dziurę w siatce wyfrunął maleńki 
niebieski ptaszek. Wzbił się pionowo w górę, lecąc z radością. Zatrzymał się 
jednak i ruszył pionowo w dół. Zatrzymał się tuż ponad otworem i trzepocząc 
skrzydełkami unosił się w powietrzu. „Chodź, chodź” – zaćwierkał. W otworze 
pokazał się łebek samiczki. Miała na czubku główki mały niebieski kapelusik i 
czarne piórka opadające na oczka. Widząc, że jej narzeczony czuwa tuż ponad 
otworem, odważyła się i wzbiła ponad więżące ją drzewo. Samczyk dotknął ją 
dzióbkiem, musnął jej główkę skrzydełkiem i polecieli radośnie wysoko, mknąc 
w błękit  nieba.  Zanurzyli  się  niebieskie  powietrze,  lecąc ku wolności  ile sił. 
Były już dwiema maleńkimi  kulkami,  ale jeszcze leciały wciąż wyżej,  gdzie 
tylko powietrze. 
W tym momencie  syrena  przestała  jęczeć,  gdyż  biolog  dobiegł  do  budynku 
biura. Na szczęście strażnika nie było. Trzęsącymi się rękoma dotykał skanera. 
Musiał  kilkakrotnie  powtarzać  identyfikację,  gdyż  drzwi  nie  chciały  go 
zaakceptować.  Wziął  głęboki  oddech,  składając  przyrzeczenie:  „Jeśli  mnie 
wpuścicie, to porzucę tę babę, choćby nie wiem co”. Pole drzwi się rozproszyło. 
Wbiegł do dyżurki i wyłączył syrenę. Cofnął od razu program i trochę przy nim 
pomajstrował, jak to czynili wszyscy. 



A potem stanął przy oknie i uruchomił obserwację. Sektory nieba powiększały i 
przybliżały, wyświetlając się na płaszczyźnie szyby. Podzielone na kwadraty i 
ponumerowane  umożliwiały  identyfikację  każdego  obiektu,  który  się  w 
którymkolwiek z nich znajdował. Nie było możliwe, by cokolwiek umknęło z 
pola widzenia instrumentów. 
Znalazły  je,  dwa  zmęczone  stworzonka,  szybujące  na  rozpostartych 
skrzydełkach i wykorzystujące fale powietrza i stare prawa przyrody. Były już 
blisko granic terytorium należącego do stacji doświadczalnej.
„Nie wymkniecie się, małe paskudztwa!” – warknął. 
Bez pośpiechu uruchomił strzelanie. Popatrzył na zmęczone ptaki, na ich czarne 
oczka wpatrzone w odległość i już wolne. 
„Niedoczekanie wasze. Będę musiał  się tłumaczyć, jak zgnoicie teren”. I bez 
pośpiechu  opuścił  palec  na  czerwony  przycisk.  Żółty,  oślepiający  promień, 
cieńszy niż igła, wytrysnął w niebo i leciał cichy. Nieomylny i szybki. 
Kobieta patrzyła w niebo. Nie rozumiała zbyt dokładnie, co się dzieje. Piękno 
ptaków dotarło  do jej  serca.  Zobaczyła  ich  oddanie,  jednak nie  potrafiła  go 
nazwać słowami. Nie wiedziała, co to jest. Wiedziała, że pragną odlecieć daleko 
z tego miejsca. Słowo wolność było dla niej niezrozumiałym dźwiękiem. Nigdy 
nie  miała  wolności.  Poddawana  prawom  i  obyczajom,  nie  umiała  pragnąć 
swobody. Po chwili dwa zakrwawione strzępki upadły obok jej stóp. 
Pochylając głowę, otworzyła szeroko oczy i patrzyła. Nigdy dotąd nie widziała 
śmierci. Zwłoki uznawano za rzecz odrażającą. Nie były godne oglądania przez 
ludzkie oczy. Patrzyły na nie urządzenia powiększające, ujawniając rojące się 
robaki, które żarły ścierwo i takie obrazy przekazywały powszechnie, wbijając 
je w ludzką świadomość. Takich też stereotypów wyuczono kobietę z miasta, 
nie umiała myśleć inaczej.
