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V
Łoś, Potylica i wielki
powrót.

W lecznicy panował półmrok. Jeden akumulator, ładowany bateriami słonecznymi zasilał jedynie
trzy żarówki o małej mocy. Gruba pierzyna z chmur uniemożliwiała promieniom słonecznym
przedostanie się do środka przez malutkie okienka.
- Jesteś! Żyjesz! - Antoś rzucił się na Karinę w przyjacielskim uścisku.
- Halo, halo. Nie przymilaj się tak. Skąd ten nagły przypływ czułości hem? Co się stało? - odpowiedziała na
pół przytomna dziewczyna.
- To ty nic nie pamiętasz?
- Pamiętam, że skakałam po lianach, potem ten straszny ryk a potem... - zatrzymała słowa na chwilę
drapiąc się intensywnie w czubek głowy - ... a potem to tylko jakiś dziwny zapach. Czułam też, że
podskakuje, że biegnę ale nie na swoich nogach. Potem już tylko pamiętam, że leże obolała na tym łóżku
polowym podpięta do jakiejś rurki.
- Spadłaś. Spadłaś z liany bo ten hałas Cię rozproszył. Myślałem, że już nigdy nie będę mógł z Tobą
konkurować w wyścigu. Tylko nie wiem co potem się z Tobą stało. Gdy zszedłem na dół zobaczyć co z
Tobą, nie było Cię tam gdzie powinnaś upaść. Tylko puste miejsce pachnące mokrym futrem. Pobiegłem
co sił do obozu, a Ty już tu byłaś. Nic z tego nie rozumiem. – opowiedział podekscytowany chłopak
- To miłe wiesz? - stwierdziła krótko Karina.
- Co jest miłe? Spadanie jest miłe? - zapytał skołowany Antoś
- Nie, nie to. To jest bardzo bolesne. Miłe jest to, że się o mnie troszczysz.
Antoś poczerwieniały policzki. Zaschło mu w gardle. Nic nie odpowiedział.
- Muszę Cię o coś prosić - kontynuowała Karina - Nie mów nikomu o tablecie. Dostarcz magikowi
akumulator i wróć z tym do mnie dobrze? Czuję, tam z tyłu głowy, głęboko, że muszę się do tego podpiąć
- Podpiąć? - zapytał skołowany Antoni.
- Nie wiem skąd mi przyszło do głowy akurat to słowo. Po prostu czuję, że to jest coś co muszę sprawdzić.
Zrobisz to dla mnie? Błagam?
- Dobrze. Czego się nie robi dla przyjaciół. A Mieszkowi powiedzmy, że tylko byliśmy na długim spacerze i
zgubiliśmy drogę przez ten deszcz ok?

Teraz Karina się zarumieniła. Nigdy nie przypuszczała, że ten znienawidzony przez nią chłopak, z którym
konkuruje od dziecka, nazwie ją kiedyś przyjacielem.
- Dziękuję, przyjacielu. - odpowiedziała szeptem, zamknęła oczy i usnęła.

W niedzielę rano Antoś przyszedł ponownie. Karina czuła się lepiej. Cała w siniakach, ale już w dobrym
humorze.
- Cześć przyjaciółko. - zawołał od wejścia Antoś
- Cześć przyjacielu. - uśmiechnęła się w odpowiedzi Karina.
- Przepraszam, że tak długo mnie nie było. Załatwiałem pewne sprawy, ale już wszystko gotowe. - zaczął
mówić szyfrem chłopak, bo w namiocie ciągle pracowała pielęgniarka.
- Super. Już nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę. Pielęgniarka powiedziała, że w sumie już dziś może
mnie wypuścić. Tylko jest jeden problem. - dziewczyna opuściła głowę a na ziemię poleciała łza.
- Co się stało. Mów!
- Przez ten upadek, uszkodziłam nerwy w kręgosłupie. Przez jakiś czas nie będę mogła chodzić. Nie czuję
nóg. Podobno to minie, ale nie wiedzą kiedy.
- Poczekaj tu chwilę. - Antoś gdy to usłyszał wybiegł z namiotu.
Wrócił w tempie dziecka przed którym otworzyły się drzwi do szafki ze słodyczami. Na plecach miał
dziwny worek, z trzema dziurami, przewiązany sznurami. Obrócił się do niej tyłem i powiedział:
- Wskakuj mała. Przejdziemy się.

