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„Kiedy do głosu dochodzi Prawdziwa Siła, należy się 

jej poddać. To jest jedyne wyjście.” 

Jeremy Watson, założyciel New Dawn Association. 
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Pamiętałem co się stało, gdy ostatni raz to zrobiłem, ale tym razem nie miałem 

wyboru. 

Właściwie była to jedyna rzecz, którą pamiętałem. 

Tramwaj był niemal pusty, nie licząc kilku osób. Nawet nie zwróciłem na nie uwagi. 

Wszystkie pogrążone były w upałowym półśnie, podobnie jak ja przed dwiema 

sekundami. 

Piszę „nie zwróciłem na nie uwagi”. W takim razie skąd wiedziałem? 

Wiedziałem. Po prostu to wiedziałem. Bez niepotrzebnego skupienia. 

Wyczułem Ich. Zbliżali się powoli, ale nie skradali się. Sięgnąłem ku jednemu, a ten 

natychmiast się cofnął. Naparłem na niego, ale okazało się, że jednak blefował. 

Pozostali otoczyli mnie, znów powoli, niepewnie prąc do przodu. 

Musiałem To zrobić. 

Zaczerpnąłem energię jednocześnie z przewodu nad moją głową, z ruchu pojazdu i 

ciepła wywołanego przez tarcie. Tramwaj zatrzymał się tak gwałtownie, że poleciałem 

na sam przód. Z resztą pasażerów. Co najgorsze, żaden z nich tego nie zauważył. 

Nadal spali. 

Zgromadziłem energię i wysłałem dookoła siebie, odzierając moich prześladowców z 

ukrycia. Wyglądali dość dziwnie. Odziani w garnitury w jaskrawokolorowe kropki i 

kreski. A ich ciała… 

Roje maleńkich, różowych sznureczków, posplatanych w kształt ciała ludzkiego. 

Wszystkie się wiły. 

Za długo się im przyglądałem. 

Dwóch chwyciło mnie za ręce, dwóch za nogi, jeden za głowę. Ostatni rzucił się na 

mnie z uniesionym sztyletem. 

Wbił go sobie w brzuch, i czerwony dym buchnął na mnie. 

………………………………………………………………………………………………………

- No i teraz mamy problem. Kim ty właściwie jesteś? 

Ten meduzogłowy może sobie myśleć co chce, ale obrażać mnie w taki sposób? Fakt, 

że siedzi za biurkiem, ani trochę nie daje mu prawa do traktowania mnie, jakbym był 

jakimś więźniem. Zaraz, przecież ja sam nie wiem, kim jestem. Trudno. Za chwilę 

odwrócimy role. 

- Moment… momencik… - tamten dalej przegląda papiery. 

- Chciałbym zauważyć – mówię, przewracając meduzogłowego pchnięciem i 

przeskakując biurko – że teraz ja tutaj zadaję pytania. 

Przywołuję z Cienia nóż i podtykam mu pod gardło. Od kiedy to potrafię? 

- Dobra, spokojnie, spokojnie – Facet wie, kiedy zmienić ton. Jego parzydełka 

(broda?) zaczynają świecić na zielono – Jakie pytania? 

- Najprostsze. – Przybliżam nóż o milimetr. Ostrze zaczyna drgać, za chwilę wyparuje. 

– Na przykład: Kim jestem? 

- Sam tego nie wiem. Nie poznaję cię. 
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- Jakieś możliwo…- Nie kończę. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Odepchnąłem ich od siebie, myśląc, że to znowu oni, ale ich już tam nie było. 

Tramwaj był niemal pusty, nie licząc kilku osób. Zaraz, czy ja już tego nie pisałem? 

Nieważne. 

Pojazd jechał dalej, jakby nic się nie stało. Wysiadłem na najbliższym przystanku. 

Ktoś mógł to wszystko zauważyć. Maszynista chociażby. Kiedy już biorę się za magię, 

jest tak efektowna, że wszyscy ją zauważają. A tutaj raczej nie jest czymś zwyczajnym. 

Pamiętałem, ile szumu narobiłem ostatnio, ale nie miałem innego wyjścia. 

Ale tym razem… zdawało mi się, że wszystko przebiegło niezauważenie. 

Wybornie. Nawet nie wiedziałem, gdzie jestem.  Numery domów nie były oznaczone 

nazwą dzielnicy, tak jak w Aaenkorl, Wyspie Centralnej czy Warszawie. Na pewno 

znajdowałem się w Siódemce, bo o ile mi wiadomo, tylko tam występują tramwaje. W 

Siódemce, ale gdzie? 

Spojrzałem po sobie. Ubrany byłem dość zaskakująco. Koszula, garnitur, eleganckie 

buty, kapelusz. Pogoda mniej więcej wiosenna, pochmurno, ale ciepło, więc 

hydrotermicznie adekwatnie. Poza ubraniem nic. Ponadto byłem świeżo ogolony i 

czysty, wręcz wyperfumowany. Jechałem widocznie na jakieś spotkanie, może do 

opery. Gdybym pamiętał… 

Nagle mnie olśniło. Wiedziałem już, jak odzyskać pamięć. 

Wystarczyło tylko znaleźć miejsce odpowiednie do Przestrojenia. 
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I 
 

Tym fragmentem ktoś rozpoczął swój pamiętnik. Albo znalazłem wspomnienia 

jakiegoś spacza na jawie, albo ten ktoś spisał prawdę. 