Nagle  uświadomiła  sobie  otaczającą  ją  wielką  ciszę.  Wszystko  zamilkło. 
Podniosła głowę i potoczyła wokoło wzrokiem. Opakowane w siatkę drzewo, z 
którego  wyrwały  się  na  wolność  i  śmierć  dwa  ptaszki,  stało  nieruchomo, 
zastygłe w grozie. Nie śmiały zadrżeć liście ani poruszyć się gałęzie, okazując 
szacunek śmierci stworzeń. Niebo ściemniało i znieruchomiały obłoki. Zakrzepł 
wiatr  na  wysokościach.  Milczało  powietrze.  Cisza  i  nieruchomość  rzeczy  i 
zjawisk pokazywały naturę śmierci. 
Kobieta  odczuła  tę  potęgę.  Patrzyła  na  sześcionogie  zające  ze  skórzastymi 
skrzydełkami,  na  lisy  w  sąsiedniej  zagrodzie,  całkowicie  pozbawione  futra, 
spokojne, bez instynktu łowieckiego. Zwierzęta stały w ciszy, wsłuchując się w 
milczenie, mówiące im wiele bez słów, a tylko pojęciami. Patrzyły w ziemię, 
szukając  w  niej  sojusznika.  Kobieta  uczyła  się  od  zwierząt,  ale  jeszcze  nie 
umiała nazwać ludzkimi słowami swej wiedzy.
Przebiegały  jej  przez  myśl  symbole  oznaczające  fałsz  i  kłamstwo.  Czuła,  że 
zetknęła się z gigantycznym oszustwem i stoi w obliczu cwanego interesu, który 
pozbawił wszystkich czegoś ważnego. Również i ona została odarta z istotnej 
wartości, dlatego cierpi i z tej przyczyny umiera jej dziecko. 



Pan  uczony,  biedząc  się  Kopule  nad  programem,  musiał  dokonać  oszustwa. 
Należało ukryć wydarzenie, a raczej wymazać je w ogóle. Przeglądał procedury, 
były oczywiście sztywne, jak wszystko w tym świecie,  ale rządził  tu jeszcze 
ludzki rozum, cóż że chory, mimo wszystko nadrzędny w stosunku do liniowego 
postępowania urządzeń. 
Spostrzegł  również  sposobność  przetestowania  zachowania  kobiety.  Może 
oglądać ją,  będąc sam niewidziany.  Dopiero teraz,  w tej  sytuacji,  ma okazję 
poznać  prawdziwe  reakcje  kobiety.  Otworzył  osobny  plik  i  zaczął  w  nim 
zapisywać spostrzeżenia. „Po pierwsze: zareagowała intensywnie, widząc zabite 
zwierzęta. Odczuwała współczucie”. Tu uczony postawił minus. Takie reakcje 
były niepożądane. „Doszły do jej umysłu pewne sygnały świadczące o potędze 
elementów naturalnych, ale nie potrafi ich zwerbalizować. Musimy z całą mocą 
odpychać  ją  od  zrozumienia  istoty  rzeczy.  Nie  może  sformułować  terminu 
natura, zrozumieć jej wartość ani też skierować swej myśli w stronę zwierząt. 
Byłyby to niepożądane definicje”.
Uczony  się  uśmiechnął,  uświadomiwszy  sobie,  czym naprawdę  się  zajmuje. 
Kobieta  stała  się  dla  niego obiektem badań.  Ale  przecież  nie  tylko,  nie  jest 
obojętnym i jakimkolwiek obiektem. Przecież on tutaj, w tej stacji zajmuje się 
obserwacją  i  badaniem  zwierząt.  To  ona  jest  teraz  zwierzęciem. 
Doświadczalnym,  z  którym może  zrobić  wiele,  a  właściwie  wszystko -  jego 
uśmiech się poszerzył.
− Zaczynamy polowanie – powiedział głośno.