Karina z początku nie wiedziała o co mu chodzi, lecz gdy jej wytłumaczył, że z worka na ziemniaki i
kawałka liny do zabezpieczania zwierząt, stworzył prowizoryczne nosidełko, nie kryła swojej radości.
Będąc już w worku dała mu mocnego całusa w szyję. Chłopak, wyglądał teraz jak świeżo obrany do
barszczu burak. Wstał pewnie, wypiął pierś i wybiegł w stronę lasu.

Po trzęsącej wycieczce dotarli do załomu skalnego jakieś dwa tysiące kroków od obozowiska. Przy
skale stały: akumulator, tablet i nietypowe okulary przez które można było patrzeć tylko z jednej strony.
Wszystko podłączane do siebie kolorowymi kabelkami. Obok, chłopak przygotował posłanie z liści i mchu
na którym posadził teraz Karinę.
- Magik wszystko mi wytłumaczył. Załóż to.
- Próbowaliście tego? zapytała dziewczyna
- Nie, Pan Ryszard tylko sprawdził czy działa, a ja nie czuję takiej potrzeby.
Karina założyła gogle. Antoś użył odpowiedniej kombinacji guzików i się zaczęło.

Gdy tylko ekran się włączył, dziewczyna poczuła wyraźny, klujący ból z tyłu głowy. Powstrzymała krzyk
zaciskając zęby i zagłębiła się w szybko zmieniające się obrazy. Nie wiedziała już czy widzi je swoimi
oczami czy to urządzenie wywołało napływ jej własnych wspomnień. Widziała ruiny wielkich miast,
dorosłych i dzieci zaklętych w drzewa, zielone pudełko z rysunkiem dębu i kobietę. Kobietę, która wydała
jej się dziwnie znajoma. Potem, w jednej chwili znalazła się w lesie. Znała to miejsce ale nie z tej
perspektywy. Leciała. Miała czarne skrzydła, czarne pióra i bordowo-czerwone oczy. Nie była
uczestnikiem, była tylko obserwatorem.

- Karina? Karina! - krzyczał Antoni. Nie słyszała go.
- Karina musimy już iść, robi się ciemno.
Podszedł do niej, próbował zdjąć z jej twarzy urządzenie, podnieść ją. Otrzymał za to uderzenie i trzy
szramy na przedramieniu od jej ostrych paznokci.
- To nie jest śmieszne. Co Ci się stało? Powiedz coś! Denerwuje się. Czułem, że to nie jest dobry pomysł,
żeby bawić się tym urządzeniem. Jak tego zaraz nie wyłączysz będę musiał przyprowadzić tu Mieszka i
wszystko mu powiedzieć.

Nadal brak odpowiedzi. Rozpalił wokół Kariny cztery na prędce skręcone pochodnie i pobiegł w kierunku
obozu.

Ból w potylicy nasilał się. Karina nie mogła go już wytrzymać. Zrzuciła z siebie dziwne okulary. Ból trochę
ustąpił, ale nie minął. Jej oczy, rozjarzone od migającego ekranu, zauważyły tylko czarną plamę i cztery
ogniki wokół siebie. Kilka chwil minęło zanim oczy przyzwyczaiły się do nowego otoczenia.
- Antoni? - zawołała przyjaciela, ale odpowiedziała jej tylko cisza.
- Antoś, gdzie jesteś? Co się dzieje. To nie jest śmieszne.

