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WSTĘP
DZIWNE  LOSU  KOLEJE

	Wszystko zaczęło się, właściwie, od przypadku.
	Pewnego razu, idąc ulicą, natknąłem się na wielką stertę starych mebli, które robotnicy przenosili przez bramę na pobliskie podwórze i zwalali na ulokowane tam składowisko. Podszedłem bliżej i zobaczyłem pokawałkowane już krzesła, szafy, szafki, półki, stoły – najwyraźniej jakąś biurową rupieciarnię. Było tego sporo, więc zapewne cały ten majdan przywieziono po remanentach z jakiegoś dużego urzędu, szkoły, może banku. Lawirując między jezdnią, a chodnikiem, wszedłem między te graty i bezradnie utknąłem przy czymś, co wyglądało jak wielkie, staromodne biurko w całkiem jeszcze niezłym stanie. 
	Unieruchomiony na dłuższą chwilę, zacząłem je machinalnie oglądać, wyciągać szuflady, opukiwać. Zawsze przecież mogło się tam zawieruszyć coś, co okazałoby się cenne, użyteczne, albo przynajmniej ciekawe. Nic takiego jednak nie znalazłem. 
	Chcąc wydostać się z tej śmiesznej pułapki schyliłem się, żeby zobaczyć, czy da się jakoś przecisnąć pod tym meblem, a potem wyjść po drugiej stronie na zewnątrz. Gdy tak manewrując wcisnąłem się pod blat, w pewnej chwili zaparłem się o niego rękami od spodu, chcąc nieco przesunąć biurko w bok. Wtem coś cicho pstryknęło i poczułem, jak w szyję wpija mi się kawałek drewna. Z trudem obróciłem głowę i ku swemu zdumieniu zobaczyłem niewielką, płaską deseczkę, która lekko odchyliła się na zawiasach ku dołowi. Po kilku ekwilibrystycznych zabiegach odsunąłem się na tyle, że opadła na dobre, a z wnętrza wydrążonego od spodu blatu na ziemię wysunęło się coś, co było ni mniej ni więcej tylko archaiczną papierową aktówką z zawiązaną tasiemką.
	Potem sprawy potoczyły się już bardzo szybko. Podekscytowany, bez chwili zastanowienia czy wahania podniosłem ją, upchnąłem starannie pod marynarkę, między koszulę a spodnie, po czym, po kolejnych ewolucjach gimnastycznych, wydostałem się bez większego szwanku spomiędzy tego drewnianego złomu. Rozejrzawszy się i upewniwszy, że nikt szczególnie nie zainteresował się przechodniem, niezgrabnie lawirującym miedzy walającymi się na ulicy rupieciami, ruszyłem szybko w dalszą drogę. 
	Swoje znalezisko postanowiłem obejrzeć dopiero w domu. Na ulicy ktoś mógł mnie podejrzeć, nawet zanotować w pamięci mężczyznę z dziwną aktówką. Wiele kłopotów w życiu ludzi Miasta zaczyna się od malusieńkich raporcików i donosików nadgorliwych ulicznych kapusiów lub zapisów monitorujących kamer. Co chwila sprawdzałem, czy czegoś po mnie nie widać, zwłaszcza nieco wypchanej z tyłu garderoby. Wreszcie dobrnąłem do swojej kamienicy, lecz bezpiecznie poczułem się dopiero po zamknięciu za sobą drzwi od mieszkania. Spotkany w windzie sąsiad niczego chyba nie zauważył – ale kto dziś wie, na co, i po co zwracają uwagę sąsiedzi.
	Szybko usiadłem w fotelu i rozwiązałem tasiemkę. W środku znalazłem kilka ręcznie zapisanych kartek i jedną fotografię – a właściwie komputerowy wydruk podobizny młodego człowieka, zapewne kopię z jakiejś bazy danych. Zapiski były z pozoru strasznie chaotyczne – wyszczególnione i ponumerowane imiona, nazwy, daty, opatrzone znakami zapytania lub wykrzyknikami. Dopiski, przypisy, dopiski do dopisków, podkreślenia, przekreślenia, a wszystko to w plątaninie strzałek, łączących ze sobą na wiele sposobów różne fragmenty tej gmatwaniny. Po pewnym czasie zorientowałem się, że ten, kto to sporządzał, po wielokroć powtarzał to samo, tyle tylko, że za każdym razem inaczej zestawiał ze sobą dane, jakimi operował. Jedne wyrzucał, dodawał nowe, grupował na rozmaite sposoby. Słowem – plątanina bez ładu i składu.
	Musiał jednak być w tym przecież jakiś sens. Poza tym, już samo to, że pisano to na papierze, jakby roboczo i poza systemem komputerowym, nadawało sprawie pewien rys niezwykłości. Zapewne była to jakaś podręczna pobieżna analiza czegoś, związanego z człowiekiem z fotografii. Może śledcza, kontrolna, policyjna? Zapewne jej wyniki i wnioski wprowadzono już później do bazy danych osobowych według stosownych instrukcji i regulaminów. Ale w takim razie, po co zachowano te notatki? I to jeszcze w takim miejscu, w skrytce biurka? Bo że była to skrytka – co do tego nie miałem najmniejszych wątpliwości. Ale gdzie to biurko stało? Chyba w jakimś dużym urzędzie – sądząc po ilości złomowanych mebli. Zatem ktoś w poważnej instytucji postanowił coś zachować tylko dla siebie. A może w ogóle ukryć? Ale to już nie mieściło się w głowie – nie w naszym Mieście. Kto mógł czuć się na tyle pewnie, żeby pozwalał sobie na taką samowolę?
	Pytań przybywało, ciekawość rosła. Nastał czas powolnego rozplątywania tego supła. Zajęło mi to kilka lat życia. Stopniowo, krok po kroku, poznałem los pewnego człowieka, przy okazji tracąc wszystkie po kolei złudzenia co do świata, w jakim żyję – choć, prawdę mówiąc, i tak nie miałem ich za wiele. Zyskałem również ogromną wiedzę – niezwykłą, fascynującą, ale i ponurą, w sumie straszliwą. Niby wszystko wiedziałem wcześniej, lecz dopiero skompletowanie tej układanki w jakże zdumiewającą całość nadało jej wymiar prawdziwie tragiczny, bo po ludzku zwyczajny. 
	Moja prywatna zabawa w detektywa zaowocowała jednak zrodzeniem się we mnie pewnego szczególnego, z pozoru irracjonalnego optymizmu. A to dzięki temu, że zrozumiałem, iż nic nigdy nie jest stracone do końca – nawet, jeśli nie wiadomo, kiedy ten koniec nastąpi. Takie zagłębianie się w cudzy los powoduje bowiem, że człowiek w jakiś sposób lepiej poznaje również i sam siebie. Tym wiec sposobem dowiedziałem się wiele o samym sobie – może aż za wiele.
	Postanowiłem to wszystko spisać z najdrobniejszymi szczegółami, które udało mi się zebrać. Wyekstrahowałem z tych notatek los niezwykłej postaci. Trwało to długo, wymagało sprawdzania faktów, domysłów, inscenizowania niby to przypadkowych spotkań i rozmów. Odbyłem wiele wędrówek po Mieście – od jego slumsów po dzielnice bogactwa i władzy. Niekiedy bywało wręcz niebezpiecznie. Musiałem poruszać się ostrożnie, powoli, żeby nie zwracać uwagi wszechobecnych kamer i węszycieli. Weryfikowałem każdy zapisek, każdą strzałeczkę na wykresach, każdą datę, każdy trop. 
	Reszty dopełniła wyobraźnia, zwłaszcza w odtwarzaniu scen i rozmów, których wierna rekonstrukcja – jako zdarzeń pewnych lub tylko domniemanych – była z oczywistych względów niemożliwa. Ale przecież musiały się odbywać. W miarę, jak coraz bliżej poznawałem swego bohatera, jak wczuwałem się w niego coraz głębiej, nabierałem pewności, że dochowuję wierności jego postaci. Utwierdzały mnie w tym reakcje nielicznych już świadków tamtych dni, którzy mniej lub bardziej chętnie skłonni byli dzielić się ze mną swymi wspomnieniami.
	Podejrzewam, że co najmniej dwie osoby spośród tych, z którymi rozmawiałem, domyśliły się, co robię – a może nawet po co to robię. Lecz wiem, że będą milczały po grób – z sobie wiadomych powodów. 
Czy wszechwładne służby wiedzą, czym się zajmowałem? Może tak, może nie, a może uznały to za niegroźne? W końcu moja dość wysoka pozycja społeczna daje mi pewną swobodę – choć na pewno nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. A może jednak z tej właśnie racji jestem jakoś chroniony? Może nawet ktoś uzna, że warto poczekać – a nuż coś lub ktoś się do czegoś przyda?
	Tak czy owak, powstała biografia człowieka ze wszech miar niezwykłego pod każdym względem – a także opis świata, w jakim temu komuś przyszło tutaj żyć. Właśnie tutaj, jak nam wszystkim – a nie gdzie indziej. Szukałem, znajdowałem, na koniec spisałem – i tak zostawiam. To osobliwa, niejako dwuwątkowa kronika naszych czasów, może nawet epoki. Dla mnie te poszukiwania okazały się ważniejsze, niż cokolwiek innego w mym niezbyt długim przecież życiu. Zapewne przyjdzie szukać jeszcze dalej. Lecz to już zupełnie inna historia. Może i ona zostanie kiedyś opisana. 
	A wszystko zaczęło się od przypadku, od znalezienia aktówki ze starymi notatkami i dołączoną do nich fotografią. Nie wiedziałem dokładnie, kogo przedstawia, lecz twarz tego człowieka nie była mi całkiem obca. Nie tylko dlatego, że swego czasu był kimś trochę więcej, niż tylko osobą prywatną. Powód jest bardziej złożony – ale w sumie oczywisty. Otóż przed laty, w trakcie porządkowania starych bibelotów, wpadło mi w ręce małe pudełko z zapomnianymi drobiazgami i rodzinnymi pamiątkami. Nigdy wcześniej nie interesowałem się jego zawartością. Gdy w końcu je otworzyłem, na samym dnie, pod szpargałami, znalazłem inną jeszcze, starą, mocno już wytartą fotografię, przedstawiającą uśmiechniętą parę młodych ludzi, stojących gdzieś na ulicy. Kiedyś, dawno temu, ten mężczyzna obejmował młodą kobietę – moją zmarłą przed laty matkę. 
	To tyle. Cóż? Tekst zostawiam na stole. Plecak spakowany. Pora w drogę.
	 
	








WZGÓRZE


Sep ustawił samochód na swoim miejscu parkingowym, zablokował silnik, włączył alarmy i – zabrawszy torbę – wysiadł, po czym ruszył w stronę peronów.
Dochodziła siódma rano. Już od dwóch godzin naziemne kolejki, poskładane z mocno wysłużonych wagoników, kursowały co kilka minut, zbierając ze Wzgórza ludzkie mrowie, zwane szumnie “pracownikami”. Tych szczęśliwych mieszkańców tubylczych osiedli, którzy mieli na dole stałą pracę.
Na górze, na początku trasy, do pustych jeszcze składów wsiadali tylko nieliczni, należący do kadry zarządców wyższego szczebla. Wprawdzie zaliczali się do elity i mieszkali nieopodal w „dobrych” dzielnicach zamożnych technokratów, niemniej wybierali ten właśnie środek transportu, od którego dzieliło ich z domu zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem. Choć jeżdżenie do pracy z pospólstwem trąciło swego rodzaju dysonansem społecznym, to jednak z czystego wygodnictwa nie chciało im się wlec środkiem Miasta zatłoczoną, wielokilometrową Ulicą.  Równie ciasno było na bocznej autostradzie – arterii, wiodącej do olbrzymiej dzielnicy kompleksów przemysłowo-naukowych, zwanej potocznie Fabryką. W dalszym jej sąsiedztwie rozciągała się już tylko graniczna strefa wielkich instalacji energetyczno-komunalnych i zamykająca tę część Miasta dzielnica portowa – a właściwie głównie jej magazyny i warsztaty. 
Po drodze kolejka zatrzymywała się na obskurnych przystankach, gdzie w porannej, sennej malignie czekały spieszące do codziennej harówki ludzkie roboty – głównie mężczyźni. Zjeżdżając zakolami w dół po Wzgórzu, dowoziła pasażerów najpierw w pobliże najrozmaitszych zakładów mrówczej katorgi, a dalej – do terminali rurociągów naftowych i gazowych oraz miejskich filtrów. Zatrzymywała się przy bocznicach gigantycznych farm żywności, leżących gdzieś hen, w głębi lądu, wreszcie przy stacjach rozrządu sieci energetycznych, biorących swój początek daleko poza Miastem. Z każdej stacyjki, co chwila odjeżdżały lokalne autobusy-wahadłowce, rozwożące te tłumy po ogromnej strefie przemysłowej. Stopniowo wyrzucały z siebie przybywające grupy bezimiennych, żywych maszyn roboczych, zmierzających ku wyznaczonym im miejscom pracy. Swój długi bieg kolejka kończyła wiele przystanków dalej – przy ogromnym węźle transportowo-towarowym, niedaleko nabrzeży portowych.
Niezliczone osiedla ubóstwa, rozrzucone na zboczach Wzgórza, po lewej stronie tego szlaku komunikacyjnego, zaludniało mrowie najpośledniejszego pospólstwa, ludzkiej mierzwy, egzystującej siłą bezwładności trwania i przetrwania. Zdecydowaną większość stanowili w nich bezrobotni pariasi. Żył tu również robotniczy plebs, trafiali się nawet nadzorcy najniższego szczebla rozmaitych kompleksów fabrycznych i ich satelitów. Sporo średniego personelu technicznego i administracyjnego mieszkało w dzielnicach przyfabrycznych i w ciągach zabudowań, ciągnących się aż do Portu.
Największa część wielomilionowej populacji Miasta osiadła po prawej stronie Ulicy, w przepastnej plątaninie uliczek, przesmyków i zaułków, odchodzących od niej w bok ku śródmiejskiej Alei i dalej ku Pasażowi. Rozległe centrum miejskiego molocha ciągnęło się bez końca dziesiątkami kilometrów w środkowej i dolnej jego części, wzdłuż niewidzialnej granicy, oddzielającej gigantyczną dzielnicę przemysłową od reszty metropolii. Granica ta niby nie istniała – nie było żadnych murów, płotów czy barier. Lecz od dawien dawna, na mocy niepisanego prawa i obyczaju, na Ulicy właśnie kończyła się strefa przemysłowa wraz z wąską częścią buforową, oddzielająca ją od przyfabrycznej arterii. Jeśli się rozrastała – to w drugą stronę ogromnego półwyspu, na którym niegdyś wyrosło i rozrosło się Miasto. 
W jego centralnych i dolnych rejonach, położonych bliżej morza, rozlokowały się ogromne ośrodki badawczo-naukowe ze swoimi sterylnymi laboratoriami oraz pracowniami wszelkich nauk stosowanych i wysoko wyspecjalizowanych technologii. Sąsiadowały z jedynymi dwiema wyższymi uczelniami, z najlepszymi klinikami medycznymi i szpitalami, centralami banków, siedzibami wielkich korporacji oraz z głównymi magistrackimi urzędami, rozlokowanymi już między Ulicą a wielkim Pasażem. Tam też, w części najbardziej reprezentacyjnej, usadowiła się enklawa władzy i większości jej instytucji.
Elity technokratów, najwyższych zarządców, bankowców, akademików, wziętych prawników, dożywotnich polityków i politykierów, wyższych funkcjonariuszy licznych służb – wszystko to mieszkało jeszcze bardziej z boku, po prawej stronie Pasażu. Obok nich wymościli swe gniazda wybitni specjaliści różnych profesji, wreszcie – najznamienitsi przedstawiciele wolnych zawodów, gwiazdy mediów i życia publicznego. Kapitał, plutokracja i oligarchiczne klany miały własne siedziby w dzielnicach nadbrzeżnych po drugiej, “najlepszej” części półwyspu. Okazałe rezydencje, wytworne i snobistyczne, były hermetycznie odseparowane od reszty miejskiego molocha. W ich bezpośrednim sąsiedztwie wyrastały ku górze wzdłuż wybrzeża eleganckie osiedla apartamentów dla młodych, żądnych kariery, wielce obiecujących fachowców, pnących się ambitnie ku najwyższym stopniom drabiny społecznej.
Od strony Miasta granicą Wzgórza była linia kolejki oraz biegnąca obok autostrada, rozwidlająca się w dwie odnogi – szeroką Ulicę i drogę, prowadzącą po lewej stronie do Portu. Po prawej stronie tych traktów, w ich górnym odcinku, zaczynała się dzielnica największa i najludniejsza. Wypełniała szeroką przestrzeń między Ulicą a Pasażem, po obydwu stronach śródmiejskiej Alei, stanowiącej centralną oś Miasta. Żyła tam wielkomiejska, pstrokata drobnica, pleniąca się w skromnych, nieraz podejrzanych czynszówkach, całości zaś dopełniało stateczne i średnio zamożne mieszczaństwo, zajmujące bardziej już okazałe kamienice. 
Na górnym skraju, w najskromniejszej jej części, osadziły się niezliczone, małe warsztaty, manufaktury, składy i magazyny, wreszcie zabudowania o bliżej niejasnym przeznaczeniu, wokół których nieustannie kręcili się osobnicy, prowadzący rozmaite tajemnicze interesy. W dolnych rejonach, głównie mieszkalnych, stały okazałe, stare, lecz solidne, komfortowo przysposobione domy, w których osiadali urzędnicy średniej rangi, pracownicy i funkcjonariusze służb kontroli i nadzoru, kadrowi naukowcy i nauczyciele, lekarze, prawnicy wszystkich kategorii i odmian, wyrobnicy mediów, wszelkiej maści aplikanci, eksperci, szpicle, rentierzy, rezydenci, zamożne wdowy i artystowscy cyganie. Ta różnorodność ludzkiego mrowia byłaby niepełna bez barwnych oryginałów, niebieskich ptaków, wszelakiej łobuzerii, studenterii, mniej lub bardziej podejrzanych osobników półświatka, pozbawionych stałego zajęcia, lecz mimo to dysponujących dość przyzwoitymi dochodami. 
Wszystko to poprzetykane było szkołami, małymi filiami banków, lokalnymi urzędami, ekspozyturami władzy administracyjnej, kontrolnej i represyjnej, drobnym i średnim handlem, warsztatami, warsztacikami i zakładzikami, tysiącami usług, seksem, jedzeniem, rozrywką, widowiskiem, sztuką i rzemiosłem, sportem, zdrowiem i śmiercią, melinami i knajpami, placykami i parkowymi skwerami. Krótko mówiąc – wszystkim, co konieczne i zbędne, potrzebne i niepotrzebne, legalne i nielegalne, czarne i białe, szare i kolorowe, wyobrażalne i niewyobrażalne.