Oddychał głośno jak biegnący, czuł zapach krwi i widział czerwone krople na 
piasku. One go wiodły, co więcej, to one nim kierowały i rządziły. 
Patrzył  na  kobietę  dobrze  widoczną  na  ekranie,  włączył  kolejne  ekrany  i 
rozparłszy się w fotelu, zaplótł ramiona pod głową, przechodząc wzrokiem po 
kolejnych  ekranach,  na  których  stała,  dobrze  widoczna  w  szczegółach.  Na 
jednym oglądał jej twarz zasłuchaną w ciszę, na innym widział oczy rozszerzone 
zdumieniem. Uśmiechając się, zaczął bujać się w fotelu, opierając się wygodnie 
o splecione poza głową ramiona, i śledził, by wytropić i dopaść.
Właśnie  rozpoczęła  procedurę  automatyczna  dezintegracja,  wbudowana  w 
system  stacji  doświadczalnej.  Inteligentne  zespoły  komórek  chwastów 
wyrastających z ziemi wokół ciał ptaszków rozpoczęły przyspieszoną produkcję 
glein. Łodygi napęczniały i stały prosto. Gleiny wciąż się sączyły i rozpychały 
ścianki  roślin.  Poprzez  cienką  ich  skórę  kobieta  widziała  tryskające  w  górę 
krople.  Naprężenia  stały  się  zbyt  wielkie  i  łodygi  zaczęły  pękać.  Poprzez 
szczeliny wylał się klej i zatopił w sobie ciała ptaszków. Zrobiły się dwie bryłki, 
na wpół przejrzyste, wewnątrz których leżały ptaszki z niebieskimi główkami, 
ich  łapki  sztywno  sterczały  do  góry.  Bryły  gleinowe  stwardniały  i  wciąż 
wysychały,  wciągając  wodę  z  martwych  zwierząt.  Ptaki  utraciły  kolory, 
pokruszyły się  ich pióra.  Potem ciała wraz z  kostkami popękały na kawałki. 
Wciąż  postępowało  wysychanie.  Pośród  chwastów  leżały  już  suche  kawałki 
substancji niepodobnej do niczego, jakieś nieforemne bryłki, niknące w oczach. 



Rozsypały się na drobinki podobne do piasku, potem one zmalały zszarzały i 
wtopiły się w ziemię. 
Kobieta  patrzyła  oszołomiona  i  przerażona  na  przyspieszony  proces 
dezintegracji. Uświadomiła sobie, że w ten sposób człowiek opanował naturalny 
proces rozpadu, nadał mu tempo i sprawuje nad nim kontrolę. 
− Wszystko tak zginie  – pomyślała.  -  Władza  człowieka  jest  pozorna.  Jego 

wielkość to tylko prostackie naśladownictwo natury.
W oddali odezwał się krzyk, potem westchnęło jakieś zwierzę. Kobieta zaczęła 
nasłuchiwać. Drzewo zadumane nad śmiercią poruszyło gałęziami. Ptaki zaczęły 
trzepotać  wśród  liści.  Zające  sześcionogie  skoczyły  na  cztery  nogi,  dwie 
podnosząc  do  góry.  Kobieta  je  przez  chwilę  obserwowała.  Skakały,  skubiąc 
koniczynkę. Mimo różnych podskoków, używały zawsze tych samych czterech 
łap.
− Czyżby? - zadała sobie pytanie. - Jakaż to arogancja. I komu służy?
Szła wzdłuż ogrodzenia, a zające kicały za nią, skacząc na czterech łapach, jak 
to czyniły od początku stworzenia świata. Zmęczyły się jednak szybko, gdyż ich 
wzrost  przekraczał  możliwości,  do  jakich  były  przystosowane.  Ten  problem 
będą musieli uczeni jeszcze rozwiązać.
Gołe, bezfutrzaste liski ocierały się o siebie i tuliły, by ogrzać swe nagie ciała. 