Próbowała się podnieść, stanąć na wątłe, obolałe nogi, ale kręgosłup nadal nie chciał z nią współpracować.
Na jej skórze pojawiły się małe wypustki unoszące każdy włosek. Zaczęła się trząść. Poczuła dziwny
zapach. Zapach jemioły, jodły i strachu. Znała go dobrze. Gdy jej oczy przyzwyczaiły się do półmroku
zobaczyła przed każdą z pochodni wyszczerzone śliniące się paszcze. To były wilki. Część watahy, którą
wyłapali kilka dni temu strażnicy. Czuła się teraz jak cztery lata temu. Stała wtedy z tatą na wzgórzu i
patrzyła na dokładnie ten sam załom skalny. Różnica polegała na tym, ze wtedy była bezpieczna.
Warczenie nasilało się. Karina uniosła najbliżej stojącą pochodnię i zaczęła wymachiwać nią w prawo i
lewo. Wilki wyrwały pozostałe ogniki z ziemi i zbliżały coraz bardziej. Gdy dzieliła ich jedynie długość
trzymanej przez dziewczynę pochodni usłyszała nadchodzący z prawej strony tętent kopyt. Przechyliła
głowę w tamtą stronę i zobaczyła ogromne, wyłaniające się z zarośli poroże. W jednej chwili trzy dorosłe
wilki zostały zmiecione i wyrzucone kilka metrów dalej. Usłyszała tylko oddalający się doniosły skowyt w
leśnej głębinie. Stanął przed nią wielki, dumny, czekoladowo-brązowy rogacz. Patrzał jej głęboko w oczy
jakby się już kiedyś widzieli. Jakby chciał jej coś powiedzieć. Usłyszeli wystrzał a niebo nad nimi rozbłysło
iskrami i malinowo-cytrynowym światłem. Łoś uciekł. Karina oślepiona nowym źródłem światła, zmrużyła
oczy i zobaczyła rysy kilku postaci biegnących w jej stronę. Dwie z nich, wyglądały bardzo podobnie do
Antoniego i Mieszka. Zanim dobiegli, straciła przytomność.

Gdy otworzyła oczy gapiła się na nią błyszcząca na żółto, szklana kulka zwisająca z sufitu dokładnie nad
jej łóżkiem.
- Zobacz, otworzyła oczy. Musimy powiadomić Mieszka. – wyszeptało dwóch stojących przy wejściu
mężczyzn po czym pospiesznie wyszli z namiotu.
Nie zdążyła przekręcić się na drugi bok gdy zobaczyła wchodzącego do lecznicy starego mężczyznę w
długim płaszczu.
- Witaj Karinko, jak się czujesz?
- Już lepiej, dziękuję. - odpowiedziała zmieszana.
- Rozmawiałem z Antosiem i Panem Ryszardem. Już wszystko wiem. Nie musisz więcej kłamać.
- Ale... - zaczęła dziewczyna.
- Ale, nie jestem zły - przerwał jej Mieszko. - Rozumiem Cię. Powinienem wcześniej wyjawić wszystkim tą
tajemnicę. Myślisz, że dasz radę pójść ze mną na ognisko? W zeszłym tygodniu obiecałem , że skończę
moją opowieść. Mam też małą niespodziankę.
- Tak, myślę, że tak. Tylko ktoś musi mnie tam zanieść - odpowiedziała Karina drżącym głosem.
- Z tym chyba nie będzie problemu. Antoni! - zawołał Mieszko i po chwili dziewczyna była już w drodze na
ognisko, przytulona do swojego nowego najlepszego przyjaciela.

***

Czarny kruk zatoczył kolejny krąg nad zbierającym się przy ogniu tłumkiem ludzi.
- Mieszko! Mieeszko!! - krzyczała dziewczynka, - jak się teraz nie oderwiesz od tych paskudnych urządzeń
obiecuję Ci, że już nigdy więcej mnie nie zobaczysz. Wyjdę stąd i poproszę rodziców, żebyśmy
przeprowadzili się na koniec świata. I szkołę też zmienię.
Ptak zwisł w powietrzu. Wszystko w około najpierw pobladło a potem całkowicie zgasło. Widać było tylko
czarny ekran tabletu, a czarny kruk zmienił się w trzymającego go małego chłopca.

- No dobra Wandziu. Przekonałaś mnie. To co tam ciekawego można porobić na zewnątrz?
Uradowana dziewczynka wzięła przyjaciela za rękę, rzuciła tabletem w najdalszy róg pokoju, tak mocno,
że aż pękł w pół i wyciągnęła go na zewnątrz.