Natomiast na Wzgórzu, skupiska kleconych bez ładu i składu dziwacznych, żałosnych budowli, utworzyły kilkanaście setek mniejszych i większych osad biedoty robotniczej i bezrobotnej nędzy. Od pokoleń koczowały tam plemiona istot, niejako już genetycznie niezdolnych do jakiejkolwiek ekspansji czy ewolucji społecznej. Zaliczali się do nich również wyrobnicy, z dziada pradziada harujący w Fabryce i Porcie, jako najprymitywniejsza i najgorzej opłacana siła robocza. Cała ta część Miasta była – niejako z natury rzeczy – siedliskiem wegetującej w slumsach najróżniejszej mizerii i hołoty, masy występku, kontrabandy i ludzkiego upodlenia. Ci, którzy mieli stałą pracę, należeli do lokalnej arystokracji – niezbyt lubianej, lecz cieszącej się swoistym szacunkiem, zaprawionym sporą zawiścią.
Na szczycie Wzgórza, do kolejek wsiadało zaledwie kilka osób, głównie takich jak Sep. Byli to ludzie o wysokim statusie, mieszkający w górnej części drogich dzielnic, lecz korzystający – dla wygody i z lenistwa – z transportu publicznego. Tłok zaczynał gęstnieć dopiero od pierwszego przystanku. Dlatego Sep, jako jeden z pierwszych pasażerów, mógł zawsze spokojnie usiąść na samym końcu wagonu, na miejscu przy oknie. Dzięki temu jechał w miarę wygodnie. Szybko przeglądał gazetę albo pocztę i wiadomości na ekranie podręcznego komputerka w poszukiwaniu nowości i nowinek, po czym z nieodmienną, rytualną już ciekawością obserwował mijaną okolicę.
Znał ją na wylot. Tu stawiał pierwsze kroki, tu spędził wczesne dzieciństwo, tu przeżywał pierwsze chłopięce przygody, uczył się sztuki czytania, pisania – i przetrwania. Dzięki determinacji swojego przybranego dziadka oraz przebiegłości pewnego dziwnego starca-odludka, tu właśnie od małego przywykał do myśli o ucieczce, hołubiąc w marzeniach wyobrażenia o jej urzeczywistnieniu. Później, w latach bytowania po drugiej stronie Ulicy, w okresie mozolnej nauki i walki o pozycję społeczną, nie odwiedzał już domu, który w istocie był jedynym w jego życiu domem rodzinnym. Zniknął stąd na zawsze – tak nakazywała konieczność, którą szybko pojął jako chłopak, wyprowadzony chytrym sposobem z tej zapowietrzonej krainy. 
Z początku odzywały się w nim rozmaite sentymenty. Z czasem jednak, w miarę jak przepoczwarzał się w mieszkańca innego już świata, gdy sposobił się do awansów i kariery, narastała w nim coraz większa niechęć do tego miejsca, przeradzająca się w dojmujące poczucie obcości. Zbyt wcześnie odszedł, by wynieść stąd nazbyt silne, zakorzenione więzi, które warto było pielęgnować. Nie zostawił też za sobą żadnych znaczących, dziecięcych znajomości, do których chciałby wracać. 
Jedyne, co w nim pozostało, to skryte głęboko dobre uczucia do pierwszych opiekunów – nigdy zresztą nie myślał o nich inaczej jak o dziadkach. Dopóki żyli, miał tu jeszcze do kogo wracać – choć tylko myślami. Widywał ich jedynie w obrębie Ulicy, gdzie wyrastał. Spotkania te, dość regularne, w miarę upływu czasu stawały się coraz rzadsze. Było w nich coś z konspiracji – szło o to, by nie rzucać się zbytnio w oczy. Świat Wzgórza miał zapomnieć o jego istnieniu, tak jak on sam miał zapomnieć o tym, co zostawił za sobą. Gdy przybrani dziadkowie umarli, ich domostwo trafiło w ręce obcych ludzi. On sam już dawno temu porzucił ten świat wiecznych pariasów raz na zawsze.
Pozostały tylko wspomnienia o dwojgu starych ludziach, którzy – choć prości, zwyczajni i nie bez wad – okazali się mądrymi i dobrymi duchami opiekuńczymi porzuconej znajdy. Zachował również wdzięczną pamięć o pewnym niezwykłym człowieku, który wyzwolił w nim tęsknotę za innym życiem, rozbudził marzenia i w niezwykły zgoła sposób przygotował do ruszenia w inny, wielki świat. Chyba właśnie dlatego, gdy za oknem kolejki migały obrazy, tak dobrze pamiętane z dzieciństwa, odzywające się w nim emocje zabarwione były nie tylko samym lękiem, odrazą i pogardą.
Trochę go to irytowało. Przez lata wdrapywania się na szczyty społeczne Miasta z konieczności przeobrażał się w człowieka zimnego, twardego, wypierającego z siebie wrażliwość na los słabych i przegranych. Nigdy jednak ten proces kamienienia duszy nie dopełnił się do końca. Gdzieś na jej dnie, w zapieczętowanych na głucho zakamarkach, tliły się zupełnie inne odczucia. Sep wiedział, że jest w nim rozdarcie, osobliwa dwoistość tożsamości i charakteru.
Z jednej strony nie lubił tych zalegających w sobie odruchowych resentymentów, poczytując je – już to z beznamiętnym wyrachowaniem, już to z narzuconym sobie obrzydzeniem  – za tyleż oczywistą, co niepotrzebną, wręcz niebezpieczną słabość. Jak każdy nuworysz, robił, co mógł, by wyprzeć się przeszłości i zatrzeć najdrobniejszy jej ślad. Chciał za wszelką cenę wyplenić w sobie wszystko, co wiązało się z wyblakłymi już wspomnieniami o życiu wśród odwiecznych ruder i zamieszkujących je ludzkich istot, w równym stopniu żałosnych, co tragicznych. 
Z drugiej jednak strony dość silne, właściwe jego zagadkowej naturze odruchy uwrażliwienia na innych, jakie w sobie już dawno temu odkrył, a które tak bardzo skrywał, nie pozwalały mu na zobojętnienie wobec tego, z czym miał do czynienia przez całe swoje życie. Nieraz więc łapał się na myśli, iż ci tu, na Wzgórzu, wcale nie są tak bardzo inni w swoim zniewoleniu nędzą niż ci tamci, w innych częściach Miasta, których system na wiele sposobów zniewalał swoją żelazną organizacją, kontrolą i bezduszną eksploatacją. Wiedza na temat wielu tajemnic, jaką posiadł był z racji swej profesji i pozycji, umocniła go w przekonaniu, że tutejsi ludzie, choć zdeformowani w swym człowieczeństwie, pod wieloma względami nie tak znów bardzo różnili się od reszty populacji tego mrówczego świata. I, paradoksalnie, im bardziej się od nich oddalał, tym lepiej ich rozumiał. 
Oni natomiast nigdy o nim nie zapomnieli – choć, co paradoksalne, przecież go nie znali. Swego czasu powstawały na Wzgórzu rozmaite, nieraz sprzeczne ze sobą, lecz barwnie mitologizowane opowieści o małym chłopaku – ponoć jednym spośród nich – rzuconym na szerokie wody wielkiego Miasta. Jak i gdzie tam trafił, jak udało mu się ukryć swą pierwotną tożsamość, w jaki sposób uniknął przedwczesnego wpisu do urzędowych rejestrów i kartotek oraz oznakowania przez służby kontrolne i nadzorcze – pozostawało jedną wielką zagadką. Nigdy jej nie rozwiązano, nikt też nie powtórzył tego wyczynu. 
Zresztą nikt do końca nie wiedział, czy ta historia naprawdę się wydarzyła, czy jest tylko legendą. Domniemania o jego prawdziwych i konfabulowanych przygodach, perypetiach i dokonaniach, układały się w baśń o sukcesie człowieka znikąd, który chytrze oszwabił system, wpasował się weń i wymusił legitymizację tego szwindlu. Co więcej, dzieciak nie tylko utrzymał się na powierzchni, lecz dzięki katorżniczej pracy, z uporem maniaka pokonał niedostępne dla nikogo stąd kolejne szczeble edukacji – i na koniec wdrapał się na szczyty tamtego świata. Był żywym wcieleniem mitu o szczęściarzu, który trafił do ziemi obiecanej. 
Domyślano się, że – gdyby to była, oczywiście, prawda – z początku musiał mu pomagać przybrany dziadek. Z jakichś niepojętych powodów zapewne było go na to stać. Mrukliwy dziwak, stary inwalida, sobie tylko wiadomym sposobem najwyraźniej zdołał zgromadzić fundusze, które przed śmiercią przeznaczył na wspieranie malca w jego wielkiej wyprawie po złote runo. Nie bez racji sądzono też, że miał w tym swój udział inny jeszcze człowiek, tajemniczy lokalny uzdrowiciel, dziwak, mruk i odludek. Ku powszechnemu zdumieniu zaopiekował się osamotnionym chłopcem, pogardliwie lekceważonym przez społeczność swej osady. I o dziwo, wbrew wszelkim prawom tego świata chłopak chyba rzeczywiście chwycił wiatr w żagle. 
Co najdziwniejsze – nie stoczył się, nie wykoleił, nie dołączył do grona lumpów i niebieskich ptaków. Poradził sobie znakomicie  –  nie poddał się, nie wyemigrował w pustkę poza Miastem, ani nie wrócił na Wzgórze z podkulonym ogonem. Jak było naprawdę, co się za tym kryło, jakie przy tym poniósł koszty własne – tego nie widział nikt. Tym wspanialsza więc i bogato urozmaicona była owa baśń, powstała na kanwie losów kogoś, kto i tak chyba naprawdę nie istniał. Po dwudziestu z górą latach, nikt go tu nie znał, niemniej fantazyjna legenda, choć silnie już wyblakła, na trwałe zakorzeniła się w kanonie lokalnych mitów i symboli.
Realne czy domniemane uosobienie spełnionej nadziei na wielką wygraną częstokroć budzi podziw – ale też i zawiść. Uznanie ludzi dla niezwykłej siły przetrwania i przebicia mieszało się więc w legendzie z zazdrością, podszytą bolesnym poczuciem własnej niezdolności do podjęcia takiej walki o samego siebie. W pierwszych latach po zniknięciu chłopca na Wzgórzu krążyły rozmaite wymyślone opowieści o tym, co też mogłoby się z nim dziać. Brak jakichkolwiek konkretów rekompensowały konfabulacje kibiców cudzych losów. Życzono mu powodzenia, choć wielu głośno powątpiewało w to, że sobie poradzi. Sukces jawiłby się im jako coś nienaturalnego – przełamywałby bowiem przeznaczenie, z jakim winien się godzić człowiek ze Wzgórza. Dowodziłby tubylcom, że coś takiego jest jednak możliwe – wbrew przekonaniu, iż za sprawą zniewolenia im samym nie jest to dane. W ich pojmowaniu i odczuciu sprawić by to mogła tylko jakaś magia. Nie potrafiąc pojąć – z wręcz przyrodzoną już niezdolnością do autorefleksji (czy może z lęku przed nią) – że z losem można podjąć własną, udaną grę, traktowali mitycznego dla nich Sepa jak wybryk natury, godny albo podziwu albo niechęci. Przeważało to drugie, gdyż łatwiej jest człowiekowi słabemu i otępiałemu zazdrościć komuś wygranej na loterii niż przyznać się do grzechu zaniechania i rezygnacji z postawienia na niej chociażby jednego grosika.
Nieznany już jako konkretna osoba, Sep żył nadal w legendzie właściwie wbrew samemu sobie, głównie za sprawą cudzej wyobraźni. To prawda, miał za sobą lata ciężkiej pracy, zawziętości, uporu i woli. Nigdy jednak nie aspirował do roli mitu, zawsze starał się zachować anonimowość. Po zniknięciu ze Wzgórza przepadł jak kamień w wodę. Wiecznie czujny odludek, samotnik, nie udzielał się ani koleżeńsko jako dziecko, ani towarzysko czy publicznie jako człowiek już dorosły. Nie bywał też bohaterem czy nawet statystą skandali. Zdawał sobie bowiem sprawę, jak groźna może być zarówno demistyfikacja jego pochodzenia, jak i obnoszenie się ze swoim niebywałym awansem społecznym. Najnowsze wyniesienie społeczne, jakie mu wczoraj zakomunikowano, upublicznione zostanie dopiero dzisiaj lub jutro, więc wciąż pozostawał w cieniu.
Był bodajże jedynym, któremu za ludzkiej pamięci od wielu pokoleń udało się skutecznie i całkowicie wyrwać z koszmaru nędzy i poniżenia, umknąć ponuremu przeznaczeniu tego miejsca, wystartować do innego życia – i zajść aż tak wysoko. Nikt jednak nie mógł się dowiedzieć, jak to się stało – i gdzie zaczęło. Odniósł niewiarygodny wręcz sukces – nie tylko w skali dzielnicy pariasów. Budził więc skrajne emocje  – zarówno w legendzie tych, spośród których wyszedł, jak i w realnym życiu tych, do których dołączył. Osobliwy odmieniec, którego los i istnienie przeczyły stabilności doskonale zorganizowanego porządku gigantycznego mrowiska, dla wszystkich był symbolem – dla jednych nadziei, dla drugich zagrożenia. 
W ludzkich odczuciach i umysłach, obydwa te stany ducha bywają pożywką dla niebezpiecznego dyskomfortu, grożącego rozchwianiem równowagi zarówno jednostek jak całych ich grup. A na to nie mogło być w Mieście przyzwolenia. Dlatego on sam, dbając o anonimowość, starał się nie dawać pretekstów do zwracania na siebie uwagi ponad to, co wynikało z jego pracy. Z kolei otoczenie – to znakomitsze – bagatelizowało rzecz całą, wytłumiając wszelkie oznaki nadmiernego zainteresowania młodym, wybitnie utalentowanym fachowcem, błyskawicznie awansującym w hierarchii Miasta. Ustalił się nawet niepisany zwyczaj wyciszania wszelkich mitotwórczych opowieści na jego temat, co zresztą bardzo było mu na rękę. 
Wiedział, że odpowiednie służby przez wszystkie lata edukacji i awansu społeczno-zawodowego po wielokroć sprawdzały go i kontrolowały zmiany jego statusu. Czuł się jednak bezpiecznie, ponieważ nie wykryły one żadnych nadużyć czy niejasności. Tu zaś, na Wzgórzu, legendę traktowano w sumie jako bajkę dla naiwnych. Zresztą czas zrobił swoje. Postać młodego, fantastycznie zdolnego, błyskotliwego technokraty na dobre wkomponowała się w pejzaż społeczny Miasta, a ciągnąca się za nim smuga tajemniczości rozwiewała się jak ulatujący dym.
Większość podróżnych, wsiadających na kolejnych przystankach, wiedziała tylko tyle, że ich współpasażer jest jednym z młodszych, ale już dużych bossów świata Fabryki. Kim mógłby być naprawdę – tego domyślali się tylko nieliczni, a i to spośród starszych, pamiętających jeszcze dawne, bajkowe opowieści o cudownym dziecku ze Wzgórza. Z różnych powodów woleli jednak te domysły zachować dla siebie i nie wywoływać wilka z lasu. I jedni, i drudzy witali go zwyczajowo lekkim kiwnięciem głowy lub krótkim gestem dłoni – pierwsi z poczucia obowiązku, drudzy zaś z braku pewności. Nie padały żadne słowa, żadne aluzje. Mit ma sens i moc tylko wtedy, gdy pozostaje bezcielesnym fantomem – w przeciwnym razie traci swą magiczną symbolikę. Urealniony, szybko powszednieje i traci na wartości – lub budzi irytację, niczym krzywe zwierciadło, w którym odbijają się ludzkie wady i słabości. Nie obywało się więc i bez złych spojrzeń. 
Tak czy owak, na każde z pozdrowień i powitań odpowiadał tym samym. Nie padały jednak żadne słowa – nie dochodziło do rozmów czy wymiany zdań. Nikogo nie raziło, że zachowywał dystans, uznawano to za coś oczywistego i naturalnego. Wszystko było na swoim miejscu, tak, jak należy. Tym bardziej, że nie okazywał wyższości, niechęci czy wzgardy, nie zadzierał nosa, nie puszył się niczym paw. Nie obnosił się z fałszywym dostojeństwem, do czego mogła go uprawniać obecna pozycja w świecie. Nie obwieszał się błyskotkami, i – co najważniejsze – nie odwracał do nikogo plecami ani nie uciekał wzrokiem w bok. Zresztą nie interesowało go, czy postrzegają go tu jako konkret czy jako legendę – i dlaczego; po latach zobojętniał na każdy dziwaczny sposób reagowania na własną osobę. Wystarczało mu zachowywanie dystansu, wynikającego już to z obustronnej potrzeby zachowania anonimowości, już to z zasady respektowania hierarchii społecznej.
W efekcie, oznaki ciekawskiej życzliwości nigdy nie przeradzały się w bezpośredniość, niechęć zaś –  w jawną wrogość czy bezpośrednie zagrożenie. Rutynowo już utrwalony status quo zadowalał obydwie strony lokalnego folkloru. Kimkolwiek dla kogokolwiek był w różnych częściach Miasta – czy legendą, czy konkretną postacią – i tak pozostawał niepojętym, mitycznym fenomenem. Dzięki uporowi, pracowitości, wrodzonym zdolnościom, a także mieszaninie szczęścia, sprytu i bezwzględności, został jednym z wielkich – i bodaj czy nie najmłodszych – nadzorców kompleksu centrów naukowo-technicznych. A to, bez wątpienia, jeszcze chyba nie wszystko, nie koniec tej wspinaczki! 
Dla niektórych spośród porannych pasażerów był – tam, na dole – najwyższym, bezimiennym zwierzchnikiem, panem i władcą. Jego obecność w kolejce napawała ich więc cichą satysfakcją – chcieli bowiem wierzyć, że, jeśli prawdziwa jest ta dziwna legenda, to nadal, gdzieś w głębi duszy, pozostał jednym z nich. Że dzieli ich od niego jedynie pełen powściągliwości, chłodny dystans – lecz nie przepaść. To bardzo złudne przekonanie i zmitologizowana wiara pospołu zapewniały im silne poczucie zadowolenia – a Sepowi po prostu fizyczne bezpieczeństwo w kontakcie z tym zapowietrzonym światem wiecznej frustracji i przyczajonej agresji. 
Jego zwyczaj jeżdżenia do pracy tandetnym, miejskim transportem nieodmiennie  budził zdumienie miejscowych – podobnie zresztą jak niejednego ze współpracowników, należących do ścisłego kierownictwa ogromnego koncernu naukowo-badawczego, w którym pracował. Ci ostatni dziwili się, choć z nieco innych powodów. Nie potrafili zrozumieć, dlaczego człowiek z elity, tak się pospolituje. W zhierarchizowanym świecie Miasta tego rodzaju zachowanie uchodzić mogło za chorobliwe dziwactwo, ba, wręcz za demonstrację jakiejś podejrzanie nonkonformistycznej czy, o zgrozo, buntowniczej postawy. 