W rogu zagrody siedział jeden z nich, szalony. Gryzł siebie, usiłując wyciągnąć 
zębami pojedyncze włoski sierści, której nie było. Jego ciało było poznaczone 
śladami zębów i pokrwawione. Nie czuł bólu, kąsał się, starając się pochwycić 
zębami najdalsze miejsca  na grzbiecie.  Zwijał  się i  odchylał  głowę, a  potem 
odrzucał łeb w stronę przeciwną, kalecząc brzuch i gryząc łapy. W rogu zagrody 
trwał  dziki  taniec  oszalałego  zwierzęcia,  którego  skóra  stawała  się  coraz 
bardziej czerwona od krwi.
Kobieta pochwyciła się za głowę i rzuciła pędem przed siebie. Nie mogła znieść 
cierpienia szalonego zwierzęcia. Przebiegała obok zagród i klatek, starając się 
nie patrzeć. Obawiała się, że jej wzrok napotka równie przerażające zachowania. 
Pan uczony, przerwał na chwilę bujanie się  w fotelu,  pochylił  się i  postawił 
kolejny minus  obok spisu  reakcji  kobiety.  Współczucie  i  wrażliwość na ból, 
szczególnie innych, niższych istot było cechą niepożądaną.
“Gdyby krzewić takie cechy – powiedział do siebie ze złością – nie rozwinęłaby 
się medycyna. Na kim byśmy testowali lekarstwa i nowe metody operowania”. 
Pokolenia zwierząt, miliony osobników krajano, wymieniano serce czy wątrobę, 
podczepiano protezy. To właśnie te ciche zwierzęta w klatkach czekały, aż im 
wypadnie ostatni włos, by ludzie mogli rozstrzygnąć, czy krem do depilacji nie 
wypali skóry. 
„Jak ty przetrwałaś?”
Zadawał  pytania  kobiecie,  robiąc  sobie  zbliżenia  jej  zagryzionych  warg  w 
obawie przez krzykiem przerażenia, który mógłby się wyrwać.
„Czy nie wiesz, że musimy się przepychać łokciami w świecie? A jeśli pierwsi 
nie zadamy ciosu ostrymi kłami, zostaniemy poranieni”.



Poczuł, że źle wybrał. Gdyby związał się z tą kobietą na kilka najbliższych lat, 
nie mógłby jej pokazać w towarzystwie kolegów z pracy. Opowiadali naprawdę 
złośliwe żarty nawet po jednym piwie. Ten o mierzeniu długości skoku w dal 
kury z odrąbaną głową należał do delikatniejszych.
„Żegnajcie, zjazdy koleżeńskie i spotkania łykendowe!” - pomyślał ze złością. 
Miał  dosyć  ciętych  słówek:  „To  nasz  singel”.  Dodawali  do  tego  określenia 
wieczny lub dyżurny. Chciał im pokazać, na jaką kobietę go stać. Wszak była 
zerem, które dodane do jego cyfry, powiększało liczbę dziesięciokrotnie. Ileż to 
razy  widział  siebie,  jak  wkracza  na  wielką  salę  bankietową,  prowadząc  coś 
kruchego i słyszy przełykanie śliny.
Potrzebuje  kobiety  o  stalowej  wytrzymałości  i  delikatnym  wyglądzie.  Musi 
przecież  wszystkich zwieść  i  wtedy będzie  miał  ich w garści.  Już chciał  się 
połączyć  z  agencją  ubezpieczeniową  i  zgłosić  rozwiązanie  umowy,  ale 
pomyślał, że da jej jeszcze jedną szansę.
„Jestem zbyt szlachetny” - rozczulił się nad sobą. 
Miał  jednak  w myśli  zupełnie  inny  obraz.  Polowanie,  fizyczną  pogoń  przez 
dalekie przestrzenie. I potem piękną chwilę, gdy dopadnie ofiarę i przewali na 
ziemię. Widział wszystko, co zrobi potem, gdy będzie już leżała na trawie na 
plecach, a on rozłoży jej ramiona i przyciśnie przeguby. Nie wiedział jednak o 
sobie wszystkiego. Nie miał pojęcia, do czego jest zdolny, z jakiego powodu 
poluje i jak naprawdę chce zakończyć polowanie.