***

- Kochani - zaczął Mieszko - przeżyliśmy w ostatnim tygodniu dużo wrażeń. Na szczęście dla niektórych,
wszystko skończyło się dobrze i nikt nie ucierpiał. Niestety - staruszek zrobił dłuższą pauzę - wrażeń nie
koniec. Zanim skończę moją opowieść z zeszłego tygodnia, muszę Wam kogoś przedstawić. Osoba ta,
bezpośrednio wiąże się z opowiadaną historią i gdyby nie ona, nie stałbym teraz tutaj z Wami i z
pewnością nie założył bym tej osady.
Z cienia wysokiego, starego drzewa stojącego za Mieszkiem wyłoniła się osoba o siwych włosach i w długim
płaszczu przeciwdeszczowym w kolorze lasu. Stanęła koło niego, podniosła głowę i uśmiechnęła się.
- To jest Wanda. Moja żona. - gdy Mieszko wypowiedział te słowa, najpierw nastała pustynna cisza, a
potem zawrzało jak woda w czajniku elektrycznym. Podniosły się głosy:
- Przecież Wanda od wielu lat nie żyje, widziałem jej grób na cmentarzu!
- Ale, że kto? Przecież Ty nie masz żony.
- Czyli okłamywałeś nas przez te wszystkie lata?
- O co w tym wszystkim chodzi, co to za tajemnice?
- Despasito mi drodzy. Tylko spokój może nas uratować. Już Wam wszystko tłumaczymy - zaczął
spokojnie Mieszko.
- Pamiętacie chłopca z opowieści? - tłumek pokiwał twierdząco głowami - Ten chłopiec to nasz Mieszko –
kontynuuje Wanda - i cała ta historia w odróżnieniu od tych z ubiegłych lat jest prawdziwa. Zdarzyła się
wiele lat temu. Mieszko miał wtedy wybór. Albo wyjdzie ze mną do realnego świata i przetrwa, albo zagłębi
się w zgubną grę, która zniszczyła naszą poprzednią cywilizację i zostanie wchłonięty na zawsze.
- I wyszedłem. W ostatniej chwili. Chwilę później wszystko się zaczęło. - ciągnął Mieszko.
- Co się zaczęło - zapytał głośno ktoś z tłumu.

- Zaczął się koniec naszej cywilizacji. Ludzie zaczęli znikać. Młodzi, starzy, dzieci, kobiety i mężczyźni. Nikt
nie potrafił tego wyjaśnić. Jedyne co łączyło te wszystkie zdarzenia to informacja co robili przed
zniknięciem. W miejscu ich ostatniego pobytu, według świadków, pozostawało jakieś urządzenie
elektroniczne jak tablet czy smartfon. W końcu na Ziemi było już tak mało ludzi, że nie było komu
prowadzić elektrowni, dostarczać jedzenia i zrządzać produkcją żywności. Resztka ludzi, takich jak my,
przeniosła się na wieś lub do lasów jak ten, gdzie można było hodować lub upolować jakieś jedzenie.
- Wszelkie elektroniczne gadżety zostały zakazane i zniszczone. ponieważ widziano w nich powód
powstałych zniszczeń. – dodała Wanda.
- Czy Ty czasem nie trzymasz właśnie w ręku jednego z tych urządzeń? - krzyknął najbliżej stojący
mężczyzna.
- Tak. Masz rację. - przyznał się Mieszko. To jest tablet. Zachowaliśmy z Wandą dwa urządzenia, które
służyły nam w ostatnich ośmiu latach jedynie do komunikacji. Nauczyliśmy się korzystać z nich w
odpowiedzialny sposób. Ale stało się to dopiero gdy ludzie odkryli gdzie kryło się odpowiedzialne za
wszystko zło. Dwóch zdolnych informatyków napisało program. Sztuczną inteligencję, której zadaniem
było uratowanie Ziemi przed chorobami, zanieczyszczeniami i wojnami. Bez porozumienia z zarządcami
Ziemi, dołączyli ten program do jednej gry, która sprzedała się w setkach milionów egzemplarzy. Problem
w tym, że według sztucznej inteligenci, idealne warunki na Ziemi powstaną jedynie wtedy, jak zniknie z
niej człowiek. W grze na tablety, smartfony i inne urządzenia, tworzyło się wirtualny świat bez bólu,
cierpienia i agresji. Grający widział tam, jak może wyglądać jego życie w takim idealnym świecie, ale był
tylko czarnym krukiem, który mógł podziwiać to wszystko z dystansu. W trakcie zabawy, gracz
otrzymywał następujące pytanie: Czy chcesz zostać w tym idealnym świecie na zawsze czy wrócić do
prawdziwego życia ale bez możliwości powrotu do gry? Osoby, które decydowały się zostać, były
przemieniane w drzewa. Ale nie pytajcie w jaki sposób. Tego niestety nie udało nam się ustalić. Jest to
jednak powód dla którego zakazałem ścinania drzew w naszym lesie. U mnie na ekranie również pojawiło
się to pytanie. Miałem dużo szczęścia. To szczęście ma na imię Wanda i stoi właśnie obok mnie. Gdyby w
odpowiednim czasie nie przyszła do mego domu i ostatni raz nie próbowała mnie wyciągnąć na zewnątrz,
nie stałbym teraz przed Wami.