Choć od dawna należał do innej rzeczywistości, czuł, że w jakiś szczególny sposób nadal pozostaje – wbrew sobie – związany z tym, co migocze za oknem wagonu. Nieodwracalnie odmieniony, przetransformowany, wciąż jednak odczuwał podskórną więź z tą żałosną krainą biedy, desperacji i katorżniczej harówki. Krainą niepewnej wegetacji z dnia na dzień, nieodwracalnej degeneracji, degradacji, dzikości, występku, pijaństwa, brudu, chorób i największej umieralności.
Nie musiał jeździć kolejką. Należał do kasty ludzi wykształconych, znaczących i bardzo zamożnych. Mógłby dojeżdżać do pracy samochodem – miał przydzielone miejsce na wydzielonym parkingu; przysługiwał mu służbowy wóz, ba, nawet z kierowcą. Korzystał z niego jednak bardzo rzadko – tylko w razie najwyższej konieczności. Koledzy pukali się w głowę, starsi sarkali, zarzucając młodemu szefowi spoufalanie się z roboczą mierzwą. Spokojnie odpierał zarzuty twierdząc, że przecież nie fraternizuje się z robotnikami, nie wdaje z nimi w komitywę, że jazda kolejką do pracy jest o wiele wygodniejsza i ma swoje racjonalne uzasadnienie. Przecież mieszka niemal w sąsiedztwie stacji, i to w jednej z lepszych dzielnic. Na dole ma mały samochód, a dojazd fabrycznymi alejami od przystanku do centrum zajmuje już tylko kilkanaście minut. Zatem to chyba zrozumiałe, że wybiera korzystniejszą formę transportu. 
Tłumaczenie, choć sensowne, nie zadowalało do końca zwolenników przestrzegania ustalonego porządku świata, rządzącego się świętym prawem hierarchii społecznej. Sep narażony był na ciągłe zaczepki, pełne aluzji do niskiego pochodzenia. Prawdy nie znał nikt. Tym niemniej niegdyś spreparowane oszustwo rejestracyjne, choć lokowało go w populacji nie Wzgórza, a Ulicy, osadziło go w jej warstwie raczej uboższej, niż zamożniejszej. Przywykły od małego do wymuszania akceptacji, do zdobywania szacunku dla własnej odmienności, do przyznawania należnych gratyfikacji za ciężką pracę i jej efekty, wiedział, że wszystko to ma swoją cenę w postaci ludzkiej niechęci i zawiści. Ponieważ jednak był typem opancerzonego samotnika, doświadczonego w swym osamotnieniu, ponoszenie takich kosztów nie stanowiło dlań żadnego problemu. Tylko dwa razy w życiu omal się na tym nie wywrócił, lecz pokonawszy wtedy chwile słabości i zwątpienia wypracował sobie skuteczne  – jak się z czasem przekonał – metody radzenia z napastliwością niechętnych mu ludzi. Zbijał więc głupawe zarzuty i aluzje krótkimi, racjonalnymi argumentami, spokojnym żartem, czasem złośliwym sarkazmem, wreszcie wyniosłą obojętnością. Miał po temu nie tylko prawo, ale – od niedawna – swoje osobiste, nieznane innym powody, których niezwykłość zdumiewała i wręcz przerażała. 
Dzięki kilku nagrodom, jakie zainkasował ostatnio za „skuteczność w zarządzaniu personelem” i za “postępy w istotnych badaniach”, spłacił luksusowe mieszkanie, jakie był swego czasu kupił na raty w ekskluzywnej dzielnicy po przeciwnej stronie Miasta, gdzie zbiegały się główne jego arterie. Eleganckie domy w nowych dzielnicach dla młodych technokratów zapewniały lokatorom wszelkie możliwe wygody, wysoki standard usług, bezpieczeństwo oraz prestiż. Szereg takich osiedli, choć bardzo odległych od centrum, zmyślnie usytuowano niedaleko morza i przyległych terenów rekreacyjnych. Położone niedaleko Pasażu, były symbolem nowoczesności i zamożności nowej klasy średniej, mieszkanie zaś w nich – przynależności do kasty wybrańców.
W bliskim sąsiedztwie, na nadmorskich skarpach i niedalekich, małych wysepkach stały liczne rezydencje – duże, piękne, tchnące bogactwem i błogim dobrobytem. Zagnieździli się w nich nuworysze starszego nieco chowu. Wszędzie dokoła biła w oczy obfitość dóbr i pretensjonalność, tyle że bez tradycji i starodawnych paranteli. Największy splendor i największe fortuny ulokowały się bowiem w starej części gigantycznej metropolii – nieco niżej, na dużym łuku półwyspu, w ściśle strzeżonej dzielnicy parkowej, tuż za prawym krańcem Pasażu. Było to miejsce tylko dla wybranych – rodowodowych okazów starożytnych familii, otoczonych aurą wspaniałości, doskonałości i wyrafinowania. Sąsiadujące ze sobą dwa najbogatsze światy – stary, bogaty splendor i nowy, trwały już na dobre pieniądz – instynktownie ciążyły ku sobie, aczkolwiek o ich pełnej bliskości nie mogło być mowy. 
Z kolei osiedle, w którym zamieszkał Sep, pełniło – jak szereg mu podobnych – dość szczególną, acz istotną rolę w niepisanym prawie zwyczajowym Miasta. Sąsiadując z kastą nowych bogaczy, żyło z nią w specyficznej symbiozie. Dwie prężne społeczności – gorącego pieniądza i drapieżnej przebojowości młodych, ambitnych wilczków – łączyło kilka wspólnych obszarów aktywności i interesów.
Wzajemne usytuowanie obydwu stref – oprócz wielu zalet – miało znaczenie nie tylko prestiżowe, lecz i rozrywkowo-prokreacyjne. Obok dużych fortun “rezydenckich”, już ustabilizowanych, perspektywicznych i aspirujących do arystokracji, usadowiły się enklawy ludzi zdolnych, żądnych sukcesów, z nadziejami na wspaniałą przyszłość. Już zamożni, acz niezbyt jeszcze bogaci, byli sprawni, młodzi, nieźle już zakotwiczeni w najlepszych strukturach kapitału, służb nadzoru, przemysłu, prawa i polityki. Stanowili więc potencjalną siłę pociągową dla ekspansywnego kapitału. Ten dysponował bowiem dużą ilością córek na wydaniu – i chętny był przy ich pomocy (i nieprzymuszonym udziale) absorbować świeżą krew dla swoich interesów. Z kolei męskie rodzeństwo tych obiecujących, już prawie rodowodowych klaczy zarodowych – zblazowane fircyki z dobrym samopoczuciem i portfelami, pełnymi kart kredytowych – do woli grasowało wśród atrakcyjnych i apetycznych kobiet biznesu, reklamy czy mediów, śmiało wystawiających czułki, w nadziei na ciekawe, obiecujące propozycje.
Na kortach tenisowych i łączkach do konnych przejażdżek, na pięknych polach golfowych, w klubach rozrywkowych i na przystaniach spotykały się dwa snobizmy. Ci bogatsi udawali arystokratów, ci biedniejsi zaś łypali łakomym wzrokiem na posagi zamożnych panienek – chimerycznych i humorzastych dzieweczek, które dzięki funduszom tatusiów mogły sobie pozwolić na stałe życiowe nieróbstwo, nieuctwo, salonowy spleen i ekspansywną chutliwość. Panny, wyhodowane na pożywkach i masażach, śliczne i mocno zblazowane, łase na przygody, chętnie roztaczały swe wdzięki i wabiły co ciekawsze okazy sąsiedniej fauny. Wokół krzątali się również obrotni, spragnieni wrażeń panicze, polujący na niezbyt opierającą się zwierzynę. Co jakiś więc czas dochodziło w okolicy albo do skandali albo do ślubów. Śluby fetowano, skandale tuszowano – i wszyscy byli zadowoleni. Dwa te różne z pozoru światy wytworzyły w sumie jedną subkulturę, doskonale i bezbłędnie rozpoznawalną w całym Mieście.
Bywało, że nowobogaccy fortunaci próbowali zarzucać sidła na sąsiadujące z nimi przez miedzę wielkie rody, licząc na łupy wśród ich progenitury i na wspaniałe koligacje. Nie było to jednak takie proste. Udawało się tylko nielicznym – i starannie wyselekcjonowanym. Zawsze więc należało mieć się na baczności. Częściej bowiem rozmaite figle towarzysko-erotyczne na pograniczu obydwu tych światów kończyły się ponurymi aferami, rzadziej mariażami. Łatwiej i lepiej było więc zastawiać sidła na kłębiący się w drugim sąsiedztwie obiecujący narybek młodej technokracji. Co prawda był pazerny i niebezpieczny, lecz zawsze chętny – chociażby z wyrachowania. Prawdziwi arystokraci, kapryśni i szalenie wybredni, zazdrośnie strzegli swej wyniosłej doskonałości, niedostępnej dla obcych.

* * * * *

W drodze po zboczu Wzgórza, na widok porozrzucanych gęsto osad ludzkiej mizeroty, w pamięci Sepa po raz nie wiadomo który zaczęły odżywać fragmenty wspomnień z dzieciństwa. Przewijały się i przeplatały różne wątki i okresy tamtego życia – a raczej bytowania, a także widma rozmaitych postaci, które, niczym powidoki, migotały za przymkniętymi oczami. Powracały obrazy, w których surowa zacność (choć nie zawsze prawość) przybranych dziadków oraz ład, panujący w ich domu, kontrastowały z obrzydliwą, brutalną rzeczywistością otoczenia, w jakiej przychodziło uczyć się trudnej sztuki przetrwania.
Wszystko zaczęło się przed trzydziestu ponad laty, kiedy to pewnego wiosennego poranka stara Dina znalazła na progu swego domu małe, czyste zawiniątko. Z jego wnętrza wydobywał się ni to płacz, ni to kwilenie – w każdym razie na pewno żałosne, rozpaczliwe zawodzenie jakiejś najwyraźniej cierpiącej, istoty. Bladym świtem, gdy kobieta spała jeszcze w najlepsze, obudziły ją dziwne dźwięki, dochodzące zza drzwi. Wstała, wyszła na dwór i omal nie upadła, potknąwszy się o leżący na ganku tobołek. Od razu zorientowała się, w czym rzecz. Bez wahania podniosła znalezisko, rozejrzała się wokół, jakby sprawdzając, czy aby nie kręci się gdzieś w pobliżu ktoś postronny, podejrzanie ciekawski lub wręcz bezpośrednio zamieszany w tę awanturę, po czym, dzierżąc pewnie stertę gałganów z zawartością, wkroczyła z powrotem do domu.
Podrzucanie dzieci było na Wzgórzu zjawiskiem rzadkim – i zresztą nieskutecznym. Podrzutków nie przygarniano; wszak była to kraina biedy. W każdym domu kręciło się kilkoro drobiazgu, a dodatkowa gęba do wykarmienia to tylko kłopot, utrapienie i konflikty. Dlatego znajdy bądź od razu ukatrupiano różnymi domowymi sposobami, bądź ekspediowano do specjalnych instytucji, których rozległa sieć, podlegająca władzy centralnej, a dokładnie – Ministerstwu Zasobów Ludzkich, zajmowała się wszystkim, co wiązało się z życiem i śmiercią ludności Miasta. 
Ów centralny urząd dzielił się na trzy główne piony: planowania, kontroli i zarządzania oraz utylizacji. Wielkość populacji oraz sposoby jej wykorzystania regulowały zasady funkcjonalnej eugeniki społecznej, a także racjonalnego gospodarowania ludźmi. Nie stosowano – w każdym razie na skalę masową – żadnych odrębnych praktyk hodowlanych, niemniej skrupulatnie nadzorowano, regulowano i przetwarzano to, co dostarczała natura. Nic, co ludzkie, nie miało prawa się marnować – od ciała do umysłu. Miasto wypracowało niezwykle rozbudowany i efektywny system zarządzania tym kapitałem, uwzględniając naturalne prawa rozwarstwienia społecznego i różnorodność psychologiczną jednostek, starając się również panować nad wielkością marginesu błędu, jakim nieuchronnie był on obciążony. 
Wzgórze było ogromnym rezerwuarem zasobów – zarówno ze względu na siłę roboczą, jak i na potencjał masy biologicznej. Tam też rozlokowano liczne punkty odbioru niechcianych dzieci – nie tylko zresztą noworodków – do których można było przekazywać potomstwo, i tak skazane na zagładę z powodu nędzy, chorób czy braku opieki. Po wstępnej selekcji i rejestracji trafiały do ośrodków dalszej obróbki pod kątem późniejszej przydatności społecznej, biotechnologicznej i medycznej. O ich losie decydowali specjaliści, przestrzegający stosownych procedur kwalifikacyjnych, przeprowadzanych według im tylko znanych kryteriów.
 Utrzymywane z funduszy publicznych przejściowe ochronki dla nędzarzy ze Wzgórza były faktycznie umieralniami niemowląt. Deklaratywny humanitaryzm Miasta, podszyty bezwzględnym utylitaryzmem społecznym, znajdował swój wyraz w finansowaniu tych instytucji – z nazwy opiekuńczych – i na tym się kończył. Co działo się za murami tych domów – to już należało do odpowiednich służb. Nie chciano się tym zbytnio interesować – wręcz nie należało tego robić, a już zwłaszcza tego okazywać; skwapliwie jednak z tego korzystano. 
W owych przybytkach centralnie nadzorowanej dobroczynności większość dzieci umierała szybko i cicho. Nikt się tym jednak specjalnie nie przejmował. Od czasu do czasu, gdy trzeba było urządzić jakąś propagandową hecę, odgrywano wspaniałe spektakle opiekuńczości na użytek gawiedzi. Personel, dobierany wedle podejrzanie niejasnych kryteriów, systematycznie rabował kasę  – oczywiście, z zachowaniem uświęconego tradycją porządku dziobania. Urzędnicy magistraccy dostawali swoje myto, zaś okoliczne zakłady pogrzebowe miały dodatkowe zatrudnienie dzięki kremacjom – na koszt Miasta – mrących jak muchy wychowanków owych wzorcowych zakładów wychowawczych. 
Wszyscy byli zadowoleni – i miejscy rajcowie, i pracownicy ochronek, i obłudni opiekunowie społeczni, i psychologowie, pobierający za okresowe i optymistycznie brzmiące ekspertyzy niemały grosz. Dobre samopoczucie ogarniało wszystkich bez wyjątku – w tym także i tych, którzy oddając dzieci pozbywali się kłopotu pod pretekstem działania na rzecz dobra wspólnego. Przychodziło im to tym łatwiej, iż mamili się złudnymi bajkami o ewentualnych szansach ich progenitury na jakąś ciekawą przyszłość. Wzmacniano te iluzje,  tworząc nawet dzieła sztuki, pełne apologetycznych zachwytów nad mądrością społeczeństwa, które tak wspaniale opanowało kunszt rozwiązywania najtrudniejszych, najbardziej palących i wstydliwych problemów rozwiniętej cywilizacji, najwyraźniej bliskiej już doskonałości.
Za całą tą dekoracyjną iluzorycznością kryła się jednak prawda o zgoła innym obliczu. Ochronki były w istocie fabrykami śmierci, jako źródło zasobów „żywej tkanki biologicznej”. Nie wszyscy podopieczni owych domów uspołecznionego dzieciństwa umierali od razu. Osobniki najzdrowsze i o dobrym lub aktualnie przydatnym garniturze genetycznym, po skatalogowaniu ich parametrów, odkarmiano pod nadzorem fachowych medyków, po czym łagodnie uśmiercano w celu pobrania narządów do przeszczepów lub pozyskiwania różnych żywych tkanek do badań oraz praktycznych zastosowań medycznych i biotechnologicznych w Laboratorium. Prywatnych zamówień było wiele, a na ich realizację trzeba było czekać niekiedy bardzo długo. Był to proceder prawnie zalegalizowany, aczkolwiek obwarowany tajemnicą handlową. Przestrzegano określonych zasad postępowania, mających na celu eliminację jakiejkolwiek jego jawności, a także bagatelizowanie paskudnych wątpliwości, zgłaszanych przez nielicznych dziwaków, którzy niekiedy przebąkiwali o tym, że powinno się w życiu brać pod uwagę coś więcej, niż tylko obowiązujące normy użyteczności społecznej.
Niektórym dzieciakom udawało się przetrwać. Gdy organizmy tych wybrańców losu jakimś sposobem wciąż pozostawały przy życiu, gdy w miarę sprawnie funkcjonowały wbrew wszelkim prawom biologii, fizjologii, popytu rynkowego i naukowo-biomedycznego, gdy jakimś cudem udawało im się wywalczyć sobie prawo istnienia – zwykle kosztem innych – wówczas pozbywano się ich metodą wyprzedaży bezpośredniej. Praktyka ta, dla zachowania pozorów, obwarowana była, rzecz jasna, stosownymi przepisami. Kilkuletnich ocaleńców, po stosownym oznakowaniu, oddawano – za słoną opłatą – pod opiekę rozmaitym “zacnym” ludziom, deklarującym miłość bliźniego, a zwłaszcza miłość do małych dziatek. W istocie rzeczy sprzedawano je jako niewolników tym, którzy gotowi byli zapłacić – w formie, rzecz jasna, dobroczynnego datku – za tanią siłę roboczą do posług domowych i seksualnych lub do wątpliwej ozdoby. Z czasem, gdy się znudzili lub zużyli, trafiali na bruk. Najwięksi szczęściarze dostawali przy okazji jakąś niewielką odprawę. I jedni i drudzy, koniec końców,  przepadali gdzieś w Mieście – najczęściej w przepastnej krainie pariasów, czyli na Wzgórzu. 
Nieliczni wychowankowie domów publicznej opieki społecznej, którzy z rozmaitych powodów przeżywali skutki obróbki selekcyjnej, uciekali, gnani przyrodzonym, ludzkim instynktem wolności. Jednym, gdy tylko trochę podrośli, udawało się to jeszcze przed oddaniem w niewolę. Ci sprzedani, a bardziej obrotni, zwykle korzystali z pierwszej nadarzającej się okazji i szybko urywali ze smyczy swym humanitarnym opiekunom. W obawie przed policją i ścigającymi ich służbami socjalnymi, naturalną koleją rzeczy trafiali na Wzgórze lub na obrzeża Ulicy, gdzie – również naturalną koleją rzeczy – zasilali szeregi półświatka, tworząc armię małych kandydatów na dużych łobuzów. 