Kobieta  zatrzymała  się  przed  klatką  z  szympansami.  Dach  klatki  z  gęsto 
ułożonych  prętów był  poważnie  obniżony.  Na  czterech  rogach  klatki  tkwiły 
metalowe słupy z obręczami, umożliwiającymi podwyższanie lub też obniżanie 
dachu.  Słup  był  wyślizgany  i  jego  metal  lśnił,  co  oznaczało,  że  regularnie 
obręcze zsuwano w dół i podsuwano do góry.
Dach klatki był tak nisko, że szympansy chodziły mocno pochylone, dotykając 
ziemi palcami rąk. Poruszały się niemrawo, z wyraźnym trudem. Większość z 
nich  siedziała,  patrząc  się  przed  siebie.  Małe  szympansiątko  wyrwało  się  z 
ramion matki i zaczęło podskakiwać. Już po kilku jego podskokach dach klatki 
zaczął  się  obniżać.  Dorosłe  zwierzęta  rozumiały,  jaki  wpływ  ma  ruch  na 
obniżanie się ich przestrzeni życiowej. Matka pochwyciła dziecko i trzymała go 
mocno. Gdy próbował się wyrwać z objęć, głaskała go uspokajająco, łagodząc 
dziecinną  potrzebę  ruchu.  Otoczyły  ją  inne  zwierzęta.  Mrucząc,  starały  się 
wyperswadować  dziecku  skakanie  i  opowiadały  mu  historyjki,  by  go czymś 
zająć i przytłumić naturalne potrzeby.
Kobieta  stała  przerażona,  rozumiejąc,  że  dokonuje  się  tu  doświadczenia  nad 
ruchliwością  zwierząt.  Obserwowano,  jak  długo zniosą  stan  bezruchu.  Nagle 
pomyślała, że chodzi nie wyłącznie o zmuszenie do cichego zachowania.
„Jakie będą skutki? Czy zachorują, po jakim czasie zaczną wymierać? A może 
chodzi o coś jeszcze innego?”
Przypomniała sobie Megalopolis, w którym większość ludzi spędzała całe życie. 
Długie rzędy ulic i  wysokie domy. Kiedy się patrzyło na ścianę,  widać było 



ślady spojeń pomiędzy płytami, z której została złożona. Brzegi płyt odcinały 
cię  czarną  kreską.  Pośrodku  kwadratu  płyty  tkwiło  okno.  W  tym  samym 
miejscu, tylko na wyższym piętrze był kwadrat okna. Ten wzór powtarzał się na 
każdym piętrze, od parteru do najwyższego piętra.
Każdy kwadrat płyty był ścianą pokoju.
Nagle uświadomiła sobie coś strasznego. „Klatka!”
Obróciła oczy na klatkę z szympansami, potem zobaczyła w wyobraźni ścianę 
budynku. „Taka sama klatka”. Przypomniała sobie widok, jaki oglądała każdego 
poranka. Kiedy się budziła, oglądała sufit ponad koją. Musiała chwilę poleżeć, 
by sobie przypomnieć, jak ma wstawać. Nie może się podnieść i usiąść na łóżku, 
gdyż uderzy głową w sufit. 
Wpatrzyła się w zwierzęta. „Najpierw wy, potem my. Na was testują, ile my 
potrafimy wytrzymać”. 
Uczony zauważył, że dzieje się niedobrze. Nie docenił kobiety. Był pewien, że 
się nie domyśli, jakiemu celowi służy Ośrodek i co się w nim naprawdę robią. 
Oparł się łokciem o biurko, podparł brodę ręką i zastanawiał się nad kolejnymi 
krokami.  Nie  może  pozwolić,  aby  prawda  wydostała  się  poza  terytorium. 
Wprawdzie  kobieta  jest  osobą  bez  znaczenia  i  nie  ma  dostępu  do  osób 
decyzyjnych.  Nie  jest  również  radykalną  demorytką,  nie  będzie  ogłaszać 
żadnych prawd w mediach, może najwyżej poplotkować ze znajomymi. I tak nie 
byłoby dobrze, gdyby pocztą pantoflową roznosiły się jakieś wieści. Szeptanie, 
szu, szu, szu, tylko nie mów o tym nikomu, może stać się bardzo niebezpieczne. 