Obydwie te teorie, jak również treść i język, jakim napisano ten pamiętnik, nie 

pasowały do małej książeczki oprawionej w skórę, wytartej, postrzępionej i 

zżółkłej. Na przedniej okładce znajdowało się metalowe, zdobione gniazdo, w 

którym kiedyś, przytrzymywany pazurkami, znajdował się prawdopodobnie 

jakiś kamień. Kiedyś, bo teraz śladu po nim nie było. 

Zdobyłem ten  pamiętnik w dość zaskakujących okolicznościach. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szedłem ulicą B4, jedną z tych nowych, opatrzonych literą i cyfrą. Odkąd 

zabrakło tradycyjnych nazw, większość miast zaczyna podejmować tego typu 

działania, jedne bardziej (ulica Zmienna, Pozytonowa, Impertynencji), inne 

mniej (B4, S7, P0) kreatywne. 

Zmierzałem do dzielnicy zabytkowej, do antykwariatu, gdzie zamierzałem nabyć 

coś ciekawego do czytania. Rodzice wyjechali na Alaskę, a ja przeczytałem już 

wszystkie książki z domowych zbiorów. 

Doszedłem do granic nowej dzielnicy i zagłębiłem się w przedwojenne budynki. 

Czułem się tu znacznie lepiej, niż wśród nowoczesnych bloków, które, choć 

ładne i przystrojone zielenią, były uporządkowane. Niezwykle czyste w swych 

jasnych barwach, wśród których prym wiodła biel, o geometrycznych, starannie 

zaplanowanych kształtach. 

Wszedłem właśnie z takiej nowoczesnej architektury do ciasnej, półmrocznej 

uliczki, między domy z ciemnobrązowej cegły. Większość była obficie 

porośnięta bluszczem, podziurawiona przez pociski. W oknach stały przeróżne 

przedmioty, jakich nie da się już nigdzie kupić. Zawsze chciałem tu mieszkać, ale 

nie - rodzice woleli domek na przedmieściach. 

Spróbowałem otworzyć drzwi. Były zamknięte. Gdyby była tu moja siostra… 

Nie, to nie miałoby sensu, przecież nikogo tam nie ma. Miałbym ukraść książkę? 

Mogłem zostawić pieniądze, ale tylko antykwariusz wiedział, ile kosztuje dany 

tom. 

Może jednak ktoś tam jest. Zadzwoniłem do drzwi. 
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Po chwili szczęknął zamek, drzwi się uchyliły i wyjrzała przez nie kobieta w 

fartuchu. 

- A, to pan. Pan Amadus mówił, że jeśli pan tu zajrzy, mam coś panu dać. Zaraz, 

gdzie to było… proszę chwilę zaczekać. – Zamknęła drzwi. Znów otworzyła. 

- Proszę. To na pewno dostarczy panu miłej lektury. Do widzenia. 

Nietrudno się domyślić, co mi podała. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Było w tym coś zastanawiającego. 

Do tego antykwariatu poszedłem dopiero drugi raz, a jego właściciel zachował 

się, jakbyśmy byli znajomymi. Ponadto ta kobieta. Skąd wiedziała, jak 

wyglądam? Jak właściciel zdołał mnie zapamiętać, i dokładnie mnie jej opisać? 

Im bardziej  o tym myślałem, tym bardziej mnie to dziwiło. 

Siedziałem już w domu, zastanawiając się, czym jest ta książka. 

- Woda! – Dobiegło z sąsiedniego pokoju. 

Niestety, mimo niegrzecznego tonu musiałem usłuchać. Taki sposób wyrażania 

się nie był jej winą. Ona po prostu inaczej nie umiała. Nabrałem wody i 

wkroczyłem do tej jaskini lwa, jaką był pokój mojej młodszej siostry. 

Lew miał dzisiaj dobry humor.  Okazało się, że wcale nie chce się napić, tylko 

znowu coś konstruuje. 

 - Tu. 

Postawiłem szklankę we wskazanym przez nią miejscu, i zerknąłem na to, co 

zdołała dzisiaj stworzyć. 

Dla mnie było to całkiem pozbawione sensu. Przypadkowe przedmioty oparte o 

siebie, połączone całą masą wykałaczek i patyczków, niektóre posypane 

piaskiem, inne posmarowane miodem. Teraz właśnie podłączyła do obiegu 

szklankę tak, by patyczki były zanurzone w wodzie. 

Zapytacie, czy normalne trzylatki tak się zachowują. Nie wiem. Nigdy nie 

widziałem normalnego trzylatka. 

Pamiętnik mógł być nigdy niewydaną powieścią. Tak, to prawdopodobne. 

Teoretycznie. A ja, po rozpatrzeniu wszystkich teorii, zagłębiam się w fakty. 

Przede wszystkim to, o czym już wspominałem. Dziwne zachowanie 

antykwariusza. Ponadto moja siostra. 

Absolutnie nie jest normalnym dzieckiem. Najdziwniejsze, że kiedy rodzice 

zabrali ją do psychologa, a potem do neurologa, żaden z nich nie stwierdził 

niczego dziwnego. Podobnie żaden z innych lekarzy. A przecież Ivera (o ile 

www.sergiuszorwat.com


Sergiusz Orwat „Wojna Światów, część pierwsza – Otwarcie” 

8 | www.sergiuszorwat.com 
 

pamiętam, któryś z  braci dziadka bardzo chciał, aby - jeśli będą mieli córkę, 

nadali jej imię Ivera, jeśli zaś chłopca, nazwali go Bordaephn - miało to coś 

wspólnego ze spadkiem, więc się zgodzili) jest właściwie niezniszczalna. 