Ponieważ sztukę przetrwania mieli opanowaną od pieluch, na zasadzie doboru naturalnego szybko awansowali do bandyckich elit. Za sprawą kształtowanej od niemowlęctwa zdolności walki, podszytej agresją, byli najbardziej bezwzględni i najbardziej sprawni w zorganizowanej destrukcji. Paradoksalnie więc system, za sprawą pokrętnej hipokryzji, sam hodował tkankę rakową o ogromnej sile rażenia i zagrożenia – jeśli już nie dla swego życia, to w każdym razie dla dobrego zdrowia i samopoczucia. Lecz i tu specjaliści tłumaczyli, że przecież ci najsilniejsi w przetrwaniu, też wnoszą pozytywny udział w regulację mechaniki społecznej. Stymulują walkę o byt, a także prędzej czy później płodzą potomstwo, cenne genetycznie, które i tak w jakimś procencie trafia okrężną drogą w ich ręce.

* * * * *

Kolejka dojeżdżała do kolejnej stacji, gdzieś w połowie trasy do Fabryki. Sep znał to miejsce doskonale – na tym właśnie poziomie Wzgórza niegdyś mieszkał i wyrastał..
Do domu przybranych dziadków było stąd kilka kilometrów. Ich dawna maleńka działka leżała na krańcu osady, z dala od pozostałych domostw. Wiódł tam trakt, zwany tu szumnie drogą. Rozchodzące się od niego uliczki, maleńkie zaułki i tajne przesmyki tworzyły sieć komunikacyjną, której topografię znali tylko tubylcy. Mało kto z obcych tu się zapuszczał – mogło to okazać się zgubne w skutkach. Policjanci, którzy z jakiejś konieczności czasami wkraczali do tej krainy trefnych towarów i szemranych interesów, zaludnionej potencjalnymi pensjonariuszami zakładów penitencjarnych lub utylizacyjnych, nie mieli najmniejszych szans na odnalezienie w miejscowym labiryncie kogokolwiek lub czegokolwiek. 
Osada liczyła sobie dobrze ponad tysiąc budowli – od tradycyjnych, w miarę trwałych i nawet przyzwoicie utrzymanych domków i chat, do prymitywnych ruder, kleconych z czego się tylko da. Wzdłuż drogi gnieździły się małe sklepiki i ubogie kramy, zaspokajające potrzeby zamieszkałych tu rodzin. Niedaleko stacji dumnie puszyła się najokazalsza z miejscowych knajp. Mało się w niej jadało, za to tęgo piło. W tym osobliwym centrum towarzysko-biznesowym załatwiano różne porachunki, lewe zyski, wymieniano informacje i opijano udane, ciche transakcje. W bliskim sąsiedztwie kolejki, w małym budyneczku, gnieździł się skromniutki punkt magistracki, pełniący rozmaite funkcje administracyjno-nadzorcze. Niewątpliwą lokalną ozdobą była usadowiona tuż obok spora hurtownia dóbr wszelakich – tandetnych, niewyszukanych i niedrogich – gdzie tubylcy zaopatrywali się we wszystko, co niezbędne w każdym, nawet najbiedniejszym gospodarstwie. Pełniła też rolę lokalnego komisu i punktu wymiany najróżniejszej paserki i kontrabandy. Jak w większości podobnych miejsc na Wzgórzu, transakcji dokonywano tu głównie w gotówce – czyli sposobem, który w centrum Miasta był już właściwie rzadkością.
Jak na standardy Wzgórza, osada ta nie była jeszcze najgorsza – ba, uważano ją wręcz za jedną z zamożniejszych. Mieszkało tu bowiem wielu robotników Fabryki, którzy mieli szczęście być zatrudnieni w niej na stałe, a także sporo najemnych rzemieślników, pracujących w chałupniczych warsztatach na granicy wielkiej Ulicy. Resztę stanowili drobni kanciarze, sezonowo-kontraktowy lumpenproletariat, tanie prostytutki i bezrobotni nędzarze, zwykle uwikłani w nielegalne interesy miejskiego półświatka. Tych ostatnich żyło tu – w porównaniu z innymi osadami – stosunkowo mało. W sumie – średnio doborowe towarzystwo. Jeszcze nie miejski plebs – niemniej, nie ostatnia hołota. Co najważniejsze, bieda nie była aż tak wielka, jak gdzie indziej, było też znacznie spokojniej i bezpieczniej.
Nikt nie wiedział ile takich zwartych i odrębnych skupisk ludzkich składało się na całe Wzgórze. Nikt tego dokładnie nie policzył, nikt nie znał jego dokładnej mapy, geografii, nawet topografii. Sąsiadowały ze sobą, przenikały się, tworząc ogromny konglomerat małych osiedli. Nawet wszechwładne służby miały tylko ogólne i w sumie dość mgliste o nich pojęcie. Każde wyznaczało swe nieoznakowane granice, ustalało własne niepisane prawa, własną strukturę społeczną, własne tradycje. To, w którym wychował się Sep, należało do lepszych – nie tylko z racji kruchej stabilizacji życiowej jej mieszkańców, lecz także i dlatego, że miało swoją stację kolejki, własny urząd i własną drogę, łączącą je bezpośrednio z resztą Miasta. 
Było tu również takie dziwo jak publiczna placówka oświatowa, oznaczona gdzieś w administracyjnych komputerach jako trzyklasowa szkoła podstawowa. Chudo dotowana z funduszy publicznych, wypełniała nie tyle funkcję edukacyjną na rzecz lokalnej społeczności ile stanowiła typową propagandową fałszywkę na użytek mitu o cywilizacyjnym humanitaryzmie wspaniałego Miasta. Kosztowała niewiele, natomiast wliczała się do urzędowych statystyk. W istocie do najważniejszych obowiązków jej kierownika należało rejestrowanie – na ile się tylko dało – danych osobowych małego narybku, który pojawiał się w szkółce, by pobierać elementarne nauki czytania, pisania i rachowania. To, co się w niej naprawdę działo, i jakie były efekty kształcenia dzieci – nikogo w zasadzie nie interesowało.
Większość osad, leżących wyżej, i w głębi Wzgórza, miała status podrzędny. Uczeni akademicy czy wnikliwi znawcy zjawisk społecznych nigdy nie zbadali i nie opisali struktury hierarchii i łańcucha pokarmowego w tej części Miasta. Jednakże jej mieszkańcy od pokoleń doskonale znali swoje miejsce w szyku. Dzięki temu utrzymywała się tu w miarę trwała równowaga sił, niezależnie od ostrych konfliktów, gry interesów czy wybuchających co jakiś czas wojen lokalnych gangów.
Wzgórze było monstrualnym, gigantycznym gettem. Kto się tu urodził czy trafił z zewnątrz na dłużej niż jedną chwilę, był już napiętnowany, zgubiony i skazany. Wydostanie się stąd graniczyło z niemożliwością. Ci, którzy z własnej woli, czy też pod groźbą sądów lub miejscowej anatemy, decydowali się na ucieczkę z Miasta, znikali i słuch po nich ginął. Z kolei ci, którzy próbowali wyrwać się poza Wzgórze, byli zwykle po drugiej stronie odrzucani i szybko wracali. Tylko nielicznym udawało się znaleźć jakieś przytulisko w górnych rejonach Ulicy. Zwykle byli łącznikami pomiędzy dwoma światami – tym “lepszym”, i “gorszym” – czerpiąc z tego swoje malusieńkie zyski. Poza własnym terytorium uciekinierzy nie mieli zresztą żadnej bazy, naturalnego zaplecza, żadnych koneksji, jakiegokolwiek stałego punktu zaczepienia – a więc żadnych perspektyw. Niewykształceni, nieobyci prostaczkowie byli pariasami, wpisanymi w uświęcony odwiecznym obyczajem porządek rzeczy w ustabilizowanej społeczności Miasta.
Obszary przenikania się tych dwóch światów ograniczały się do Fabryki, Portu i handlowo-usługowej strefy buforowej w obrębie Ulicy. Wszelako nieprawdą byłoby twierdzenie, że ludzie Wzgórza nie zapuszczali się dalej, nawet do dzielnic arystokratów. Chętnych na ich usługi nie brakowało. Istniała w tej materii ustalona tradycja, obowiązywały niepisane reguły gry i zwyczaje, respektowane przez wszystkich zainteresowanych.
Klientela z tych „lepszych” części Miasta miewała rozmaite, nierzadko zdumiewające wręcz potrzeby w zakresie dziwnych, by nie rzec nader podejrzanych rozrywek czy przedsięwzięć. Z chwilą przeradzania się ich w nieodpartą konieczność, każdy łaknący szczególnych wrażeń, bez trudu mógł dotrzeć do siatki stosownych fachowców, oferujących bogaty zestaw wysoce specyficznych usług
Imały się tego wprawne złodziejaszki, bandyci i spece rozmaitej konduity – właśnie ze Wzgórza. Grasowali cichaczem, realizując zgłaszane poprzez sprawny system łączności zamówienia i zgarniając przy tym spore łupy. W trudniejszych przypadkach wynajmowani byli do potajemnych szantaży, wymuszeń, odzyskiwania długów czy wreszcie do mokrej roboty. Zawsze skutecznie wywiązywali się ze zleconych zadań i rozliczali kontrahentów według ustalonego cennika. Nadzór i buchalteria należały do trzymających się w cieniu funkcyjnych członków bandyckich korporacji i ich szefów. W odróżnieniu od szeregowych łobuzów, bonzowie półświatka mieszkali już bliżej centrum, w obrębie Ulicy, nierzadko ciesząc się opinią zamożnych obywateli.
Gangi ze Wzgórza zmonopolizowały dostawy narkotyków dla rzesz mieszkańców Miasta, spragnionych doznań wyższego rzędu. Opanowały w zasadzie cały szmugiel towarów, docierających tu głównie przez Port. Nadto zajmowały się zdobywaniem i handlowaniem każdą potrzebną komukolwiek informacją, tajemnicą i bronią. Nie mogło, oczywiście, obejść się bez usług erotycznych. Stąd właśnie rekrutowały się duże partie „żywego towaru” obojga płci i w każdym wieku. Na miejscu wybierano i selekcjonowano narybek, który po odpowiednim szkoleniu był później w stanie zaspokajać wszystko, co dowolnemu klientowi podsuwała wyobraźnia w zakresie tego typu uciech. Ten matecznik wielobranżowego przemysłu występku, zorganizowany był i funkcjonował wedle najlepszych wzorów perfekcyjnej ekonomiki, hierarchicznej struktury zarządzania kapitałem i zasobami ludzkimi, logistyki, dystrybucji i redystrybucji dóbr oraz wyrafinowanych i dalekosiężnych planów inwestycyjnych. W wielowątkowych grach i machinacjach od zawsze przeplatały się interesy obydwu stron – i tej ze Wzgórza, i tej z serca Miasta.
Symbiozę obydwu światów – nawiasem mówiąc, czujnie monitorowaną i kontrolowaną przez wydzielone sekcje służb nadzoru – tolerowano za sprawą obyczaju i tradycji. Każdą większą awanturą w Mieście – czy to złodziejską, narkotykową, czy wręcz gardłową – zawsze obciążano „wiadomy element”, „wiadomo skąd”.  I jedni i drudzy godzili się na taki układ – i wszyscy byli zadowoleni. Jeśli tylko podejrzanym czy przestępczym wydarzeniom nie towarzyszyły jakieś rozpoznawalne, niemiłe nikomu zwłoki, nikt oficjalnie nie kwapił się ze składaniem zażaleń. Dochodzenia umarzano, zwykle z braku niezbitych dowodów czy, uchowaj Boże, obciążających zeznań. Co prawda, po obydwu stronach trafiali się niekiedy donosiciele, lecz gdy tylko przesadzali z gorliwością, wówczas, przy powszechnej aprobacie, szybko ich uciszano. 
Konflikty rozwiązywano po cichu, polubownie. Trupy po prostu znikały, ślady zbyt burzliwych harców zacierano. Wspólnym wysiłkiem i ku powszechnemu zadowoleniu utrzymywano więc równowagę między tym, co szlachetne, prawe i praworządne, a tym, co złodziejskie, bandyckie i występne. Jeśli już nie dawało się uniknąć publicznych afer czy przestępczych skandali, gdy dochodziło do procesów, wówczas natychmiast znajdowały się kozły ofiarne, które za godziwą zapłatą i gwarancję bytu dla rodziny, chętnie brały na siebie winę i odsiadkę zasądzanych wyroków.
Zresztą w Mieście występek obyczajowy, pospolity czy moralny, nie był największym przestępstwem. Za takie uważano bowiem jedynie to, co zagrażało równowadze istnienia całości, co mogłoby poddawać w wątpliwość jego sens, co podważało ustalony ład trwania ludzkiego mrowia. Prawo służyło przede wszystkim sprawowaniu kontroli nad ludzkimi duszami i szeroko rozumianą poprawnością życia zbiorowego. Tolerowało więc indywidualne słabości i wady obywateli, gdyż dzięki swej wyrozumiałości w tym zakresie – wszelako nie posuniętej poza granice nadmiernej ekstrawagancji – pomnażało kapitał wdzięczności za terapeutyczną tolerancję i odstępowanie od represyjności w sferze prozy codzienności.
Pobłażliwość tę wkomponowano w wyrafinowaną socjotechnikę, mającą na celu niedopuszczanie do zbyt śmiałych prób emancypacji jednostek i eliminowanie dążeń do kształtowania się zdecydowanie szkodliwej dla wspólnoty niezależności potrzeb, myśli i postaw. Nie trzeba chyba specjalnie tłumaczyć, iż dzięki systemowi znakowania obywateli władze mniej lub bardziej dyskretnie i skutecznie monitorowały ten cały układ wzajemnych powiązań. Doskonale więc wiedziały, kiedy, gdzie i jak trzeba odpowiednio interweniować w celu zdyscyplinowania tych, którzy w jakikolwiek sposób mogliby wychylić się ponad miarę i naruszyć jego równowagę. Co więcej, służby niejednokrotnie korzystały z tego mafijnego zaplecza do własnych celów, których nie mogły lub nie chciały realizować w sposób jawny.
Wzgórze, od wieków mające swój naturalny i zwyczajowy udział w zachowaniu porządku rzeczy, tworzyło odrębny mikrokosmos, rządzącym się własnymi, przez nikogo niekwestionowanymi prawami. Było rezerwuarem siły roboczej, zapleczem ludzkich słabości, namiętności i dopuszczalnego występku, pełniło też osobliwie higieniczną funkcję społecznego ścieku. Trafiali do niego z Miasta ci, którzy nie byli w stanie znaleźć sobie w nim miejsca lub sprostać regułom przetrwania na statusie dopuszczalnej w nim normalności. Na swój sposób miało się więc ono doskonale, i sprawnie prosperowało w ramach swych jawnych i niejawnych możliwości. I właśnie tu, w tej niewiarygodnie splątanej dżungli, siedlisku miejskiego proletariatu, lumpów, pariasów i szumowin, któregoś dnia, na progu pewnego domku na uboczu, pojawiło się małe zawiniątko z noworodkiem.

* * * * *

W tej krainie półmroku podrzutek nie był czymś wyjątkowym aczkolwiek z wiadomych powodów nie tak znów częstym. Zazwyczaj natychmiast trafiał do urzędowej ochronki, aczkolwiek zbiorowa pamięć osiedli odnotowała przypadki przygarniania znajd przez miejscowe rodziny. Chowały się i wyrastały tak samo jak wszystkie inne, tutejsze dzieci, z czasem wtapiały w lokalną szarość i nie zapisywały niczym szczególnym w historii świata. Nierzadko, po krótkim czasie, oddawano je jednak do ośrodków opiekuńczo-selekcyjnych, co nikogo ani nie dziwiło, ani raziło. 
Wszelako tym razem zdarzenie tego rodzaju, w jakiś niepojęty i niewyjaśniony sposób dość szybko przekształcać się zaczęło w niezwykły los człowieka, któremu przybrani dziadkowie nadali bardzo popularne imię Sep. Dziecko miało niebywałe szczęście, trafiło bowiem do ludzi na swój sposób niezwyczajnych  – w każdym razie jak na Wzgórze.
Dina i Set przekroczyli już pięćdziesiątkę, a zatem wedle tutejszej miary czasu życia do ich imion przydawano miano „starych”. Byli ze sobą od zawsze. Znali się od dziecka, zamieszkali razem jako nastolatki, i przeżyli wspólnie wszystko, co mogli tutaj przeżyć. Byli jednak sami i samotni.
Dwójka ich własnych dzieci, które przyszły na świat w pierwszych latach małżeństwa, zmarła wiele lat temu. Maleńką córeczkę zabrała jakaś paskudna choroba zakaźna – lekarze i lekarstwa kosztowały majątek, nie było więc żadnego ratunku. Śmierć z gorączki nadeszła błyskawicznie. Syn dożył ledwie piętnastu lat. Nie był zbyt rozgarnięty, lecz sprawnie radził sobie w dżungli Wzgórza. Nie zamierzał iść w ślady ojca i całe życie harować w Fabryce. Ku utrapieniu rodziców przystał do młodych zabijaków – i miał się całkiem nieźle, szybko awansując w ich hierarchii. Jednakże pewnego razu zawieruszył się gdzieś w jednej z wojen gangów ulicznych, dostał nożem w brzuch, i po kilku godzinach skonał w okropnych męczarniach. Od tamtej pory Dina i Set ograniczyli kontakty ze światem do koniecznego minimum. Stali się parą samotników. Na domiar wszystkiego, gdy Set stracił pracę – na dobre zamienili się w małomównych odludków.
Set przepracował w Fabryce trzydzieści lat z okładem i do emerytury było mu już bliżej niż dalej. Należał do szczęśliwców, zatrudnionych na stałym kontrakcie, a pracę odziedziczył po przedwcześnie zmarłym ojcu. Przed wypadkiem miał już status jakby starszego majstra. Wraz z trzema podwładnymi tworzył jedną z niezliczonych lotnych brygad remontowych. Ceniono go (na tyle, na ile w Fabryce okazywano komukolwiek jakiekolwiek względy) i płacono dość dobrze jak na standardy, obowiązujące w tej gigantycznej machinie przemysłowej. Czasami nawet patrzono przez palce na drobne uchybienia dyscyplinarne czy malusieńkie kombinacje.