Nie wiadomo w dodatku, z kim ta kobieta zwiąże się w przyszłości. Nie można 
pozwolić, aby zagroziła tak doskonałemu programowi badawczemu. W dodatku 
wszystko  finansuje  się  samodzielnie.  Przynosi  ogromne  zyski,  z  których 
szczodrze korzystają wszyscy. Uczeni otrzymuje wysokie apanaże, korzystając 
dodatkowo z grantów międzynarodowych organizacji opieki nad zwierzętami. 
Wielkie firmy wkładają swoje fundusze, kupując sobie za nie wyniki badań i 
rozpoczynając produkcję przetestowanych urządzeń. Nie pozwoli, aby zagroziła 
interesom jakaś kobieta, która w dodatku nie będzie wiedziała,  co począć ze 
swoimi  wiadomościami  i  ewentualnymi  dylematami  moralno-etycznymi. 
Wszystko, co uczyni, wyniknie z przypadku. Skutki jednakże mogą uruchomić 
zasadę domina. Potoczy się lawinowo i doprowadzi do klęski. Pierwsza ofiarą 
będzie on sam. Zostanie ukarany za to, że ją tu nielegalnie przyprowadził. 
Polowanie przestaje  być zabawą w pościgi  i  przewalanki.  Staje się walką na 
śmierć i życie.
Myśli kłębiły się w głowie kobiety. Przeżywała wielką przemianę od pierwszej 
chwili kontaktu z naturalnymi wytworami, jak gołe drewno i widok zwierząt. 
Potem słowa mężczyzny  o  istocie  kontaktów pomiędzy  płciami  były  ciosem 
pałki  kruszącej  szklaną  szkatułkę  jej  nieskalanych  wyobrażeń.  Wciąż  czuła 
dotyk  mężczyzny.  Rozum  jej  mówił,  że  to  straszne.  Wychowanie  głośno 
piętnowało  niestosowność  dotyku,  lecz  natura  słodko  szeptała  namowy  i 



obietnice. Szła dalej, oglądając zwierzęta i każdy krok niósł ją ku terytorium w 
niej samej, którego istnienia nie podejrzewała.
Nagle, kiedy dochodziła do kolejnej zagrody oddzielonej poręczami i stanęła na 
skrzyżowaniu piaszczystych ścieżek, poczuła uderzenie. Nagła myśl. 
„A jeżeli jest inaczej, niż uczono nas w szkole?”
Kiedyś na początku świata Wielki Uczony nazywany Bogiem kreatorem uznał, 
że może zasiedlić kolejny ze światów. Wyselekcjonował Ziemię, pustą planetę, 
na której były tylko skały i piasek. Zesłał na ziemię dwa anioły, czyste istoty, 
Adama i Ewę. Dał im marker płciowy dla uproszczenia i oddzielenia zadań. Od 
początku więc nakazał im wypełnianie osobnych zadań. Każdemu przydzielił 
określone  prace.  Adam miał  się  zająć  produkowaniem tego  co  twarde,  Ewa 
wytwarzała  miękkie  przedmioty.  Byli  bardzo  zajęci  w  swych  podręcznych  i 
lokalnych laboratoriach. Tak więc, Adam wyprodukował kwarc i granit. Wpisał 
im program powiększania się i w taki sposób powstały łańcuchy górskie. Ewa 
połączyła atomy wodoru i tlenu już trzeciego dnia i rozpoczęła produkcję wody. 
I  tak  zaczęły  powstawać  oceany.  Dnia  czwartego  rozpakowali  pojemniki  z 
zamrożonymi  komórkami  aktywowanymi  i  tak  powstały  zwierzęta.  A  kiedy 
zostało skończone zasiedlanie  Ziemi  Adam i  Ewa legli  razem,  by odpocząć. 