- We współpracy z innymi osadami - zaczęła Wanda - i sprawnej komunikacji, udało nam się zapobiec
zniknięciu z Ziemi całej ludzkości. Musieliśmy wywołać spięcie całego pozostałego systemu, łącząc przez
pozostałe satelity wszystkie nasze elektroniczne urządzenia. Dlatego zniknęłam na osiem długich lat.
Wszystko musiało pozostać w tajemnicy. Po to też Mieszko spreparował mój grób. Cmentarzysko było
idealną kryjówką dla tabletu. Nikt przecież nie ośmieli się kopać w grobach. Chociaż poznałam ostatnio
dwa wyjątki. - spojrzała po raz pierwszy na poczerwieniałe buzie Kariny i Antosia, ale nie wymieniła ich
imion. Udało się. Dlatego wróciłam. Przynajmniej tak nam się wydawało do dziś. W jednym z obozów żyje
dziewczynka, do mózgu której sztuczna inteligencja, na sekundę przed przeciążeniem zdążyła
przekopiować cały swój kod źródłowy. Dziewczynka nie jest tego świadoma, ale podobno gdyby tylko jej
mózg połączy się ponownie z jakimś urządzeniem elektronicznym, wszystko zacznie się od nowa.
- Podobno - wtrącił Mieszko - nie wiemy nic na pewno. - skończył opowiadać Mieszko i zwrócił się do
zebranych.
- Wiecie chociaż, gdzie znajduje się ta dziewczynka i jak ma na imię? - odezwał się po raz pierwszy Antoś.
- Tak, już wiemy - odpowiedziała Wanda - Musi to jednak pozostać tajemnicą dla naszego i Waszego
bezpieczeństwa. Na razie nie ma powodów do obaw. Sztuczna inteligencja nie zdołała się ponownie
uaktywnić dzięki sprawnej współpracy naszych obserwatorów i szybkiej komunikacji z innymi osadami.
- Powiedzcie nam chociaż, jakim cudem Wy przeżyliście tak długo i jak wyglądało wtedy życie na ziemi.
Okazuje się, że poza Wami, wszyscy pozostali urodzili się już w obecnych czasach i znamy tylko legendy a
prawda jest dużo ciekawsza. - poprosiła mama Kariny.
- Najlepiej będzie jak zobaczycie film, - stwierdził staruszek - który osiem lat temu stworzyliśmy razem z
Wandą. Nagraliśmy nasze wspomnienia na tym właśnie tablecie. Tak na wszelki wypadek, jakby nas
kiedyś zabrakło. Wszyscy z przejęciem skupili się w półkolu na przeciwko gospodarzy a Wanda wcisnęła
guzik na środku ekranu z napisem Play.