Wszystko toczyłoby się po bożemu, gdyby nie sławetna awaria, a właściwie katastrofa, o której przez lata krążyły mroczne opowieści. Wielki wybuch, sterty ofiar, zdziesiątkowane ekipy ratownicze. Set stracił wtedy jedno oko i lewą dłoń. Przestał być sprawny – a zatem potrzebny. Firma, chcąc uniknąć procesów w niekorzystnej dla siebie sytuacji – wina w oczywisty sposób leżała po stronie pracodawcy – zaproponowała poszkodowanym rozwiązanie polubowne. Albo jednorazowe odszkodowanie – spore, choć niewystarczające na przyszłość (zwłaszcza dla młodszych robotników) – albo (tylko dla wieloletnich pracowników) comiesięczna maleńka renta, jako tako gwarantująca egzystencję (głodową, bo głodową, lecz jednak) do końca życia. Set, jako jeden z nielicznych, wybrał to drugie. Po dwóch tygodniach byle jakiego, ale skutecznego leczenia na koszt Fabryki, wrócił do domku na skraju osady, zamknął się w sobie i przestał utrzymywać kontakty z ludźmi. Jedyną osobą, potrafiącą się z nim porozumiewać, była niezastąpiona Dina.
Raz w miesiącu zakładał przyzwoite ubranie, jedyne, jakie miał, i zjeżdżał na dół. Tam w osobnej kasie Fabryki odbierał pieniądze, zamieniał kilka słów z dawnymi znajomymi, takimi jak i on ofiarami różnych wypadków, po czym niespiesznie kierował się ku kolejce, która wywoziła go znów do góry, w stronę rodzimej osady. Tuż za stacją wstępował na chwilę do knajpy, wypijał piwo, w milczeniu wysłuchiwał ostatnich plotek i nowinek, po czym bez słowa ruszał drogą w kilkukilometrowy spacer do domu. Po drodze kupował flaszkę taniej gorzałki, trochę żywności na najbliższe dni, jakiś tani drobiazg dla Diny – i powoli wracał do swego legowiska.
Po pieniądze musiał jeździć samemu. Nie istniała tu bowiem żadna obsługa bankowa czy elektroniczna – coś takiego nikomu nawet nie przychodziło na myśl. Ludzi ze Wzgórza w zasadzie nie obejmował bezgotówkowy system rozliczeń. Nieliczne na Wzgórzu urzędy pocztowe były zaledwie mało malowniczymi atrapami. Do mieszkańców nie przychodziły żadne ważne pisma, abonamentowe przesyłki czy przekazy. Wysyłanie tą drogą jakiejkolwiek istotnej urzędowej korespondencji mijało się z celem. Albo nikt jej nie odbierał, albo nikt jej nie czytał, a jeśli już – to i tak nikt nie przestrzegałby tego, co mogłoby być w niej zawarte. 
Listonosze, wyruszający w swoje trasy raz w tygodniu – też chyba tylko dla zasady, w celach towarzyskich czy raczej szpiclowskich – w ogóle niewiele rozwozili. Gdyby bowiem mieli przy sobie cokolwiek wartościowego (nie mówiąc już o pieniądzach), zostaliby po drodze niechybnie ograbieni przez miejscowych złodziejaszków. Choć więc było to uciążliwe, Set, podobnie jak i czynni pracownicy i nieliczni beneficjanci Fabryki, musiał odbierać swe marne grosze u źródła, bez pośredników. Lokalne męty, grasujące po osadzie, nie ośmielały się jawnie napadać na tak znaną postać jak on – stary majster docierał więc do domu spokojnie. Tam, bez słowa, oddawał zakupy i pieniądze Dinie, po czym zapadał w beznamiętne odrętwienie, utrwalane kilkoma kieliszkami taniej siwuchy.
To spokojne życie w półuśpieniu trwałoby bez końca gdyby nie zdarzenie, które, jak się okazało, całkowicie odmieniło życie pary starszych ludzi. Pewnego zimowego wieczoru do okna izby zapukał dziwny gość.  Dina, ślęcząca nad jakąś robótką przed starym, przedpotopowym telewizorem, wzdrygnęła się, mąż natomiast powoli podniósł się z fotela i podszedł do drzwi. Za progiem stał młody mężczyzna, dawny kolega zmarłego syna. Set znał go tylko z widzenia. Czasami mijał go w swych wędrówkach do stacji i z powrotem, niekiedy widywał w karczmie. Domyślał się, że jest jednym z lokalnych bandziorów lub handlarzy trefnym towarem.
 - Można? – spytał gość tonem, sugerującym, iż odmowa byłaby niemile widziana.
Set odpowiedział dopiero po dłuższej chwili. Nie okazał żadnych emocji, mimo iż niespodziewana wizyta w jego odludnej chacie była czymś niezwykłym. Tak zdumiewające zakłócenie porządku rzeczy ani chybi mogło zwiastować chyba tylko kłopoty.
- O co chodzi? – nie była to zachęta, lecz raczej krótkie warknięcie rozeźlonego gospodarza pod adresem niechcianego intruza.
- Chciałbym pogadać – gość nie wydawał się być jakoś szczególnie speszony niemiłym przyjęciem.
- O czym? – Set nadal stał w progu, zagradzając wejście. Był spięty, choć czuł, że nie zagraża mu bezpośrednie niebezpieczeństwo.
- O tym i owym – przybysz mówił spokojnie, cicho. – O interesach – dodał. Podniósł ręce do góry, dając do zrozumienia, że ma dobre intencje.
Set powoli wycofał się z progu i niechętnym gestem zaprosił gościa do środka. Obydwaj mężczyźni weszli przez sień do izby, pełniącej funkcję kuchni i pokoju dziennego, po czym usiedli na wygodnych, choć prostych krzesłach. Przybysz, rozsadowiwszy się przy stole, powoli i z namaszczeniem wyjął z torby butelkę niezłej wódki, jakieś wiktuały i papierosy. Gospodarz wymownie spojrzał na żonę. Dina, stojąca dotąd w kącie, ruszyła bez słowa, sięgnęła do szafki, spokojnie postawiła przed mężczyznami dwie szklanki, talerze, noże, widelce i dzbanek wody. Przez dłuższą chwilę przyglądała się całej tej scenerii, po czym, skarcona wzrokiem męża, wyszła do sąsiedniej izby. Set i jego gość zostali sami.
Co zdarzyło się tego wieczora – wiedzieli tylko oni dwaj. O czym mówili, na co się umówili – o tym wiedzieli tylko nieliczni wtajemniczeni. Nawet stara Dina skazana była – co prawda, do czasu – wyłącznie na domysły.  Od tego jednak dnia bezbarwne dotąd życie Seta i jego żony nabrało pewnych rumieńców. 
Z pozoru wszystko wyglądało jak dawniej – spokój, cisza, bezruch, lenistwo ubogiego rencisty bez oka i bez ręki. Set nadal z dokładnością zegarka odbywał swoje wędrówki do Fabryki po odbiór pieniędzy, regularnie wstępował na piwo, regularnie kupował flaszkę gorzałki i drobiazgi dla Diny, Regularnie też chadzał do pobliskiego zagajnika, żeby nazbierać do starego wózka trochę drewna na opał. Lecz ta regularność zaczęła mieć też kilka innych wątków.
Po pamiętnej wizycie dziwnego gościa i ponad godzinnej ich cichej rozmowie, Set wziął na siebie pewne zobowiązania – z pozoru nieskomplikowane, tyle że w istocie niezbyt zgodne z prawem. Od tamtego dnia bowiem jego chata stała się czymś w rodzaju skrzynki kontaktowo-handlowej. Innymi słowy, stary, spokojny i zrezygnowany inwalida zaczął przechowywać w dobrze zakamuflowanej piwniczce towary portowej mafii, mającej swe zaplecze na Wzgórzu. Stary mruk od dawien dawna był odludkiem. Mieszkał na odległym krańcu osady, nie miał już dzieci, z nikim w zasadzie nie utrzymywał stałych kontaktów. Jego żona nie kumała się z sąsiadkami, z rzadka wychodziła do pobliskich sklepików po zakupy. Słowem, stojący na samym końcu osady dom, jak mało który w okolicy, nadawał się na cichą metę. Gospodarzy nikt nie nachodził, cieszyli się powszechnym mirem, w okolicy szanowano ich prywatność. Czegóż chcieć więcej.
Po krótkim wahaniu Set oddał na usługi złodziejskich handlarzy sporą norę, przemyślnie niegdyś wykopaną pod podłogą kuchni i chytrze zamaskowaną. Stał się jednym z wielu podobnych mu, niepozornych pomocników przemytniczych gangów. Zajęcie okazało się mało kłopotliwe. Raz w tygodniu, o zmierzchu, pojawiali się tajemniczy osobnicy z workami i pakunkami, które ukrywali w piwnicy. Z podobną regularnością zgłaszali się inni, równie dziwni jegomoście po ich odbiór. I jedni i drudzy, z zachowaniem ostrożności, zajeżdżali z wygaszonymi światłami nie od strony stacji, lecz na skraj pobliskiego zagajnika, za którym rozciągały się niezasiedlone tereny Strefy Zakazanej. Wizyty trwały krótko i ograniczały się do szybkiego wyładunku lub załadunku worków i paczek oraz do wymiany kilku zdań. Nikt postronny ich nie widział, a jeśli nawet ktoś kiedyś coś przypadkiem zauważył, to w dobrze pojętym własnym interesie wolał milczeć i udawać, że nic nie wie. 
Set o nic nie pytał, nikomu się nie przyglądał, z nikim nie rozmawiał. Przy kolejnej transakcji, któryś z przychodzących po towar młodych ludzi wręczał mu mniejszy lub większy – w zależności od częstotliwości wizyt – zwitek pieniędzy. Odbywało się to milczeniu, niejako mimochodem, bez pytań i liczenia banknotów. Czasami gość zostawiał w formie dodatkowej gratyfikacji butelkę dobrej wódki lub karton drogich papierosów; zdarzały się też puszki, konserwy czy słodycze. Obydwie strony były zadowolone – Set miał zabezpieczony byt, handlarze zaś nie martwili się o los swych łupów.
Dina zrazu nie wiedziała, o co chodzi. Set w nic ją nie wtajemniczył. Kobieta szybko jednak zorientowała się, że wizyty nocnych gości to nie towarzyskie pogaduszki. Chytre próby wyciągnięcia z męża prawdy o tajemniczych gościach spełzały na niczym. Jednak po kilku tygodniach domyśliła się, w czym rzecz. Gdy zaczął dawać jej więcej pieniędzy – nie to żeby zaraz nimi szastał! – nabrała pewności, że w ich domu prowadzone są lewe interesy. Znając jego mrukliwość, o nic nie pytała. Raz tylko, przyglądając się, jak liczy banknoty i monety, rzuciła mimochodem:
- Chyba wiesz, co robisz.
- O co chodzi?
- O tych twoich gości.
- Ludzie jak ludzie.
- Zrobiłeś się towarzyski.
- Przeszkadza ci?
- Nie będzie kłopotów?
- Nic się nie dzieje.
- A te wizyty po nocach?
- To nie moje sprawy.
- Ale pieniądze dają.
- Przydadzą się.
- To prawda.
- No, to o co chodzi?
- Zobaczymy.
Na tym też stanęło. Dina nigdy już więcej nie wracała do sprawy – a przynajmniej wprost. Set, człowiek z natury mało rozmowny, tylko czasem rzucał od niechcenia lub przypadkiem jakąś mętną aluzję. W naturalny więc sposób obydwoje uznali temat za zamknięty. Goście przychodzili i odchodzili, zwykle pod osłoną ciemności. Wszystko odbywało się bez pośpiechu, w ciszy i sprawnie. Mówiono niewiele, nikt nikogo o nic nie pytał, nie padały żadne imiona. 
Za wyjątkiem tych krótkich wizyt, życie toczyło się leniwie, spokojnie, w rytm codziennej krzątaniny dwojga samotnych ludzi.
Dina i Set, choć zaczęli mieć sporo gotówki (oczywiście, jak na standardy Wzgórza), nie afiszowali się z tym. Nadal żyli skromnie. Co prawda, sąsiedzi z oddala czujnym okiem wypatrzyli dwie pary nowych butów, nową acz skromną ciepłą odzież i większe zapasy na zimę, świeżo odmalowany płot oraz ganek, lecz nikogo to specjalnie nie wzruszało. O starych odludkach mało kto już rozmawiał. Przestano się dziwić, że Dina jakby częściej zagląda do sklepów, a nawet do hurtowni, i że kupuje trochę więcej towarów niekoniecznie pierwszej potrzeby. Kobiety, jak to kobiety, czasami plotkowały, w bliższej i dalszej okolicy przebąkiwano to i owo, może i czegoś się domyślano, lecz nikt nie dociekał, co i jak.
Raz tylko, na samym początku, znalazł się ktoś zbyt wścibski, kto już to z obowiązku, już to ze zwykłej, ludzkiej zawiści chyłkiem doniósł do właściwych służb, że stary Set z żoną „dziwnie czegoś” żyje ponad stan.
Pewnego więc dnia, w starym domu na odległym skraju osady, pojawili się dwaj rzadko zapuszczający się w te rewiry miejscy strażnicy w fasonowych mundurach. Rozejrzawszy się dokoła, po krótkiej rozmowie, szybko sobie jednak poszli. Reputacja Seta, jego wszem znana zacność, a także poczciwość Diny nie dawały żadnych podstaw do jakichkolwiek podejrzeń. Cichy spokój skromnego, schludnie utrzymanego domostwa, zakotwiczonego tu od trzech pokoleń i stojącego niewinnie na końcu drogi, zniewolił stróżów prawa i wykluczył, w ich mniemaniu, wszelkie wątpliwości. Po krótkiej, rutynowej rozmowie, pobieżnych oględzinach i wymianie uprzejmości, umundurowani funkcjonariusze poszli sobie w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. W sporządzonej później notatce służbowej wyrazili przekonanie, że ta dwójka „miłych staruszków” to najspokojniejsi i najuczciwsi ludzie pod słońcem. Donosicielowi pewnego dnia ktoś obił pysk w karczmie, pod zupełnie zresztą niewinnym pretekstem. Od tamtej pory nikt niepożądany nie nachodził już dzielnie trzymającego się inwalidy i oddanej mu ofiarnej żony.
Dina była niezwykłą kobietą. Łączyła w sobie oddanie – choć nie uległość, życiowy spryt – choć nie prostackie cwaniactwo, pracowitość – choć nie domowe wyrobnictwo, przenikliwość – ale nie wścibstwo, dzielność – ale nie przebojową nachalność. Nie kończyła żadnych szkół, całe życie spędziła w domu, nie była specjalnie lotna, aczkolwiek miała dużo mądrości życiowej, zdrowego rozsądku i stanowczej wytrwałości. Szanowano ją w okolicy, tyle że niespecjalnie lubiano. Zachowywała dystans wobec sąsiadów, o męża i dom dbała starannie i z pełnym oddaniem. Rzadko kiedy zapuszczała się dalej, niż po sprawunki w okolicy czy hurtowni przy stacji, na palcach jednej ręki można by wyliczyć jej wizyty w Mieście. Nie zachodziła do nikogo na pogaduszki, nie plotkowała, nie wdawała się w maleńkie intrygi i awantury, jakich nigdy w sąsiedztwie nie brakowało. 
Dopóki żyły dzieci, była wspaniałą matką. Nieustannie krzątała się wokół nich z ostentacyjną wręcz troskliwością, doglądała jak mało kto, zapobiegliwie troszczyła o ich zdrowie, odzież i wygody. Niestety, nie było jej dane cieszyć się ich dorosłością.
Kolejne zgony ukochanych pociech odreagowała z rozpaczą, choć nie popadła w otępiałe zapamiętanie. W kilka lat później, po wypadku Seta w Fabryce zrozumiała, że obydwojgu im przyjdzie dożywać swych dni w spokojnej, melancholijnej pustce egzystencji ludzi, których los co prawda, pokarał – lecz jednak nie pokonał! Pogodziła się z samotnością, kalectwem męża i rolą poczciwej, starzejącej się kobiety, opiekunki domowego ogniska, naznaczonego ułomnością i ubóstwem. 
Jak na prostych ludzi ze Wzgórza Set i Dina tworzyli dość niezwykłą parę. Od dziecka prowadzali się razem, wspólnie wdawali w bijatyki, wspierali w kłopotach. Niewiele ze sobą rozmawiali, ale tworzyli zgrany tandem. Wiedzieli o sobie wszystko, byli wobec siebie lojalni, po swojemu bliscy, niezastąpieni. Z czasem zamieszkali w trochę zapuszczonym domu, który Set przejął po ojcu. Doprowadzili go do stanu używalności, połatali i dzięki stałym zarobkom w Fabryce – skromnie ochędożyli.
Jako bodaj jedyni w osadzie sformalizowali swój związek w starej, zbutwiałej kapliczce, dogorywającej gdzieś na dalekim obrzeżu sąsiedniej osady. Ceremonie tego rodzaju należały do rzadkości. W krainie o zmartwiałych duszach, religia, a właściwie zlepek rozmaitych wierzeń i zwietrzałych mitów, dla ubogich była tylko oleodrukowym ozdobnikiem, dla bogatych zaś – z rzadka kultywowanym fanaberyjnym rytuałem.  
Rozrzucone skąpo po Mieście karłowate kaplice – bo nie kościoły – były skromną pozostałością po dawnych świątyniach różnych wyznań. Oficjalnie nie istniały, obowiązywał zakaz publicznego uprawiania kultów religijnych. Nie wolno było eksponować niczego, co symbolizowałoby jakkolwiek pojmowaną rzeczywistość nadprzyrodzoną. Tu i ówdzie pojawiały się półlegalne sekty wyznawców rozmaitych, pokrętnych odmian pogaństwa, okultyzmu czy magii, lecz szybko znikały, gdy tylko stosowne służby natrafiały na ich ślad, Zresztą pogłębiona wiara mało kogo interesowała. Jakież bowiem mogła mieć praktyczne zastosowanie czy sens w mrowisku, rządzącym się racjonalnymi prawami sprawności i skuteczności przetrwania.
Role samozwańczych kapłanów pełnili dziwaczni osobnicy, przeważnie w podeszłym już wieku. Traktowano ich w sumie z pewną sympatią, niczym cudaczne eksponaty z zapomnianej przeszłości. Mało komu potrzebni depozytariusze zamierających kultów, byli ubogimi strażnikami czegoś, co dawno już w powszechnej opinii straciło jakiekolwiek znaczenie. Relikty i ruiny z dawnych czasów stanowiły raczej folklor niż żywą tradycję. Tylko niepojęci dziwacy, w których kołatały się jakieś niejasne przeczucia czy potrzeby, zachodzili jeszcze do nielicznych duchownych-samotników po radę lub wsparcie, jeszcze rzadziej w nielicznych, podupadłych świątyniach pojawiali się chętni, by dokonywać tradycyjnych obrzędów.
Przypadek Diny i Seta dowodził, że mimo wiecznego otępienia, panującego w tej części Miasta, niekiedy zdarzały się jednak maleńkie cuda i dziwy. Opowieści o nich, rozpowiadane wśród znieprawionego plemienia Wzgórza, współtworzyły jego legendy i barwną mitologię. Dzięki nim wielu tubylców próbowało wierzyć, że mimo wszystko ich świat nie jest do końca wyłącznie parszywy i zły, a oni sami raz na zawsze skazani na przemiał czy wieczne potępienie.