Przecież nie zostawiliby jej na tydzień pod opieką czternastolatka. Jej nic się nie 

dzieje. Pomimo tego, że używa niebezpiecznych narzędzi, takich jak pistolet 

klejowy albo wykałaczki. Jest ponadto nad wyraz inteligentna, co kłóci się z jej 

maleńkim zasobem słów i bardzo słabą jak na trzylatka dykcją. 

Niemal cały czas tworzy te dziwne konstrukcje, kilka razy zdarzyło się jej nawet 

mieć napady jasnowidzenia. Na przykład wtedy, gdy rodzice wyrzucili 

ukradkiem jej pluszowego słonia, który miał rozpruty brzuch i był cały poklejony 

i pozszywany.(Zgadnijcie, czyja to robota!). Gdy o niego pytała, powiedzieli jej, 

że się zgubił. Kazano mi akurat wynieść śmieci, i już wychodziłem, kiedy 

krzyknęła: „Aj mi sionia!” 

Oczywiście słoń wrócił, bo wcześniej coś kazało mi położyć go przed 

śmietnikiem, zamiast w nim. 

Nie wiem dlaczego miałem wrażenie, że ten ktoś napisał prawdę. Po prostu to 

czułem. Czułem, że rzeczy opisane w pamiętniku mogły się zdarzyć.  Poza tym… 

ja też nie jestem do końca normalny. 

Sięgnąłem po Pamiętnik. 
 

Powinienem wiedzieć, gdzie nie zwrócę zbytniej uwagi. Gdybym był dyrygentem 

przestrzeni… 

Prawdopodobnie byłem w innym świecie. W Dwójce, jak się okazało, potrafię 

kontrolować Cień (prawie na pewno przerzucili mnie do Świata Drugiego). Tutaj 

manipuluję energią, wszelkimi jej formami. 

To miejsce nie wyglądało mi na wtajemniczone. Właściwie na pewno była to 

Siódemka. Powinienem więc Przestroić się gdzieś, gdzie nikt mnie nie zauważy, żeby 

nie wzbudzać zbytniej sensacji. Zatrzymanie tramwaju jest czymś normalnym, ale 

nagłe zniknięcie? 

Aha, czyli jednak pamiętam coś więcej. Nie wiem tylko, kim właściwie jestem i jak się 

tu znalazłem, ale jakieś przebłyski są. 

Przeszedłem się trochę dalej. A jednak. 

Tu budynki były nowsze, a na numerach widać było nazwę dzielnicy. Nowice. Nie 

znałem jej, ale wygląd tabliczki nie pozostawiał wątpliwości. To była Warszawa. Znam 

ją dobrze. Teraz… 

www.sergiuszorwat.com


Sergiusz Orwat „Wojna Światów, część pierwsza – Otwarcie” 

9 | www.sergiuszorwat.com 
 

Uświadomiłem sobie, że ostatni raz w Warszawie byłem, gdy wyganiali Armię 

Czerwoną. Jak to oni nazywają… lata dziewięćdziesiąte, czy jakoś tak. W każdym razie 

minęło sporo czasu, choć przesiedziałem w niej wtedy kilka lat. 

Sięgnąłem do najbliższego śmietnika, ale klasyczny numer z gazetą nie wyszedł. 

Chyba, że pójdę do jakiegoś kiosku. 

I tak nie miałem tutejszych pieniędzy. Musiałem się stąd wynieść. 

Zaraz. Jak tych sześciu zdołało wyczepić mnie z tego świata? A, no tak. Ofiarowali 

jednego. Są słabi, więc posłużyli się tym zaledwie do wyczepienia, nie do 

Przestrojenia. 

Mógłbym w sumie wznieść się w powietrze, i wypatrzyć jakieś odpowiednie miejsce. W 

tych czasach chyba już używają bajerów pozwalających na coś takiego, a w pobliżu 

nie ma prawie nikogo. Zresztą większe szansę na stanie się atrakcja dnia mam przy 

Przestrajaniu - jest dość długie, za to jeśli szybko się wzniosę, nikt mnie nie zauważy. 

Siódemka jest dla tego typu magii niezła. Gdzie się nie ruszysz, tam darmowa energia. 

Sieć trakcyjna tramwajów to za mało. Powinienem wziąć energię z otoczenia. 

Najwyżej na moment wszystko się wyłączy. 

Miasto to raj dla maga. Zaczerpnąłem energię kinetyczną płynącej w rurach wody. W 

całej okolicy. Jednocześnie wziąłem większość prądu z podziemnych kabli. W końcu 

wszystko uwolniłem. 

Huk, jaki towarzyszył tak nagłemu wzniesieniu się w powietrze i zmianie ciśnienia, 

niemal mnie ogłuszył, a tarcie było na tyle duże, że poważnie przestraszyłem się o mój 

kapelusz. Chyba trochę przesadziłem. 

Energia nie znika. Zaczerpnięta, musi zostać uwolniona zgodnie z wolą 

uwalniającego. Natomiast uwalnianie w kilku formach naraz jest niezwykle trudną 

sztuką. Nie chciało mi się na razie w to bawić. 

Wszędzie, jak okiem sięgnąć - ludzie. A może… 

Pałac w Wilanowie. 