Zanim to jednakże uczynili, włączyli program łączenia plemników z komórkami 
jajowymi  w  wielkim  inkubatorze.  A  ponieważ  byli  utrudzeni,  zrobili  to 
niedbale. Ewa nie domknęła pokrywy i zasnęła. Wody, które stworzyła, zaczęły 
wymywać i wypłukiwać materiał. Połączył się w ciepłych falach oceanu i tak 
Ewa stała się pramatką ludzkości. 
Kobieta  przypomniała  sobie  nauki  szkolne  i  uderzona  nagłą  myślą,  zaczęła 
wątpić w oficjalną i naukową wersję powstania świata.
„A może jest tak, jak mówił mężczyzna? Ludzie i zwierzęta żyły kiedyś obok 
siebie”.
Zobaczyła właśnie zagrody, w których mieszkały szczury. Narzucono tu wiele 
materiału  budowlanego  i  rur.  Szczury  krzątały  się  pracowicie,  cięły  zębami 
bloki  i  układały  konstrukcję  z  mniejszych  kawałków.  Przemyślnie  wtykały 
dłuższe elementy, by umocnić całość.
„Zwierzęta obserwowały ludzkie zachowania i od nich się uczyły”.
Uświadomiła  sobie,  że  dwa  gatunki  istotnie  mogły  żyć  obok  siebie. 
Przypomniała  sobie  opinię  mężczyzny  o  odwrotnym  kierunku  obiegu 
informacji. Nie chciała jednak uwierzyć całkowicie w jego słowa.
Stanęła właśnie obok zagrody, w której zgromadzono koty. Większość z nich 
spała przytulona do siebie. Jednakże jedna kotka z mocno wydętym brzuchem 
chodziła  wokoło,  kręcąc  się  i  szukając  miejsca.  Zobaczyła  stojącą  kobietę  i 
podeszła blisko. Wtedy właśnie się zaczęło: jej małe zaczęły się wyślizgiwać. 
Kobieta  oglądała  poród  kociąt  z  rozszerzonymi  oczami.  Zszokowana  i 
przerażona.  Chociaż  wydarzenie  wzbudziło  w  niej  okropne  odczucia,  nie 
odchodziła od zagrody. Nie mogła oderwać oczu od widoku właśnie dlatego, że 
ją przerażał.



Nie wyciągnęła z tego widoku słusznych wniosków. Ale właśnie wtedy stanął 
koło niej mężczyzna. Położył jej rękę na ramieniu i zacisnął palce. Wydawało 
się jej, że przycisnął dłoń kierując ją w dół, a to znaczyło, że ma być posłuszna i 
jest podrzędna, bynajmniej tak to zrozumiała. 
− Zwierzęta pojawiły się wcześniej od ludzi. 
− Uczyliśmy się do nich, patrząc?
− Byliśmy zwierzętami. Mówiłem ci, pamiętasz?
− Robiliśmy wszystko tak jak zwierzęta?
Mężczyzna  pochwycił  mocniej  palcami  ramię  kobiety  i  obrócił  ją  w  swoją 
stronę.
− My wszyscy z nich.
Patrzył  na  nią  ostro  żółtymi  oczami,  blisko  osadzonymi  po  obu  stronach 
haczykowatego  nosa.  Oczy  kobiety  rozszerzały  się  coraz  bardziej,  podnosiła 
okrągłe  powieki na oczkach zdziwionych, tkwiących skośnie  ponad miękkim 
pyszczkiem. Było gorąco i wilgotnie.
Stali w zadrzewionej części Ośrodka, gdzie hodowano drzewa tropikalne. Padał 
deszcz do góry, unosząc się z urządzeń ukrytych w ziemi. Liście wchłaniały je 
żarłocznie, pocąc się kroplami, które leżały im na skórze. Nieba nie było widać, 
gałęzie owijały wokół siebie gałęzie i trzymały się mocno. 
Pod drzewami tańczyły kolorowe pawie, rozwijając swe szalone ogony przed 
skromnie  stojącymi  samiczkami,  które  pozwalały  się  adorować.  Samce, 
wypinały  szmaragdowe  piersi  i  unosiły  dumnie  zgrabne  główki.  Obiegały 
samiczki, stawiając nóżki z gracją. 