Co powodowało Diną i Setem, gdy udali się wtedy do odległej kaplicy? Ludziom tak prostym jak oni obce były jakiekolwiek metafizyczne odruchy, przemyślenia czy uniesienia. Może chcieli podkreślić swą odrębność, solidarną inność, wzajemne oddanie i bliskość w obliczu otaczającego ich świata? Może szło im o jakąś niepojętą dla obcych intymność? Może podświadomie odezwał się w nich jakiś atawizm? Wiedzieli o tym tylko oni sami. Tak czy owak, fakt dopełnienia ślubów w obliczu symboli zapomnianej wiary uczynił z nich w osadzie postacie znane, by nie rzec wręcz symboliczne.
Nikt, oczywiście, nie miał im tego za złe. Przylgnęła do nich opinia dziwaków – spokojnych i nieszkodliwych oryginałów. Otoczenie zaakceptowało ich takimi, jacy byli, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Niewątpliwie wartości przydawał fakt stabilizacji życiowej – wszak Set miał stałą pracę i nie musiał martwić się o codzienny byt. Obydwoje młodzi stali się więc wręcz lokalną ciekawostką, nawet na użytek obcych z innych osad, parą, przywoływaną w opowieściach jako przykład – tyle że nie we wszystkim do naśladowania. Nieliczni zatwardziali krytykanci obmawiali ich jako zwariowanych cudaków, lecz takimi opiniami nikt szczególnie się nie przejmował, a już najmniej sami zainteresowani.
Set był już trzecim w pokoleniowej sztafecie rodzinnej stałym pracownikiem Fabryki. Takich, jak on, żyło na Wzgórzu niewielu. Przez długie lata regularnie zjeżdżali na dół, regularnie dostawali wypłatę. Ich rodziny regularnie jadały skromne posiłki, dzieci zawsze chodziły ciepło ubrane, a nawet przez jakiś czas nawet mniej lub bardziej regularnie chadzały do pobliskiej darmowej szkółki dla ubogich, umiały więc nieźle czytać, pisać i rachować. Gdy dorosły i przeżyły,  szybko trafiały do Fabryki, gdzie, zaczynając od małego, dochrapywały  się również stałej pracy. Niepisanym bowiem prawem Miasta, tej wzgórzowej elitarności przysługiwało prawo dziedziczenia zatrudnienia z pokolenia na pokolenie. 
Nieliczni wybrańcy dożywali swych dni otoczeni powszechnym mirem, nigdy też nie cierpieli biedy. Tym, którym udawało się przetrwać wieloletnią, katorżniczą harówkę, przysługiwała niewielka emerytura. Nie były to kokosy, na życie jednak wystarczało, zwłaszcza że ci zniszczeni, postarzali ludzie, zwykle nie mieli już ani dzieci na utrzymaniu ani specjalnych wymagań czy potrzeb.
Dla rzeszy pariasów ze Wzgórza byli dowodem na to, że jednak można jakoś się wyróżniać i przetrwać, być kimś więcej niż tylko dwunożnym zwierzęciem. Czasami ktoś z tej grupy odpadał – już to z powodu własnej głupoty czy pijaństwa. Czasami ktoś do niej dołączał – dzięki przebojowości, sprytowi i determinacji. W sumie jednak populacja ta przez dziesięciolecia ani nie rosła, ani znacząco nie malała.
Raz na jakiś czas któryś z członków tej pseudoelitarnej kasty ulegał poważnemu wypadkowi i zostawał inwalidą lub kaleką. Fabryka, w dobrze pojętym własnym interesie, okazywała poszkodowanymi dobrze skalkulowane miłosierdzie. Wypłacane niewielkie odszkodowania lub przyznawane głodowe renty – i tak zresztą refundowane z magistrackiej kasy – miały świadczyć o humanitarnych pobudkach pracodawców, o wysoce moralnym porządku społeczeństwa i trosce o prostego człowieka.
Ofiary dostawały szansę na przeżycie. Co więcej, od czasu do czasu pokazywano je w telewizji, by w barwnych wywiadach i reportażach dowodzić – oczywiście, za pieniądze Fabryki – wspaniałości i troskliwości panującego systemu, jego agend, służb społecznych i wielkich firm. Te specjalne widowiska urządzano w miejskich szpitalach – i to tych najlepszych. Przywożono tam kilka okaleczonych ludzkich wraków, sadzano w szklano-aluminiowych gabinetach i podłączano do najnowocześniejszej aparatury medycznej. Mniej więcej raz na dwa lata wykonywano nawet jakąś specjalistyczną, oczywiście fantastycznie ozdrowieńczą operację na koszt społeczeństwa, by wykazać wszem i wobec, że świat potrafi być hojny i dobroczynny, a więc piękny. 
Wszystko rejestrowały kamery i mikrofony, w stereo i kolorze, komentarze zaś wygłaszali koryfeusze medycyny i nauki, przepytywani przez najpopularniejszych i uwielbianych przez tłumy medialnych prezenterów płci obojga. Był to jawnie propagandowy cyrk, niemniej i widzowie, i sami zainteresowani chętnie uczestniczyli w takich radosnych spektaklach, organizowanych i reżyserowanych ku uciesze zachwyconych tłumów. Rzadko kiedy wspominano, że te zabiegi były niczym innym, jak darmowym testowaniem nowych, ryzykownych technologii medycznych, nie zawsze kończącym się sukcesem. Gdy pacjent umierał na stole operacyjnym, nagrania niszczono, a reportażyści czekali na następną okazję.
Huczne, pokazowe akcje wzmacniały poczucie przynależności do cywilizacji niemal doskonałej i współtworzenia jej głęboko humanistycznych zasad oraz praktyk. Przy okazji zwalniały widzów – każdego z osobna i wszystkich razem – z poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności za los bliźniego, a zwłaszcza biednego, brudnego współplemieńca ze Wzgórza. Ubodzy inwalidzi, starannie wyselekcjonowani i spreparowani na użytek ekip reporterskich, nieoczekiwanie zyskiwali jednorazowe, darmowe usługi opiekuńcze na koszt Miasta, trochę leków, datków i nieco sławy w swoich osadach. I w takich więc spektaklach objawiało się i działało, nieodmiennie i niewzruszenie, prawo równowagi systemu, utrwalane dzięki niepisanej, powszechnie akceptowanej zgodzie na fałsz. pozorujący bezszmerową,  funkcjonalną koegzystencję wszystkich struktur tego świata, ukształtowaną już przez historię i tradycję.

* * * * *

Gdy Dina wniosła zawiniątko z noworodkiem do domu, Set spał, a właściwie drzemał w porannym półśnie. Zrazu nie reagował na krzątaninę żony. Przecież codziennie wstawała wcześnie, dreptała po gospodarstwie, szykowała śniadanie. Jednakże tym razem coś go zaniepokoiło. Coś nie zgadzało się w rytualnym harmidrze poranka. Świadomość powoli budziła się do życia, aż wreszcie dotarło do niego, że w domu słychać jakieś odgłosy, które, po uważnym wsłuchaniu się, należy uznać za kwilenie – i to wcale nie kocie czy psie. A zatem ludzkie! Mimo sennego zamroczenia od razu zrozumiał, że źródło tych zaskakujących dźwięków pojawiło się ni mniej ni więcej tylko w jego najbliższym sąsiedztwie! 
W skołowanym umyśle starego inwalidy zrodziło się słuszne poniekąd przypuszczenie, że gdzieś obok niewątpliwie znajduje się maleńkie dziecko. Może to jakaś sąsiadka przyszła pochwalić się nowym potomstwem? Może jakaś żebraczka? Lecz przecież Dina nie utrzymywała kontaktów towarzyskich z babami z osady, a proszalników nie wpuszczała za próg i pędziła na cztery wiatry. Więc co?
Straszna myśl, jaka mu w końcu przyszła do głowy, migiem uruchomiła rozleniwioną snem motorykę. Z niebywałą jak na niego żwawością zerwał się na nogi i wkroczył do sąsiedniej izby. Tam zatrzymał się w pół kroku i popadł w osłupienie, w którym zapewne tkwiłby godzinami, gdyby nie żona.
- Co się tak gapisz? Trzeba zagrzać wody. Dużo
- Co to jest?! – Set jeszcze nie wiedział, czy ma już krzyczeć, czy jeszcze mówić normalnym głosem.
- A jak ci się wydaje? Przecież nie wiewiórka! – Dina starannie i delikatnie oporządzała niemowlę, oglądając go dokładnie ze wszystkich stron. Dziecko, najwyraźniej zadowolone, nieco się uspokoiło – zapewne też i dlatego, że było mu teraz cieplej niż na dworze. Przestało drzeć się wniebogłosy, tylko kwiliło i niecierpliwie popiskiwało – bez wątpienia z głodu. 
- Chłopak? – Set zapytał odruchowo, głupawo wpatrując się w maleńkie ciałko, leżące na stole.
- Chyba widzisz! 
- Chłopak! – sapnął, jakby pocieszając sam siebie w oczywistym dla niego nieszczęściu, jakie się właśnie przytrafiło. Nie trzeba było przecież jasnowidza, żeby domyślić się, co się stało.
- Rusz się. Trzeba go umyć i nakarmić. – Dina wydała stanowczą komendę, oznajmiając tym samym, że od tej chwili przejmuje dowództwo. – W lodówce jest trochę mleka. Weź garnek i zagotuj. Tylko żeby nie wykipiało!
Set odruchowo zaczął wykonywać polecenia żony. –  Na rozmowy przyjdzie jeszcze czas – pomyślał.  – Że też na stare lata przytrafił mi się taki dopust boży. Podrzutek! Bękart!  Po chwili nieco się uspokoił. – To nic, odda się do ochronki i będzie po krzyku. – Takie załatwienie całej tej idiotycznej sprawy było dla niego niepodważalną oczywistością.
Od śmierci dzieci, zwłaszcza syna, jego serce obumarło. Zapomniał, że mężczyzna może być ojcem, i że istnieją jakiekolwiek uczucia związane z tym faktem. Zamknął się w sobie, nigdy się nie żalił, całkowicie wyparł z siebie ten temat, nie ożywiał wspomnień i nigdy do nich nie wracał. Krążąc po okolicy unikał dzieci, gdy zjeżdżał do Fabryki i szedł Ulicą, starał się nie dostrzegać nikogo, kto nie był dorosły. Zaskorupiał w swym zapamiętaniu, w niepamięci, w samotności człowieka, któremu los odebrał to, co po swojemu kochał.
Niekiedy, przy okazji nocnych wizyt dziwnych gości, ukradkiem obserwował odwiedzających go młodych bandziorów i handlarzy, przywożących i odbierających towar. Nachodziła go wtedy myśl, że może dobrze się stało, że syn zginął w bójce. Gdyby żył, byłby dziś zapewne taki sam, jak oni. Może nawet wybiłby się już na jednego z dużych szefów bandyckiego przemysłu, awansował w nim. Chociaż – kto wie? Może pracowałby tak jak on, przez lata tyrając w pocie czoła. W końcu niepisany przywilej dziedziczenia kontraktowej pozycji w Fabryce ciągle obowiązywał. Ale dzieciak zdecydował się na życie wolnego ptaka. Jak wielu podobnych mu chłopców ze Wzgórza, wcześnie zaczął wędrówkę po różnych metach, szybko wszedł do półświatka, handlował, kombinował. Ani się obejrzał, jak zaczął zdobywać pierwsze większe pieniądze. Zawróciły mu w głowie, szastał nimi, aż w końcu przepadł w ulicach i zaułkach Miasta – i skończył, jak skończył. Cóż, gdyby od samego początku  udało się wziąć go w karby? Czymś zająć, zainteresować? Może gdyby poświęcił mu więcej czasu, to udałoby się coś z niego wykrzesać? Może nawet... Marzenia, nigdy niespełnione, utracone marzenia...
Podobne refleksje nachodziły go już coraz rzadziej i choć w końcu mijały jak ulotny sen, to jednak potęgowały martwotę duszy. Set pogodził się z tym, kim jest, co go spotkało, czego nie ma, i czego nigdy już mieć nie będzie. Po latach nie był więc nawet zbyt zgorzkniały – raczej otępiały. Póki pracował, zadowalał się prostą codziennością i mało czym interesował, a w wolnych chwilach beznamiętnie słuchał radia. Telewizji nie znosił, drażniła go, gdyż doskonale wiedział, że świat w niej pokazywany jest tylko pstrą, nachalnie krzykliwą fikcją. Gdy odszedł z Fabryki, jakby znieruchomiał – i to na dobre. Latem wylegiwał się na słońcu, zimą – w łóżku. Żeby całkiem nie popaść w ogłupiający marazm, trochę krzątał się wokół domu. Mimo kalectwa przysposobił się do różnych zajęć i od czasu do czasu coś malował, strugał, naprawiał. Robił to jednak tylko z konieczności, raczej odruchowo, bez zbytniego zapału, choć bywało, że i z pewną dozą zadowolenia.
Od czasu, gdy skumał się z handlarzami, stał się nieco żwawszy. Nowa przygoda trochę go bawiła, trochę ekscytowała – no i oczywiście zapewniała dopływ gotówki. Nie bał się. 
– Co może mi się stać – powiedział kiedyś Dinie, gdy ta swoim żoninym gderaniem ostrzegała go. – A tak jest nam trochę lżej.
Niespecjalnie obchodziło go, że to, co robi, może być nielegalne. Ludzie Wzgórza mieli do prawa stosunek co najmniej obojętny. Poruszały go, oczywiście, wszelkie kryminalne ekscesy dużego kalibru, zwłaszcza te zajeżdżające trupem, lecz w drobnych kombinacjach nie widział nic zdrożnego. Narażał się – lecz nie aż tak, żeby groziło mu coś strasznego. Nie oglądał i nie znał przechowywanego towaru, nie zadawał pytań, nie znał odwiedzających go ludzi – zawsze więc mógł zasłonić się niewiedzą i z łatwością wyłgać z każdych tarapatów.
Pieniądze, jakie dostawał jako „magazynier”, skrzętnie chomikował, aczkolwiek dawał ich teraz Dinie nieco więcej, niż to było konieczne. Z czasem sporo zaoszczędził i skwapliwie pilnował, żeby gromadzony kapitalik stopniowo rósł. Pewnego pięknego dnia goście mogli się przecież ulotnić. Dzięki przemyślnej zapobiegliwości spokojnie patrzył w przyszłość. Z każdą wypłatą dodatkowej gotówki widmo beznadziejnego ubóstwa oddalało się. Ba, gdyby przyplątała się jakaś choroba, byłoby czym zapłacić za leczenie; Dina sprawiła sobie nawet okulary, na które dotąd nie było jej stać.
Nie mieli wygórowanych potrzeb. Ubierali się skromnie, równie skromnie jadali, choć teraz, od czasu do czasu, pozwalali sobie na rozmaite małe luksusy. Co prawda Set trochę się zżymał, gdy żona przynosiła ze sklepu takie frykasy, jak dobre mięso, rybę, kawę czy słodycze, lecz nieodmiennie dawał się udobruchać smakowitym obiadem czy kieliszkiem wytrawnej wódki. Nie marudził też, kiedy zaczęły pojawiać się w domu różne drobiazgi – jakieś szmatki, talerzyki, kubki – czy kiedy zwykłe, szare mydło, jakiego dotąd używał, zamieniło się w coś bardziej pachnącego. Kuchenki gazowej używali jednak nadal oszczędnie, tak, żeby jedna butla wystarczała przynajmniej na dwa-trzy miesiące. Tak czy owak, w domu jakby trochę pojaśniało, gdyż obydwoje mimochodem bardziej teraz dbali o jego stan i wygląd, no i o samych siebie.
Życie toczyło się utartym trybem, bez zakłóceń, bez trosk i kłopotów. Poza krótkimi wieczornymi wizytami przemytników i comiesięcznymi wyprawami po pieniądze nic nie zakłócało letargicznego błogostanu pana domu. I oto teraz stał, w jednej koszuli, wyrwany z porannego snu, patrząc w osłupieniu na niemowlę, które Dina z wprawą doświadczonej kobiety przewijała na kuchennym stole.
 Cała ta sytuacja wydała mu się czymś tak absurdalnym, zgoła nierzeczywistym, że w ogóle nie wiedział, jak się ma zachować. Czuł ogarniającą go irytację, przeradzającą się w złość. Na dodatek – to jej spojrzenie! Wiedział, że miewa czasami różne dziwne, niepojęte dla niego nastroje – znosił je cierpliwie, gdyż mijały równie szybko, jak się pojawiały. Lecz nigdy przecież nie posuwała się do głupich fanaberii, a w każdym razie nie zdarzało jej się popadać w cielęcy zachwyt nad czymkolwiek. Zawsze cenił ją za praktyczny, zdrowy rozsądek. A tymczasem najwyraźniej była teraz podekscytowana, rozbawiona i jakby rozmarzona. Skąd ten błysk w oczach?
- Co tak stoisz? – głos żony wyrwał go z osłupienia. Machinalnie podszedł do wiekowej lodówki, wyjął mleko w kartonie, poszukał garnka, włączył kuchenkę. Tymczasem kobieta sprawnie obmyła dziecko, owinęła je w czystą chustę i z małej buteleczki i kilku gałganów zręcznie skleciła urządzenie do karmienia. Ani się obejrzał, jak napełniła zaimprowizowany pojnik, potrząsnęła nim kilka razy i wetknęła niemowlakowi szmaciany smoczek do buzi. Chłopczyk chwilę kręcił głową, szybko jednak pojął, w czym rzecz i zaczął ssać. 
Set przyglądał się temu spode łba, nie mogąc pozbyć się wrażenia, że to wszystko go nie dotyczy, że ogląda jakiś film w telewizji. Powoli jednak zaczął dochodzić do siebie. Napił się wody, okrył pledem, usiadł, zapalił. Kiedy malec już opił się ciepłego mleka i ucichł – całkiem oprzytomniał.
- I co teraz? – pytanie uważał w zasadzie za bezprzedmiotowe, ponieważ i tak wiedział, co należy zrobić.
- A niby co? – wyczuł jakby zaczepkę w odpowiedzi żony.
- Trzeba go oddać – oznajmił stanowczo.
- Czemu?  – Dina doskonale wiedziała, co ma na myśli. Wiedziała też, jaki los czeka  dziecko po trafieniu do ochronki.
- Jak to, czemu? – Seta aż zamurowało. Nie takiej odpowiedzi spodziewał się po żonie.
- Nie ma pośpiechu. – Kobieta skończyła opatulać dziecko w kocyk. – Niech odzipnie.
- Im szybciej, tym lepiej – starał się mówić spokojnie, z trudem powściągając irytację.
- Przecież nie w tej chwili – Dina najwyraźniej próbowała hamować zapędy męża.