Tam było zupełnie pusto. Nikogo, poza obsługą i ochroną. Całkiem niezły mam wzrok. 

Jeśli tylko zrobię to szybko, nikt mnie nie zauważy. Uznają mnie najwyżej za jakieś 

przywidzenie. 

Energia się skończyła, ale natychmiast uzyskałem nową, ze zwykłego spadania. 

Zacząłem ją czerpać tak, by zamiast w pionie, poruszać się w poziomie. Trochę to 

trwało, ale dotarłem. 

Musiałem upaść tak, by nikt się nie zorientował. Wylądowałem na dachu pałacu, 

powoli, lekko jak piórko. 

Na szczęście zostało mi jeszcze trochę energii. Przestrojenie. 

 

Nowice. Dzielnica, w której mieszkam. 
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Może Ivera zrozumiałaby coś z tego? Ona zawsze widziała takie możliwości, o 

których innym by się nawet nie śniło. Które innym wydawały się pozbawione 

sensu, ale niespodziewanie okazywały się prawdziwe. 

 - Iv! 

 - Co? 

 - Chodź tutaj. 

Posłusznie przydreptała do mnie. 

 - Słuchaj mnie uważnie. Jak byś otworzyła zamknięte, stare, żelazne drzwi? 

 - Duze? 

 - Całkiem spore. 

Zastanowiła się. 

 - Cionąłeś? 

 - Tak. 

Skąd ona wiedziała, że próbowałem je otworzyć? 

 - Popyałeś je? 

 - Również, i nic z tego. 

 - A pondosiłeś? 

Rozwiązała zadanie niemal natychmiast. 

 - Chyba prościej byłoby je opuścić. Są bardzo ciężkie. 

 - Dalte… Daltego się pondosi. – Wypowiedziała z dużym trudem. 

Po czym wróciła do swojego pokoju. 

Po głębszym namyśle uznałem, że ma  to sens. Przecież podniesienie ciężkiej 

rzeczy jest trudniejsze od opuszczenia. A drzwi są po to, żeby chronić. Więc 

ciężkie drzwi się podnosi. 

Podszedłem do drzwi domowych, i chwyciłem za szparę na dole. Spróbowałem 

unieść. 

Otworzyły się nagle, jakbym je popchnął przymknięte, ale zamiast rozewrzeć się 

w poziomie, schowały się w górnej framudze. 

Jak? 

 - Pszeciąg! – Dobiegło z sąsiedniego pokoju. 
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II 
 

Pamiętnik zaintrygował mnie. Najbardziej zastanawiające było puste gniazdo, w 

którym kiedyś musiało coś być. 

Powinienem zadzwonić do antykwariatu. Wyszukałem numer w Internecie. 

Antykwariaty… ulica Mała, numer siedem. To tu. 

Słucham? 

Czy można wiedzieć, kiedy wróci właściciel? 

Będzie już jutro. Proszę wtedy koniecznie przyjść, bo przywiezie ze sobą 

oryginalne wydania. 

Dziękuję, w takim razie przyjdę. 

Rozłączyła się. 

Ubrałem się pospiesznie i zawołałem tylko do Ivery: 

 - Wrócę za pół godziny! 

Bordaephn Iskrz nie należy do osób, które czekają do jutra. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na ulicy nie było nikogo. Lekko siąpił deszcz. Zaczynało się już ściemniać i ulica 

odkrywała stopniowo swoje inne oblicze. Nie była już łagodna i stara. Stawała 

się nowa - jakby epoka, w której została wybudowana, wciąż trwała - i groźna. 

Owszem, zamierzałem się włamać. Nigdy tego nie robiłem.  

Ale z drugiej strony, nie zamierzam ukraść niczego materialnego, tylko czyste 

informacje, które na pewno zostałyby mi udostępnione, gdybym poprosił. I 

zdecydowanie wolę się włamywać, niż zostać zabitym przez ciekawość. 

Mimo tego musiałem chyba z piętnaście razy przekonywać swoje sumienie. W 

końcu pozostał jedynie lęk. . To aż straszne, że jestem w stanie skłonić się do 

czegoś takiego. 

Dotarłem do antykwariatu. Wziąłem ze sobą metalowy drąg, chyba jakiś 

karnisz, który leżał w naszej szafie. Chyba da radę. Wsunąłem go w szparę pod 

drzwiami i używając jako dźwigni, podniosłem drzwi. Wytrzymał. 

Podniosłem ciężkie, żelazne drzwi. Nawet z dźwignią… 

Wspominałem już, że nie do końca jestem normalny? Zdarza mi się zrobić coś 

takiego. Niepozornego, ale po dłuższym zastanowieniu dziwnego. 

Schyliłem się i wszedłem do środka. 

Od razu zrozumiałem, że trzeba było jednak posłuchać rozsądku i sumienia. 
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W chwili, gdy przekroczyłem próg, przetoczył się grzmot. Cichy, ale słyszalny. 

Deszcz zaczął padać intensywniej, i wyraźnie się ściemniło. 

Drzwi zsunęły się z hukiem. 
 

Skupiłem się. Wyobraziłem sobie Cień jako jednolitą materię, bez kształtu i koloru. 

Zawierał wszystko, choć jednocześnie nie zawierał nic. Był pierwotną materią i 

energią, cząstką prawdziwie elementarną. Ktoś, kto by go w pełni zrozumiał, miałby 

teorię wszystkiego w małym palcu. 