Kobietę zdumiały i zachwyciły zaloty, które widziała po raz pierwszy w życiu. 
Przeniosła wzrok na mężczyznę, by go zapytać o sens i potrzebę zabiegania o 
partnerkę i przechylania główki. W żółtych tęczówkach mężczyzny pokazały się 
brunatne kreski. Kolory zrobiły się intensywne i ciężkie. Wpatrywał się w nią i 
barwy wciąż w nim gęstniały.
Przestraszyła  się  i  wysunęła  ramię  spod jego palców.  Odbiegła,  patrząc,  jak 
samiczka pawia stawia szybkie i  małe kroczki.  Paw rozłożył swój wspaniały 
wachlarz  i  potrząsał  piórami,  by  sypać  kolory.  Wabił  barwami,  czekał,  że 
odbiegnie kawałek i powróci.
Kobieta usłyszała za sobą szybkie kroki. Szedł za nią, wbijając obcasy w ziemię. 
Zaciskał  wargi  i  wpatrywał  się  w jej  plecy.  Przyspieszyła,  kroki  mężczyzny 
wydłużyły  się  niecierpliwie.  Robiło  się  coraz  duszniej,  krople  wody  stały 
nieruchomo na skórze liści drzew. 
Kobieta  dochodziła  do  kolejnej  zagrody.  Zobaczyła  nagle,  że  poza  barierką 
biegną zwierzęta. Uciekała suka, wysoka i na śmigłych nogach. Tuż za nią gnał 
kudłaty pies. Nie spieszył się, biegł spokojnie i pewnie. Już ją doganiał i spinał 
się  do  skoku,  gdy  suka  przysiadła  i  położyła  się  brzuchem  na  ziemi. 
Odpoczywała,  kobieta  sądziła,  że  zwierzę  jest  wyczerpane,  jednak  pragnęło 
uciec prześladowcy.



Kobieta się obejrzała, zaciekłość widoczna w twarzy mężczyzny przyspieszyła 
jej kroki. Bała się, nie wiedziała jednak, co może jej grozić.
Nagle zobaczyła dziwne zachowanie. Suka odwróciła się i spojrzała na psa. Jej 
pysk był swobodnie otwarty, a oczy zadowolone i oczekujące. 
„To tylko taka gra”, pomyślała kobieta i odwróciła się ku mężczyźnie. Zacięte 
usta,  zmarszczone  czoło,  ręce  wbite  w  kieszenie.  Kobieta  stała  zdziwiona  i 
chciała już zadać pytanie, gdy nagle z wysokiego drzewa spadła duża kropla 
wody wprost na jej czoło. Kobieta się otrząsnęła z oszołomienia i pobiegła przed 
siebie. Był to czas upału i szaleństwa. Zobaczyła, jak pies dogania sukę. Potem 
widziała  lwa,  leżącego  na  lwicy.  Powietrze  przeszył  ryk,  robiło  się  coraz 
bardziej gorąco. 
Odezwał się tętent  kopyt i  pognał tabun koni.  W liściach roślin siedziały na 
sobie zielone robaki, nie spiesząc się i nie myśląc. Namiętność rui, żar i wilgoć, 
żółte oczy mężczyzny i niepokój w jego krokach, popędzały kobietę do biegu. 
− Myślisz, że uciekniesz?
Zatrzymała  się  nagle.  „Muszę  się  mu przeciwstawić.  Będę walczyć”.  Jednak 
czuła w sobie jakąś słodką niemoc. Pragnienie szalonej bitwy i oddania.
Dopadł ją od razu i pochwycił. Leżała na ziemi, nie rozumiała, co się dzieje, 
lecz słyszała posapywania zwierząt i one weszły w nią, razem z tym mężczyzną.
Potem leżała na wznak z oczami nieruchomo wpatrzonymi w niebo. Krtań była 
czerwona i już nie poruszało się w niej powietrze. 
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