- To niby kiedy? – pytanie, a właściwie stwierdzenie, zabrzmiało ostro, groźnie. Set samym podniesieniem głosu dawał do zrozumienia, że w ogóle nie bierze pod uwagę innej możliwości, jak natychmiastowe pozbycie się dziecka z domu.
- A wiesz, gdzie jechać? – kolejna zaczepka, choć irytująca w tonie, niewątpliwie nie była pozbawiona sensu.
- Trzeba się dowiedzieć – warknął, widząc oczami wyobraźni, jak rusza z domu na wyprawę, żeby odszukać właściwy urząd czy zakład, zdobyć konieczne informacje i adresy. Dodatkowa podróż kolejką, męcząca wędrówka po zatłoczonych ulicach, nie wiadomo, jakie koszty – no i stracony cały dzień. Oczywiście, byłoby wygodniej, gdyby zajęła się tym żona…
- Nigdzie nie pojadę  – kobieta jakby czytała w myślach męża. Szybko ucięła wątek, chytrze wyprzedzając pomysł wymuszenia na niej obowiązku załatwienia sprawy. Set wyczuł szóstym zmysłem, że jej słowa mogą oznaczać coś jeszcze innego. Wolał nawet o tym nie myśleć.
- A to czemu? – rzucił zjadliwie. – Znalazłaś, to teraz coś z tym zrób – dodał. Chciał dać do zrozumienia, że to nie jego sprawa i że w ogóle nie domyśla się podwójnego znaczenia słów żony.
- Przecież robię. I nie zostawię go tu samego – sprzeciw wyrażony został aż nadto kategorycznie.
Set szybko pojął, że za bardzo plącze się w swojej pokrętnej dyplomacji. Uznał więc, że warto spróbować nieco łagodniej.
- Nic mu nie będzie. Wytrzyma.
- Albo nie – Dina nie dawała się złapać na lep pozornej spolegliwości. – Wiesz, jak tam jest.
- Niby skąd mam wiedzieć? 
- Bez matki, bez domu... jak pies. A tam ich przecież mordują. Chciałbyś tego? – Dina znienacka zaskoczyła męża tym pytaniem. Było paskudnie podstępne, ponieważ najwyraźniej trudno przyszłoby mu odpowiedzieć twierdząco bez narażenia się na opinię człowieka bez serca.
Zwykle niewiele przejmował się docinkami żony, jej uwagami czy pozornie obojętnymi, lecz w istocie złośliwymi komentarzami na swój temat. Zbywał takie gderanie warkliwym pomrukiwaniem i szybko zapominał, o czym była mowa. Zresztą rzadkie i krótkie wymiany złośliwości nigdy nie przekształcały się w poważne awantury, zapiekłe scysje czy długotrwałe dąsy. Set wiedział, że za szorstkością obejścia kryła się zacna poczciwość i w gruncie rzeczy niezwykła dobroć.
Tym razem po raz pierwszy od dawna zareagował na żoniną zaczepkę silną irytacją. Rozmowa zaczynała przybierać nieoczekiwany obrót. Jeszcze nic nie zostało powiedziane, jeszcze nie padły słowa, od których nie byłoby odwrotu, a już coś bardzo ważnego zawisło w powietrzu.
- Co ma być, to będzie – próbował nie dawać za wygraną. Chciał być stanowczy, lecz nie zabrzmiało to zbyt przekonywująco. 
- Właśnie, nigdzie się nie spieszy. Poczekamy, zobaczymy – wzięła opatulone dziecko na ręce i unikając wzroku męża zaczęła krążyć z zawiniątkiem po kuchni.
Set aż zatrząsł się ze złości. Czuł, że Dina najwyraźniej kręci. Patrząc, jak owija niemowlę, jak je kładzie na wyświechtanej kuchennej kanapie, jak na nie patrzy, jak żwawo się uwija i jak świecą jej się oczy – pojął, że oto ma przed sobą kobietę chyba niespełna rozumu. Marudzi, w oczywisty sposób próbuje mydlić mu oczy. – Ona chce zostawić go w domu! – straszna myśl wreszcie przebiła się w jego skołowanej głowie. – Proszę, nie zastanawia się, nie zapyta, w ogóle nie ma ochoty na ten temat dyskutować! Na stare lata zwariowała! No, niedoczekanie! Tego jeszcze potrzeba, żebym hodował pod własnym dachem znajdę, cudzego bachora.
- Na co tu czekać? Co  – zobaczymy!? – podniósł głos niemal do krzyku. – Nie mam zamiaru...
- Nie drzyj się, dziecko zbudzisz. Lepiej idź się ubierz – Dina przerwała mężowską orację – a ja zrobię śniadanie – dodała spokojnie, po czym łagodnie pchnęła go w stronę sypialni. Set zamilkł, prychnął, warknął coś pod nosem i gestykulując wypadł z kuchni, po czym zamknął się w drugiej izbie.
Zapadła cisza, przerywana odgłosami krzątaniny po obydwu stronach zamkniętych drzwi. Dina, uprzątnąwszy stół, przystąpiła – zgodnie z obietnicą – do odwiecznego, porannego rytuału. Nastawiła czajnik, wyjęła z lodówki jedzenie, zastawiła stół, zaczęła coś kroić i pichcić na rachitycznej kuchence. Podekscytowana i zadowolona, co i raz spoglądała na leżące na kanapie dziecko. Set wściekał się, lecz najgorsze miała już za sobą. Myślała, że będzie gorzej.
Od pierwszej chwili, gdy wzięła niemowlę na ręce, poczuła, że musi je zatrzymać – wbrew wszystkiemu i wszystkim. Nie rozmyślała, nie zastanawiała się, nie ważyła racji. Gdyby rzecz całą brać na zwykły chłopski rozum, gdyby kierować się zdrowym rozsądkiem, to pomysł ten nie miał najmniejszego sensu. Jednak przeczucie podszeptywało jej, że los, który tak ją doświadczył, daje oto znak, że chce to jakoś wynagrodzić. 
Wbrew pozorom wcale nie powodował nią szczytny humanitaryzm, potrzeba filantropii czy nadmierna miłość bliźniego – lecz najzwyklejszy pierwotny, kobiecy egoizm. Była kobietą zacną, poczciwą, zbyt jednak prostą, zbyt grubo ciosaną, żeby miały ją gnębić jakieś problemy natury egzystencjalnej. Rzecz cała sprowadzała się po prostu do instynktu niespełnionej matki. Wszystko, co w tej chwili czuła, było odruchem na nowo rozbudzonej kobiecej uczuciowości, która – choć stłumiona – najwyraźniej jeszcze przecież gdzieś się kołatała na dnie umęczonej duszy.
Dość wcześnie straciła dzieci i całe jej późniejsze życie było tylko i wyłącznie wegetacją u boku męża. Przez ostatnie lata żyła jak robot, w kręgu codziennych powinności, których wypełnianie przekształciło się w rutynowy automatyzm. A przecież w przeszłości coś bez przerwy się działo. Dom wypełniał dziecięcy gwar, harmider, ciągła krzątanina. Nawet, gdy zostali sami, gdy już pogodzili się z losem, ich życie, pełne trosk, nie stało w miejscu,. Bywało, że razem chodzili po zakupy czy do lasu po drzewo. Kilka razy nawet zdarzyło się, że zawoził ją rano na dół, zostawiał na Ulicy, żeby pokręciła się w miejskim tłumie, a następnie po południu zabierał o umówionej godzinie – zmęczoną, ale zadowoloną – ze stacji do domu.
Miał wtedy pracę, którą po swojemu lubił , i o której sporo z nią rozmawiał. Od czasu jednak, gdy został inwalidą, zamknął się w sobie i popadł w letargiczny bezruch. W tym półsennym bytowaniu ożywiał się na chwilę jedynie wtedy, gdy do drzwi pukali wspólnicy-handlarze. Jej zaś nie pozostawało już nic innego, jak tylko pielęgnowanie apatycznego mężczyzny, który momentami przestawał przypominać żywą istotę, upodabniając się raczej do jakiegoś domowego mebla.
Niezwykłe zjawienie się niemowlęcia obudziło w niej dawno uśpione uczucia. Oto nadarzała się okazja, by znów mieć coś własnego i ważnego, na czym ogniskowałaby drzemiącą w sobie energię. Coś, co wyrwałoby ją wreszcie z marazmu. Prawda, miała już swoje lata, lecz wciąż jeszcze była w miarę silna i zdrowa. Podświadomie czuła, że jej wciąż żywa jeszcze natura  mogłaby znaleźć ujście w ponownie rozbudzonej opiekuńczości. Znów miałaby dziecko, wróciłaby krzątanina, towarzysząca jego stałej obecności i aktywności – choćby i nieraz uciążliwej czy nawet irytującej.
Nie zastanawiała się nad przyszłością. Stojąc nad śpiącym malcem nie myślała o tym, co będzie za pięć czy dziesięć lat. Wyobraźnia prostej kobiety nie była w stanie tworzyć dalekosiężnych wizji i planów, a marzenia nie wykraczały poza to, co wydarzy się w ciągu najbliższych dni i tygodni. W tej perspektywie najważniejsze było utrzymanie chłopca przy życiu – no i uporanie się z własnym mężem. Pierwsze zadanie wydawało się proste  – oczywiście pod warunkiem, że dzieciak nie ma żadnej wrodzonej wady lub nie przyplącze się jakaś zła choroba. 
Gorzej wyglądała sprawa udobruchania Seta. Wiedziała, że zajmie to sporo czasu, niemniej za sprawą zrodzonego znienacka optymizmu nabrała pewności, że sobie z tym poradzi. Znała męża na wylot – potrafiła z nim postępować w każdej sytuacji, a zwłaszcza obłaskawiać w chwilach złości. Czekała ją jednak ciężka przeprawa.
Po kilku minutach wrócił do kuchni, już ubrany, i ponury jak chmura gradowa. Zasiadł do stołu. Jedli w milczeniu, jakby nigdy nic. Żadne nie wszczynało rozmowy, obydwoje zachowywali się, jakby obok, na kanapie, nie spało zdumiewające znalezisko – dla niej fascynujące i obiecujące, dla niego irytujące i w oczywisty sposób zagrażające. Jednakże krótkie śniadaniowe interludium nieuchronnie dobiegło końca. Po chwili wahania Dina zabrała się za sprzątanie, Set zaś bez słowa wstał, wyszedł przed dom, usiadł na starej, rozpadającej się ławeczce na ganku i zapalił papierosa. Miłą sytość po jedzeniu zakłócał mu mętlik w głowie. Wiedział już doskonale, co zamierza żona. Nie miał jednak pojęcia, co on sam ma teraz robić. 
Koniec końców mógłby postawić na swoim – ot, zrobi dziką awanturę i pozbędzie się znajdy z domu. Ale czy uda mu się ją potem ułagodzić? Znał jej ośli upór, kilka razy w życiu poznał jego siłę. Rzadko, bo rzadko, ale bywało, że nachodziła ją niezrozumiała dla niego babska zawziętość, której objawy rozpoznał dziś ponad wszelką wątpliwość. Zwykle ustępował, ponieważ żadna gra o różne głupstwa nie była warta funta kłaków, a już na pewno jego nerwów. 
Kiedy pracował – lubił mieć spokój po ciężkiej harówce w Fabryce. Gdy zaległ w domu po wypadku – zależało mu już tylko na tym, żeby nic nie zakłócało gnuśnego błogostanu, w jaki popadł. Owszem, był inwalidą – lecz przecież nie bezradnym kaleką czy bezwładną kłodą. Dzięki kontrabandzie nie musiał martwić się o pieniądze, miał też dzięki niej chwile rozrywki. Czego więcej mógł jeszcze chcieć w swoim wieku i w swojej sytuacji? Życie toczyło się leniwie, bez większych problemów i zagrożeń na przyszłość. A tu proszę! – taka parszywa sprawa.
Gdy tak rozmyślał na ganku, z domu wyszła Dina. Zjeżył się w sobie, lecz nie odezwał ani słowem – czekał, co dalej. Mimo wewnętrznego sprzeciwu i zdecydowanej niechęci wobec pomysłu żony, nie miał ochoty na sprzeczki. – Jeśli jest taka mądra, to niech sama się martwi – postanowił. On sam, Set, nie ma zamiaru nawet kiwnąć palcem w bucie, to nie jego sprawa, nie jego zmartwienie, nie jego ból głowy. Baba chce mieć swoją zabawkę – proszę bardzo, byle nie jego kosztem. Może to i dobrze, że się czymś zajmie? Tylko ma być cicho i bez kłopotów. W jego życiu nie ma prawa nic się zmienić. A dalej – no cóż, pożyjemy, zobaczymy.
- Idę do sklepu – oznajmiła jakby nigdy nic, związując chustę na głowie.
Spojrzał na nią z udanym zrozumieniem. Teraz, kiedy podjął decyzję, uznał, że nie wolno dać mu się niczym zaskoczyć, nie powinien też okazywać żadnego zdziwienia.
- A ten... tam?  Też idzie z tobą? – nie mógł jednak darować sobie złośliwości w głosie.
- Śpi. Nic mu nie będzie - Dina spokojnie dopięła starą płócienną torbę.
- A jak się obudzi?
- To mu dasz pić. Przygotowałam butelkę – odpowiedź, choć cicha i spokojna, zabrzmiała jak ostre wyzwanie.
- Chyba żartujesz! – Set doskonale wiedział, że jak raz ustąpi, to później, co i rusz będzie wciągany w rozmaite obowiązki.
- Muszę kupić parę rzeczy.
– Twoja sprawa.
– To może sam pójdziesz?
- Niby po co?
- Mogę ci napisać na kartce.
- Nigdzie się nie wybieram! – uciął rozmowę. Wstał i ruszył powoli w stronę małej szopy, w której trzymał swoje narzędzia i gospodarskie skarby. Zachodził tam rzadko, tylko wtedy, gdy trzeba było coś zreperować w obejściu. Kierując się w tamtą stronę dawał do zrozumienia, że ma zamiar zająć się czymś bardziej pożytecznym i w oczywisty sposób niecierpiącym zwłoki. 
Próba sił jednak jeszcze się nie skończyła. Dina wiedziała, że mąż, jak każdy chyba mężczyzna na świecie, nie lubi zostawać sam na sam z niemowlakiem. Widziała też, że jest uparty jak dziki muł. Gdyby malec się obudził i zaczął płakać, nie ruszy się z miejsca, a po jej powrocie będzie miał pretekst do awantury. Mimo to postanowiła postawić na swoim. Musi zaryzykować.
– Jak chcesz – zeszła z ganku i zdecydowanym krokiem ruszyła ku furtce. - Wrócę za godzinę.
Ta krótka godzina zdecydowała o dalszym losie całej trójki. Ani w dzieciństwie ani nigdy później Sep nie dowiedział się, że jego przyszłość już od pierwszych chwil zależała wyłącznie od niego samego – wtedy, od kilkudziesięciu minut jego snu. Gdyby był się wówczas obudził, wydarł w niebogłosy i zakłócił błogie lenistwo swego późniejszego opiekuna, ani chybi wylądowałby w przytułku dla sierot-nędzarzy. Stary nie popuściłby ani na włos i wyekspediował z domu bez żalu i chwili wahania.
Gdy Dina wróciła, objuczona zakupami, chłopak spał w najlepsze. Set ciągle siedział na ganku, ćmiąc papierosa i czujnie popatrując na drogę za płotem. Podświadomie czekał na dziecięce wrzaski i to jeszcze nawet wtedy, gdy już dojrzał  zbliżającą się do domu żonę. Jednak nie doczekał się. Dina wkroczyła na podwórko, nasłuchując i ukradkiem obserwując, co się dzieje. I w jednej chwili zrozumiała, że wygrała. Przystanęła przez chwilę przed drzwiami, spojrzała krótko na męża, uniosła lekko brwi w niemym tryumfie, i w milczeniu wkroczyła do domu. Wszystko odbyło się bez słowa – i klamka zapadła.
Nigdy już później żadne z nich nie wracało – ani w bezpośrednich rozmowach, ani chociażby niejasnych aluzjach – do tego, co się rozegrało tego poranka i przedpołudnia. Byli ludźmi zbyt prostymi, żeby rozumieć istotę psychologicznej rozgrywki, jaka wówczas się odbyła. Zresztą w ogóle nie mieli w zwyczaju analizować, co tak naprawdę nimi powoduje. Nie było im to do niczego potrzebne. Później, w miarę, jak przywiązywali się do chłopca coraz silniej i serdeczniej, nigdy nie przychodziło im do głowy, że mogliby wtedy postąpić inaczej.
Dość szybko ta oczywistość zaczęła rodzić w głowie starego Seta różne dziwne myśli. Mgliste przeczucia, które jego uśpiony umysł zrazu odrzucał jako absurdalne, przelotne urojenia, w miarę upływu lat coraz częściej poczęły przybierać postać przedziwnych pomysłów, jakie człowiekowi Wzgórza nie powinny nawet się śnić. Nigdy nie wypowiadał ich na głos, nigdy nie dał po sobie znać, że coś takiego kołacze mu się w duszy. Lecz raz rozbudzone, wciąż nawracały niczym natrętna melodyjka, rok po roku obrastając w coraz to nowe wariacje motywiczne i bogatszą ornamentykę. Na ich konkretyzację, a tym bardziej na zdumiewające zwieńczenie całości, przyszło jednak jeszcze długo czekać. 
Set wiedział – a właściwie czuł to szóstym zmysłem – że w tym strasznym świecie istniała pewna szansa, furtka, przez którą można było z niego uciec. Albowiem żaden system, jakkolwiek by nie był domykany, domknąć się do końca nigdy nie da. Wzgórze, będąc jednym wielkim ściekiem Miasta, był jednocześnie krainą, zawierającą w sobie największy potencjał systemowego chaosu. I właśnie dlatego w świecie zrównoważonego, ale i totalnego zarządzania ludźmi oraz pełnej kontroli ich życia kryła się szczelina, przez którą można było przecisnąć się do wolności. Trzeba było tylko połączenia ze sobą kilku rzeczy – bardzo osobliwych oszustw, pieniędzy i woli. Pierwsze – może udałoby się spreparować. Pieniądze były – tych Set zebrał sporo, choć trochę jeszcze brakowało. Pozostawała największa niewiadoma – samo dziecko. Czy uda się je tak wychować, żeby nie skarlało? Na wszystko trzeba było czasu – a Set wiedział, że nie ma go już za dużo. 