Z niego zaczął wyłaniać się Chaos. Z początku mały, później coraz większy. Był tylko 

cieniem Cienia, jeśli można się tak wyrazić, ale bardziej od niego różnorodny. 

Zawierał materię, z której może być budowany świat. 

Wybuch. Właściwie anormalne rozerwanie struktury Chaosu, które w rezultacie 

doprowadziło do Stworzenia. Żeby coś stworzyć, trzeba coś zniszczyć. 

I tworzy się świat. Piękny i potężny, Pierwszy. Kiedyś taki był. Po wojnie z 

czarnoksiężnikiem upadł, potem zaczął się ponownie rozbudowywać. Teraz jest już 

całkiem silny, i… 

Przypomniałem sobie Miasto. Matkę wszystkich miast, będącą nadal największym… 

Przestrojenie. 

………………………………………………………………………………………………….......

Taa. Zacząłem na dachu, wylądowałem na dachu. Na samym szczycie kamiennej 

kopuły. Super. 

Przepiękne, upstrzone porwanymi chmurami złotożółte niebo. Zawsze je rozpoznam. 

Choćbym stracił nie tylko pamięć, ale i całą wiedzę. Te widoki! Architektura będąca 

pierwowzorem najśmielszych dokonań rzemieślników w Siódemce. 

Miasto. Nie da się go zapomnieć, choćby widziało się Księżycowe Ogrody, Góry 

Graniczne, czy nawet Zamarznięte Królestwa. 

Jestem pewnie na jakimś pałacu. – myślałem – Nie zejdę stąd, bo do ziemi jest pewnie 

z kilometr. 

Próbowałem nie zsunąć się z kopuły, ale w końcu to zrobiłem. Na szczęście u jej 

podstawy okalała ją kamienna półka, na którą spadłem. Wciąż miałem około kilometra 

do ziemi. 

Ale do wiszącej drogi już mniej. 

Rozejrzałem się. 

Najbliższa była dość niedaleko, może dwieście, trzysta metrów w dół. Skoczyłem. 

Zaczerpnąłem z mojego upadku. Nie, nie potrafiłem tego zrobić, jakby mi odebrano 

jakiś zmysł. Za chwilę roztrzaskam się o drogę. 

Spadochron z Cienia. Też nic. 
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Dzięki Bogu ktoś mnie dostrzegł. Zacząłem świecić, on również, ale kilka metrów 

przed upadkiem zwolniłem do spokojnego tempa. Cóż, istnieją gorsze sposoby na 

spożytkowanie niepotrzebnej energii. 

 - Co się stało? 

 - W tym problem, że sam nie wiem. Dobra, ludzie, rozejść się. Żyję. 

Udało mi się rozgonić zbiegowisko,  ale mag został. 

Był duży i barczysty, ubrany w wygnieciony garnitur, zupełnie odmienny od mojego. 

Na przyjaznej twarzy nie było śladu zarostu, nie licząc bujnych, fioletowych 

bokobrodów. Gdyby zmienił jej wyraz na: „Lepiej ze mną nie zadzieraj”, i wszedł do 

ciemnego zaułka, gdzie jakieś typy mają akurat pogawędkę, zdołałby je wykurzyć 

samym wzrokiem. 

 - Może potrzebuje pan pomocy? Informacji? Tak się składa, że jestem opiekunem 

archiwów Biblioteki Głównej, a pana przypadek jest chyba z  t y c h przypadków. 

Niezłe miałem szczęście. 

 - Jest. - potwierdziłem. 

 - Czyli moje przewidywania były słuszne. Zawsze wolę zakładać dziwniejsze. 

 - Rozsądna taktyka. – Przyznałem. - Jestem pewien, że jesteś w stanie mi pomóc… ale 

zaraz, nie powinieneś być teraz w archiwach? Jest środek dnia. 

Uśmiechnął się, słysząc, że przechodzę na ty. 

 - Nawet opiekun archiwów potrzebuje czasem urlopu. Zastępuje mnie mój asystent. 

 - Zaprowadź mnie tam. Nie byłem w Mieście od dawna. – Rozkazałem odruchowo. 

Nie, tak się nie zwraca do kogoś, kto cię przed chwilą uratował. Czyżbym w 

przeszłości kierował jakąś firmą?  Chyba raczej oddziałem wojska. 

Na szczęście on się tylko zaśmiał. 

 - Zachowujesz się, jakbyś był kimś ważniejszym od innych. 

 - Chyba kiedyś byłem. Obudziłem się w Siódemce, w Warszawie, bez pamięci. Ktoś 

mnie złapał i ściągnął do Dwójki. Potem wróciłem i udało mi się przestroić tutaj. 

Opowiedziałem mu o różnych Zdolnościach, jakie przejawiam w innych Światach. 

Zmarszczył brwi. 

 - Ewidentnie coś jest z tobą nie tak. Nie powinieneś się Przestroić na dach! W Mieście 

wszyscy ściągani są do jednej ze stacji, a ty… żeby obejść takie zabezpieczenia… Poza 

tym, jedna rzecz w twoim opowiadaniu nie pasuje. Ale dzięki temu jestem pewien, że 

nie zmyślasz, bo mało kto zapomniałby o tak oczywistym szczególe. 

 - Jakim? 

 - W Siódemce jest mnóstwo wytopionego metalu! Jak mogłeś posługiwać się tam 

magią, i do tego z taką mocą? 

Rzeczywiście. Dopiero teraz sobie o tym przypomniałem. 

Rozejrzałem się dookoła. 

www.sergiuszorwat.com


Sergiusz Orwat „Wojna Światów, część pierwsza – Otwarcie” 

14 | www.sergiuszorwat.com 
 

 - A tutaj? Też jest go dużo. 

 - W mieście działa specjalna sfera, która całkowicie niweluje tę niedogodność. 

Pracowało nad tym kilku Kowali przez kilkanaście lat.  Tutaj nie działa u ciebie żadna 

Zdolność? – Zapytał, powracając do wcześniejszego tematu. 

Szliśmy już w stronę Biblioteki. 

 - Jak mogłem sprawdzić przez te kilka minut? 

Bibliotekarz zamyślił się. 

 - Może Mowa? 

 

Deszcz w jednej chwili ucichł jak ucięty nożem. 

Dźwignię przez nieopatrzność zostawiłem na zewnątrz. 

Musiałem znaleźć źródło światła. Zacząłem ostrożnie badać dłońmi 

pomieszczenie. Było to trudne, zważywszy, że nie chciałem nic zrzucić. 

 - Do jasnej… - zakląłem, i nagle zapaliło się światło. Pokryty pajęczynami i 

zmatowiały żyrandol. Świece wyglądały na dawno nieużywane, po zmroku 

antykwariat zamykano, a za dnia panował w nim półmrok. 

Świece. Nie da się ich włączyć. Więc nie komenda głosowa. 

Ale czy na pewno? Ivera w trymiga znalazłaby alter logiczne rozwiązanie. 

Powiodłem wzrokiem po wnętrzu. 

Zmieniło się bardzo od mojej poprzedniej wizyty. Może dlatego, że teraz 

widziałem wszystko w świetle żyrandola, a nie codziennym półmroku? 

Wszędzie, na półkach i szafkach pełno było starych książek. Stało również kilka 

lamp naftowych, maszyna do pisania. Dwie rzeczy jedynie nie pasowały do 

wystroju, tylko do siebie. 

Na jednej z półek leżało urządzenie z ekranem dotykowym, trudno określić: 

czytnik czy tablet. Nie widniało na nim żadne logo, a całe urządzenie było 

zdrowo pokiereszowane: miało zdarty, w niektórych miejscach odpadający 

lakier, lekko potrzaskany ekran i samo było lekko wygięte; brakowało jednej 

śrubki, a w jej miejsce wstawiono nieregularny kawałek metalu. 

Kiedy potrząsnąłem lekko urządzeniem, ze szczeliny wypadło kilka ziaren 

piasku. 

Drugą rzeczą było zdjęcie. Zdjęcie wyglądające jak kadr filmu, ale z pewnością 

nim niebędące. 

Jakość obrazu była zbyt słaba. Ponadto w kilku miejscach widać było plamki, 

jakby piasek przywarł do obiektywu. 
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Skąd piasek? Zdjęcie przedstawiało pustynię. A ściślej mówiąc postać 

zbudowaną ze złomu, klęczącą i pochylającą się nad małą, soczyście zieloną 

rośliną. Sama postać wyglądała podobnie jak urządzenie: zapiaszczona, z 

powgniatanymi częściami i pozdzieranym lakierem. 

Na dolnej ramie, w którą oprawione było zdjęcie, widniał napis: „Septhafi 

M’uear z nową nadzieją dla Piątki – Aaron Straight 23.17.1572”. 

Musiał być nieźle zdesperowany, skoro zdecydował się zrobić tak ważne 

zdjęcie  starym i brudnym aparatem. W sumie niezłe dzieło sztuki. I jeszcze ta 

data. Dwudziesty trzeci dzień (nic dziwnego) siedemnastego miesiąca (to już 

tak) tysiąc pięćset (szesnasty wiek) siedemdziesiątego drugiego roku. Nigdy nie 

rozumiałem sztuki nowoczesnej, ale ta mi się nawet podobała. Pewnie 

prawdziwa data jest jakoś zaszyfrowana i stąd ten siedemnasty miesiąc. 

Tak bym sobie pomyślał, gdyby moja siostrą nie była Ivera i gdybym na oczy nie 

widział Pamiętnika. 

Pogmatwane. Coraz bardziej pogmatwane. 

Co ja właściwie robię? Włamałem się do antykwariatu, siedzę zamknięty. 

Pamiętnik. Miałem szukać rozwiązania. Jeśli stąd wyjdę, to nie z pustymi 

rękami. 

 Przejrzałem wszystkie szafki od góry do dołu - nic. Szuflady zamknięte. Na 

półkach też żadnych wskazówek. Po tytułach książek na pierwszy rzut oka 

widać, że nie ma tam informacji, jakich potrzebuję. 

Biurko. Dotąd ani razu nie spojrzałem na biurko. Tu coś powinno być. 

Szuflady otwarte. 

Pogrzebałem w środku. Trochę papierów – jakieś niezrozumiałe zapiski. Pismo 

wyglądało jak kępa trawy. Papiery… papiery… jest. Coś jak Pamiętnik, mała 

książeczka ze zżółkłą okładką, niemal rozpadająca się. 

Otworzyłem. Również ręcznie pisane. Litery wyglądały podejrzanie świeżo, 

jakby ktoś napisał je kilka, a nie kilkadziesiąt lat temu. 

Znowu ten charakter pisma. Gdyby dało się coś z tego rozczytać… kto wie, może 

jest tu coś o Pamiętniku? 

Przewertowałem powoli cały notes, bo był to raczej notes. Tu i ówdzie widniały 

strzałki i niezrozumiałe schematy, a cały tekst był porozrzucany, nieujęty w 

spójną całość. 

Nagle coś mi mignęło. Przewróciłem kilka stron wstecz, i moja satysfakcja 

wywinęła fikołka. 
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Pamiętnik wyrysowany był idealnie, pewną kreską, z dbałością o najmniejszy 

szczegół. Ale co najważniejsze, na rysunku w gnieździe widniał kamień. 

Miał czarną lub ciemną barwę, bo została wyrażona najciemniej, jak się tylko da 

jednym kolorem atramentu, i wyglądał na naprawdę dobrze oszlifowany.  

Rysunek otoczony był zwojami notatek i strzałek odnoszących się do jego 

fragmentów. Wytężyłem wzrok, ale nic. Równie dobrze mogłyby to być elfickie 

runy. 

Jedna rzecz była czytelna. Strzałka prowadziła do kamienia od kilku słów, 

napisanych w miarę wyraźnie: 

„Atrament zmodyfikowany: sól, krew z Jedynki lub Dwunastki.” 

Tuż przy  strzałce znajdowała się notatka. Trzeba rozszyfrować chociaż jedną 

literę. Przyjrzałem się dokładnie jednemu z zawijasów. 

Mówiąc o elfickich runach, jednak byłem bliski prawdy. To nie charakter, to po 

prostu pismo, ale jakie! Trudno było uwierzyć, że ktokolwiek używa tak 

dziwnych liter. 

Czyli jedyna informacja, jaką miałem, to składniki „kamienia”. Ale do czego mi 

to potrzebne? 

Zaschło mi w gardle. Obiecałem Iverze, że wrócę za pół godziny. 

Zresztą przyjście tutaj nie za bardzo miało sens. Nie przeczytałem nawet 

Pamiętnika do końca – i już chciałem zdobywać dodatkowe informacje na jego 

temat. Czasem moja ciekawość jest zbyt niecierpliwa i zachłanna. 

Przeszukałem cały sklep. Mógłbym użyć miotły stojącej w kącie, ale kto wie, czy 

by się nie rozpadła? Cóż, najważniejsze, żeby stąd się wydostać. 

Poza tym nie było niczego innego, co mogłoby mi pomóc. 

Położyłem miotłę obok drzwi, uklęknąłem na jedno kolano. Uniosłem lekko 

drzwi obiema rękami i podsunąłem ją nogą. Puściłem. 

Nie złamała się. Na szczęście trzonek był drewniany, nie plastikowy. 

Miałem teraz niewielką szparę, w którą mogłem wsunąć palce głęboko, dla 

lepszego chwytu. 

Podniosłem drzwi najszybszym ruchem, jakim potrafiłem i prześliznąłem się na 

drugą stronę. Opadły. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zasnąłem nad Pamiętnikiem? 

Siedziałem w fotelu, w domu. Deszcz siąpił jak wtedy, kiedy wyszedłem. Czy w 

ogóle wyszedłem? 

www.sergiuszorwat.com


Sergiusz Orwat „Wojna Światów, część pierwsza – Otwarcie” 

17 | www.sergiuszorwat.com 
 

Spojrzałem po sobie. Nie miałem kurtki ani butów. Czyli zostałem w domu. Tak 

to wygląda. 

Co ja miałem… aha, przepis. 

Wyskoczyłem z fotela i przewertowałem pamięć. 

“Atrament zmodyfikowany: sól, krew z Jedynki lub Dwunastki.” 

Wszystko się zgadza. Pamiętałem tak dokładnie, jakby to nie był sen. 

Zresztą, w to ostatnie jakoś nie chciało mi się wierzyć. 

Co mógł robić ten kamień? Wciągać do Świata opisanego w pamiętniku? 

Urzeczywistniać jego bohatera? Nie, to by było zbyt klasyczne. 

Powinienem przeczytać Pamiętnik do końca. 
 

Przekrzywiłem głowę. 

 - Masz na myśli Vitamancję? 

 - Nie wiadomo, co może objawić się tutaj, ale raczej na pewno nie będzie to rzadka 

Zdolność. Naprawdę sobie ze mnie nie żartujesz? 

„Nie, na pewno” - pomyślałem. 

 - O, moje przewidywania okazały się trafne. Kto wie, czy czegoś na ten temat nie 

mam? 

A więc jednak! Tu mogłem operować energią istot żywych i używać telepatii. 

Przynajmniej to drugie było pewne. 

Szliśmy dalej, mijając wieże, baszty, kopuły, gargulce, spiczaste dachy i inne 

wykończenia wysokich domów. Choć nawet tutaj, bardzo wysoko, większość z nich 

była skryta w cieniu nowszych, wyższych budynków. Dopiero na tym poziomie miały 

wejścia do mieszkań i sklepów na piętrze, a także balkony i tarasy. 

Czegoś mi brakowało. 

 - Jak to możliwe, że jest tu tak czysto? Żadnych śmieci. Wybacz, że pytam, najpewniej 

kiedyś wiedziałem, ale teraz… 

Bibliotekarz wzruszył ramionami. 

 - Przede wszystkim nie używamy plastików. – Wypowiedział to słowo z pewnym 

trudem, tworząc liczbę mnogą i przypadek w Języku Pierwszego Świata, w którym 

rozmawialiśmy – Opakowania są zawsze wielokrotnego użytku, z tkanin, które łatwo 

oczyścić. Wszyscy są nauczeni nie śmiecić. A w przypadku odpadów organicznych… - 

pogrzebał chwilę w kieszeni. 

Wyjął stamtąd małego orzecha. Włożył do ust, rozgryzł łupinę, wyjął i rzucił na ziemię. 

Natychmiast zjawił się jakiś ptak, chwycił orzech w dziób i odleciał. 

 - Sprząptaszki. Mimo przyzwyczajeń i zapobieganiu, czasem znajdzie się jakiś śmieć. 

Wtedy ich używamy. 
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 - Czym właściwie są? – Zaciekawiłem się. 

 - Zwykłe ptaki, które nauczono zjadać wyłącznie resztki jedzenia. Żadnej magii, tylko 

trochę cierpliwości.  Jesteśmy na miejscu. 

Gmach biblioteki był imponujący. Naprawdę ciężko nazwać go gmachem w 

rozumieniu ludzi spoza Miasta. 

Ogromna wieża, niemal szersza niż wyższa, zdecydowanie wyróżniała się z otoczenia. 

Zwłaszcza, że stała na placu pozbawionym innych budynków, a błękit kamienia, z 

którego została zbudowana, wyraźnie odcinał się od żółtego nieba. 

Tutaj zaczynała się nowsza część Miasta, o otwartej przestrzeni, z mniej licznymi, za to 

ogromnymi budowlami. 

Nagle przyszło mi coś do głowy. 

 - Jak macie tu zorganizowany transport? Nie widzę niczego, czym można by szybko 

podróżować. 

 - Wszyscy chodzą albo korzystają z tego – wskazał niewielką kapsułę, przypominającą 

dawne londyńskie budki telefoniczne, ale srebrną ze złotymi ornamentami. Jakaś 

kobieta weszła do niej, przyłożyła dłoń do płytki i znikła z niewielkim furkotem. 

No tak. Mogłem się domyślić. 

Weszliśmy do niewielkiej windy, jednej z kilkudziesięciu ustawionych obok siebie na 

skraju drogi. Zwyczajna, metalowa platforma, bez barierek, niezwykle szybka. W 

Siódemce prawdopodobnie byłaby szara, z podłogą w brzydki wytłaczany wzorek 

zapewniający przyczepność. Tutaj wykonana była z miłego w odcieniu brązu, 

ozdobiona jedynie niewielką pieczęcią Zarządu Maszyn Logistycznych i prostym 

ornamentem. 

Nawet najpiękniejsze miasta Siódemki nie mogły równać się z Miastem. Tutaj nikomu 

nie śniło się coś takiego jak tandeta albo rzecz bez ozdób. Tutaj wszystko było na tyle 

obfite, barokowe, by oszałamiać pięknem, ale nie na tyle, by przesycić, wszystko było 

zaplanowane od samego początku i w barwie, i kształcie. Dominowały barwy ciepłe, 

brąz, złoto, ceglana czerwień. Oraz zieleń. Gdzie by się nie spojrzało – rośliny. I nie 

mam tu na myśli kilku drzew, ustawionych w  szeregu. Tutaj naprawdę było ich dużo. 

Ale znów – nie na tyle, żeby przesycić swoją obecnością i przyciemnić ulice. 

Strojami również można się było zachwycić. Istniały dwa style: tradycyjny i 

nowomodny. Pierwszy, równie ozdobny jak architektura, świetnie się w nią 

wpasowywał. Łączył po trosze styl starożytny i osiemnasto-dziewiętnastowieczny. 

(Wybaczcie moje częste odniesienia do Siódemki, ale spędziłem w niej dużo czasu). 

Drugi, równie częsty, co pierwszy, był bardziej minimalistyczny, choć wciąż elegancki. 

Właśnie to było sekretem piękna Miasta. Wszystko było zrobione estetycznie. Tak 

rozmyślałem o tym, co mnie otacza, że nawet nie zauważyłem, jak znaleźliśmy się w 

Bibliotece Głównej. 
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Jeśli właśnie wyobraziliście sobie olbrzymie, sięgające do nieba pomieszczenie z 

niezliczonymi książkami na ścianach, to mogę wam tylko pogratulować niezłej 

wyobraźni. Otóż jesteście w błędzie. 

(Wam? Jesteście? Od pewnego czasu z niewiadomych powodów zwracam się do 

jakiejś liczby mnogiej. I używam nawiasów). 

Weszliśmy do niewielkiego pomieszczenia, wyglądającego na recepcję – krzesła, 

biurko, przy biurku ktoś siedzi. Na wprost znajdowało się duże przejście, ale opiekun 

archiwów skierował się do małych drzwi skrytych w cieniu. 

Coś w nich mnie uderzyło. 

Były to zwykłe, drewniane drzwi, pomalowane odłażącą czerwoną farbą. Klamkę 

miały wyjętą z pierwszego lepszego domu w Siódemce. Z szarego plastiku, jakby 

oderwaną z okna. 

Drzwi z innego świata. 

Bibliotekarz otworzył je. 

 

 

 

 

 

Chcesz wiedzieć, co było dalej? 

Przejdź na stronę zrzutka.pl i kup całą książkę w przedsprzedaży! 

www.sergiuszorwat.com
https://zrzutka.pl/r8j9aw