Nie był człowiekiem wykształconym, kierował się intuicją, instynktem, zdrowym rozsądkiem i chytrą przebiegłością. I tak jak w Dinie obudziła się pierwotna opiekuńczość kobiety wobec dziecka, tak w nim samym obudziła się chęć zagrania ze światem po swojemu, tak, by to dziecko nie zostało wchłonięte przez piekło, jakie tu ludzie sobie zgotowali. Przez następne lata każde na swój sposób, w ogóle o tym z drugim nie rozmawiając, postępowało i działało tak, jakby przeczuwając gdzieś w duszy, że ten tobołek na progu ich domu nie był tylko bezsensownym przypadkiem, lecz jakimś znakiem – nie wiedzieć skąd, nie wiedzieć czyim, nie wiedzieć, po co im danym i dlaczego właśnie im. Postanowili nadać mu własny sens – taki, na jaki było ich stać. Okazało się, że stać ich było na wiele…

* * * * *

Obserwując krajobraz Wzgórza, przesuwający się za oknem kolejki, Sep łapał się tym, że próbuje przywoływać te obrazy z przeszłości, które pamiętał jako najwcześniejsze swe wspomnienia. Dziś, po latach, wciąż miał z tym trudności, zwłaszcza jeśli idzie o lokalizowanie i szeregowanie w czasie wyblakłych, zastygłych w fotograficznym bezruchu scen. 
Co było na samym początku? Od kiedy – i od czego – mógłby datować swoje świadome życie? Co utrwaliło się jako pierwsze spójne doznania, dające się wywoływać z mroków dziecięcej niepamięci? I czy w ogóle można nadawać im dziś jakiś szerszy sens?
Wczesne dzieciństwo kojarzyło mu się z dwoma nieco sprzecznymi, acz dominującymi  odczuciami – z poczuciem bezpieczeństwa rodzinnego domu oraz z przemożnym uczuciem osamotnienia, inności i nieprzystawalności do otaczającego go świata. 
Był odmieńcem. Zawsze był jakoś inny. Już samo to, że ktoś, kto go począł, potem się go wyparł i porzucił, oznaczało, iż jego istnienie to skutek jakiegoś nieporozumienia. Najwyraźniej okazał się pomyłką, kłopotem, zawadą – może wręcz zagrożeniem. Istniał wyłącznie dlatego, że kobieta, która wydała go na świat, zachowała resztki człowieczeństwa. Nie uśmierciła noworodka – co przecież przytrafiało się nagminnie, i to nie tylko wśród biedoty. Nie oddała do ochronki. Wcześniej nie usunęła ciąży – może więc miał być kimś chcianym, zamierzonym, oczekiwanym. Może w grę wchodziły jakieś nadzieje, może pełne niepokoju oczekiwania, a może jakieś pokrętne przetargi lub intrygi? Cokolwiek to było – okazało się niewypałem. 
Urodził się więc w aurze lęku i odrzucenia – może niechęci i przerażenia, może tajemnicy. A może nie było w tym nic niezwykłego? Ot, banalne zawirowanie hormonów, chwilowa uciecha, później lament, na koniec wreszcie wstręt i odrzucenie. Kimkolwiek była jego matka, skądkolwiek się wywodziła, cokolwiek czuła i czymkolwiek się powodowała, to przecież w odruchu nie tyle nawet przyzwoitości, ile raczej biologicznego atawizmu powstrzymała się przed ostatecznością i zdała na los. A może to nie ona, może to ojciec – jeśli w ogóle wiedział, ze coś takiego się mu przytrafiło? A może obronił go ktoś obcy, kto był tylko wykonawcą zlecenia?
Set i Dina nie raz ,i nie dwa, zastanawiali się nad tym – oczywiście już o wiele później, gdy malec na dobre stał się „ich”. Snuli rozmaite przypuszczenia. Dina, nieodmiennie w dosadnych słowach, wyrażała swój pełny oburzenia pogląd na temat tych, którzy porzucają własne potomstwo. 
– Nawet zwierzęta dbają o młode – warczała. 
Nie była czułostkowa, widziała wiele dziecięcych śmierci, widziała w ogóle wiele śmierci, kalectwa, głodu i rozmaitych nieszczęść. Jak każda stara kobieta ze Wzgórza, widziała chyba wszystko, co może tu przytrafić się ludziom – małym i dużym. Aż nadto dobrze rozumiała prawa, rządzące gigantycznym mrowiskiem, w którym o wszystkim decydowała walka o byt.
Bezwzględność w tej walce nie mąciła zbytnio spokoju jej ducha, gdyż tłumaczyła ją sobie koniecznością przetrwania, której  oczywistość, choć niekiedy wytrącała z równowagi, nie budziła sprzeciwu nikogo z mieszkańców nie tylko Wzgórza, lecz i całego Miasta. Dawno już zło przestało tu mieć swój znak w kontraście do dobra – liczyły się nie czyny jako takie, lecz ich następstwa, mierzone skutecznością w wyścigu o przeżycie i własny komfort.
Wszelako Dina, w odróżnieniu od swych współplemieńców – po większej części wypranych nie tylko z subtelnych odruchów człowieczeństwa, ale często nawet zwykłej przyzwoitości we wzajemnych kontaktach – nie potrafiła godzić się z tym, że można, a nawet należy celowo czynić zło niejako ponad konieczną miarę. Wyznawała zasadę, iż powinno być go tylko tyle, ile trzeba, żeby zdobyć swoje. Akceptowała filozofię życia, zredukowaną do idei wzajemnego podgryzania sobie gardeł, niemniej wykluczała z niej zbędne okrucieństwo.
Przejawy tępej, bezmyślnej mściwości budziły jej irytację i obrzydzenie. Nie lubiła słuchać ani męskich przechwałek o poniżaniu przegranych, ani prymitywnych opowieści kobiet o wyczynach ich potomstwa, zabarwionych małpią złośliwością, okazywaną słabszym. W zetknięciu ze złem, wynikającym z nieuchronnej walki o byt, zachowywała stoicki spokój. Jednak na wszelkie objawy nadgorliwego zezwierzęcenia, pastwienia się nad ofiarą, reagowała złością – tyleż gwałtowną, co bezsilną. Ludzie niezbyt rozumieli, czemu nie podziela zachwytów nad mniej lub bardziej wyrafinowanym bestialstwem, na rozmaite sposoby usprawiedliwianym, a nawet honorowanym wedle niepisanych kodeksów postępowania. I choć szanowali ją za status, niezależność i kobiecą dzielność, to jednak niespecjalnie lubili, nie spoufalali się z nią, uważając, że jest jakaś „dziwna”.
Sep doskonale pamiętał, że od najwcześniejszych chwil swego życia szorstka z pozoru kobieta nie tylko chroniła go przed światem, lecz i przed nim samym, a zwłaszcza przed gorszą częścią jego natury. Ta bowiem, budząc się i znajdując ujście w kontaktach z otoczeniem, zabarwionych nieustanną wojowniczością, niejednokrotnie wyrywała się z uwięzi i próbowała brać górę nawet po zabawach i bójkach z kolegami. Dina spokojnie znosiła jego rozmaite brewerie, doskonale rozumiała, że dziecko musi uczyć się twardej rywalizacji, i że nauka ta przybiera nieraz postać bardzo bolesnych doświadczeń. Nie ganiła go za wdawanie się w niezliczone awantury z rówieśnikami. Gderała, gdy bywał poobijany i posiniaczony, leczyła rany i zwichnięcia i ze spokojem wysłuchiwała opowieści o wygranych lub przegranych potyczkach i wojenkach, toczonych zarówno w pojedynkę, jak wespół z innymi. Dwóch rzeczy jednak nie tolerowała – jawnego złodziejstwa i okrucieństwa.
Osiąganie czegoś w walce lub dzięki chytrości, uznawała za rzecz normalną. Tak być powinno, że silniejszy lub mądrzejszy przejmuje to, co traci słabszy lub głupszy. Gdy chłopak znosił do domu rozmaite trofea ze swych wypraw po okolicy, pytała nie tyle skąd je ma, ile jak je zdobył. Cieszyła się, gdy udawało mu się okpić przeciwników, wywieść w pole strażników, oszwabić wspólników, podbić oko wrogowi. Cieszyła się, gdy dawał sobie radę w grach ze światem – nawet tych najbardziej zawziętych, niejednokrotnie kończących się niezliczonymi guzami. Martwiły ją przegrane, nieraz złościły, zwłaszcza, jeśli malec nie wykazywał się dostateczną walecznością. Strofowała go, gdy poddawał się, lub uciekał bez powodu, także gdy nie umiał sprostać wyzwaniom, jakie dżungla Wzgórza stawiała każdemu jej mieszkańcowi już od maleńkości. Szczególne natomiast zadowolenie okazywała wtedy, gdy wykazywał się bystrością umysłu i zdolnością stawiania na swoim bez wdawania się w bijatyki. Z uznaniem przyjmowała wszelkie oznaki dzielności, które – choć nieraz okupione bolesnymi doświadczeniami – wzmacniały jej pupila w wytrwałości i powiększały jego pulę strategii radzenia sobie w twardym życiu dzieciaka ze Wzgórza. 
Dina – tak zresztą jak i jej mąż – doskonale wiedziała, że podstawą życia – nie tylko tu, lecz i w całym Mieście – jest umiejętność przetrwania. Doskonale też pojmowała fakt, iż w tych grach jej mały Sep ma dodatkowe obciążenie: od samego początku był traktowany jak obcy. Nie dość, że wychowywała go para starych dziwaków, że nie miał matki i ojca, to nade wszystko był znajdą. W oczach miejscowej społeczności było to coś na kształt kalectwa, które mniej lub bardziej otwarcie i złośliwie wypominano mu od chwili, gdy objawił się wśród tubylców. Zresztą – nie tylko jemu, lecz i jego przybranym dziadkom. 
Im nic już nie mogło zaszkodzić – fakt przygarnięcia podrzutka tylko utwierdzał tubylców w tym, że „starzy” to kompletni wariaci, może i nieszkodliwi, lecz zawsze jednak inni i wyobcowani. Do ich dotychczasowej inności wszyscy już przywykli, niemniej w rozumieniu ludzi z osady ta najnowsza fanaberia oznaczała przekroczenie granic dziwactwa i głupoty. Przez szacunek dla wypracowanej latami pozycji dwojga samotników w lokalnej społeczności nie wytykano ich jawnie palcami niemniej przy byle okazji nie szczędzono głupawych aluzji, docinków, pytanek i komentarzy. 
Zaczęło się już po kilku dniach. Kto, jak, kiedy i skąd pierwszy dowiedział się o tym, że w obejściu starych odludków pojawił się niemowlak? – trudno dociec. Jakieś wścibskie oko dojrzało suszące się na sznurkach na podwórku nietypowe szmatki. Ktoś zwrócił uwagę, że Dina zapuściła się aż do dworcowej hurtowni i dziwnie ożywiona kupiła tam od razu sporo rzeczy, potrzebnych nie tyle starym ludziom, ile maleńkim dzieciom. Ktoś inny z kolei podpatrzył, jak Set majstrował przy czymś, co przypominało dziwaczne taczki, a co w rzeczy samej było wrakiem starego dziecinnego wózka z dawnych lat, wyciągniętym spod gratów w kącie szopy. Od kogo, i czego się zaczęło – nie sposób już ustalić. 
Niewykluczone, że plotkę puścili nieopatrznie w obieg pojawiający się nocami dostawcy i odbiorcy lewych towarów, których musiała zadziwić – i zapewne nieco zaniepokoić – taka nowość w dotąd spokojnym, niebudzącym niczyjego zainteresowania punkcie kontaktowym kontrabandy. Jeden z nich odbył nawet z Setem krótką rozmowę na ten temat, drugi pomyszkował trochę w najbliższym sąsiedztwie, lecz najwyraźniej te przepytywanki i przeszpiegi przekonały kogo trzeba, że obecność dzieciaka w niczym nie narusza bezpiecznej izolacji domu i jego mieszkańców od reszty świata – przynajmniej na razie. Para starych dziwaków nie miała najmniejszego zamiaru zmieniać swoich zwyczajów, nie paliła się do kontaktów z innymi, co więcej – zamierzała jeszcze bardziej chronić swą prywatność. 
Z początku było jednak nieco uciążliwie. Wieść o zdumiewających nowinach w domku na skraju osady, gdy już raz ruszyła w świat, rozeszła się lotem błyskawicy po całej okolicy. Ludzi paliła ciekawość, lecz nikt nie miał dość śmiałości, by sprawdzić rzecz całą na miejscu. Starzy od dawna niechętnie wpuszczali gości przez próg, zresztą nikt nie kwapił się, by ich odwiedzać. W przeszłości też nie prowadzili otwartego domu, choć nie odmawiali gościny, i sami nieraz zaglądali do sąsiadów. 
Gdy żyły dzieci, gdy Set pracował, Dina naturalną koleją rzeczy uczestniczyła w życiu okolicznego sąsiedztwa, tyle że była w tym dość powściągliwa i nie udzielała się towarzysko ponad konieczną miarę. Trzymała ludzi na dystans, niemniej miejscowi po swojemu lubili ją. Nie wtrącała się w nie swoje sprawy, lecz umiała wysłuchać człowieka, okazywała wyrozumiałość dla ludzkich słabości, miała też cierpliwość do buszującej wszędzie dziecięcej hałastry. Z kolei jej mąż, choć nie budził może zbytniej sympatii, to niewątpliwie cieszył się mirem wśród okolicznej biedoty, jako jeden z tych nielicznych w tej okolicy, którzy mocno stali na własnych nogach. Niezbyt wylewny, nadto może wyniosły w oczach niektórych, nie stronił jednak niegdyś od sąsiedzkich pogawędek czy nawet dłuższych spotkań, a zdarzało się, że nawet służył pomocą przy gospodarskich naprawach.
Później ten stan rzeczy uległ radykalnej zmianie. Kontakty pary samotników ograniczyły się do niezobowiązujących rozmów Diny podczas jej w miarę regularnych wypadów do okolicznych sklepików i hurtowni lub do skąpej, beznamiętnej wymiany zdań, jakie Set od czasu do czasu zwyczajowo odbywał w karczmie po wyprawach do Miasta. Obydwoje przestali interesować się życiem osady, ludzie zaś przestali interesować się życiem dziwacznych odludków. Zresztą pomni nauczki, jaką swego czasu dostał zbyt ciekawski kapuś, wiedzieli, że lepiej nie pchać nosa w nie swoje sprawy.
Naraz wszystko się odmieniło. Nieodmiennym prawem natury jest niemożność okiełznania ludzkiej ciekawości, a zwłaszcza wścibstwa kobiet. Jak świat światem, nikt jeszcze nie wynalazł supła, na który można by skutecznie zawiązać babskie języki. Ich szczególny dar spostrzegawczości, chyba wręcz wrodzony, błyskawicznie uaktywnia się z chwilą, gdy pojawiają się jakieś najdrobniejsze nawet sygnały, znamionujące zmiany stanu otoczenia. Gdy zarejestrują choćby i błahe odchylenie od codzienności, natychmiast wysuwają swe antenki i czułki, i nie spoczną, dopóki nie wywąchają, w czym rzecz. Brak konkretów rekompensują grą wyobraźni, a że uprawiają ją stadnie i na głos, więc i efekty tego procederu bywają porażające. 
Kolektywna aktywność okolicznej żeńskiej brygady śledczej – wspieranej przez sforę dzieciaków, podkupywanych różnymi fantami – spowodowała, że już po kilku dniach cała okolica dowiedziała się fascynujących rzeczy. Że z cichego dotąd domu pod laskiem dochodzą odgłosy, najwyraźniej świadczące o obecności płaczącego niemowlęcia; że na podwórku suszą się uprane rzeczy, które żadną miarą nie mogą należeć do pary starych ludzi. Zasób zdobywanych informacji powiększał się po doniesieniach ze sklepików, w których Dina robiła coraz to dziwniejsze zakupy. 
Wreszcie pewnego dnia jedna z miejscowych kobiet, wydelegowana przez podekscytowane kumoszki do bezpośredniej akcji operacyjnej, stojąc w hurtowni w kolejce do kasy za Diną, nagabnęła ja bezceremonialnie.
- Mówią, że dziecko macie u siebie – zabrzmiało to ni jak stwierdzenie, ni pytanie.
- Mam – Dina krótko skwitowała sprawę jakby szło o coś normalnego i oczywistego.
- A skąd wam się wzięło? Przecież chyba nie wasze? – kobieta znacząco zarechotała ku uciesze nasłuchującej kolejki.
- Moje – Dina ogarnęła wzrokiem stojące kobiety. – A wam nic do tego.
- Będziecie chować? – 
- Jak moje, to odchowam.
- To nie oddacie? Po co wam taki kłopot? 
- Jeszcze się okaże – Dina nie zamierzała ujawniać swoich zamiarów zbyt otwarcie. Wolała dać do zrozumienia, że akceptuje zaistniałą sytuację, ale gdy uzna to za stosowne, zmieni zdanie i podejmie decyzję zgodnie z panującym zwyczajem. Nie chciała od razu mieć wszystkich przeciw sobie. Taka dwuznaczność uspokajała społeczność osiedla, gdyż czyniła z całej sprawy raczej dziwactwo, może chwilową zachciankę, niż jawną anomalię w ustalonym porządku rzeczy. 
Po zaspokojeniu pierwszej ciekawości kobiety wdały się z Diną w typowe babskie pogaduszki – a co, a jak, a czy chłopiec czy dziewczynka, czy duże czy małe, zdrowe czy chorowite, czy je, czy kaprysi. Co ciekawe, nikt nie pytał o Seta, ani o jego zdanie w tej sprawie. Wiadomo było, że para starych dziwaków zawsze trzyma razem, więc o żadnym konflikcie mowy tu być nie może. Mijały dni, ludzie przywykli do tego, że w domu na skraju lasku pojawił się nowy, malusieńki chłopczyk, że domostwo ożyło, że więcej w nim ruchu i krzątaniny. Z czasem pojawił się wózek, dziecko zostało komisyjnie dokładnie obejrzane, ocenione. Pytania o oddanie go do ochronki stawały się coraz rzadsze, wreszcie wszyscy pogodzili się z jego obecnością w osiedlu – co nie znaczy, że uznali je za swoje. 
I tak już zostało. Od maleńkości przywarła do niego etykietka odmieńca, jednak szybko nauczył się z nią żyć. Z początku miał z tym sporo kłopotów, lecz w miarę jak podrastał, szybko zorientował się, że ma to również swoje dobre strony – zwłaszcza jeśli wie się, co z tą odmiennością można zrobić, i co dzięki niej zyskiwać. Tyle tylko, że zdobycie tej wiedzy przyszło okupić wieloma bolesnymi doświadczeniami – zwłaszcza w pierwszych latach życia.
Pierwsze, mgliste wspomnienia dotyczyły jednego i tego samego – opiekuńczości przybranych dziadków w kontrze do agresji otoczenia. Jak każde dziecko, był szczególnie uwrażliwiony na wszelkie sygnały dobrych i złych emocji, docierających od ludzi i krążących między nimi. Tych pierwszych było niewiele, tych drugich – zdecydowanie więcej. Dopóki nie zaczął samodzielnie wystawiać nosa poza krąg domowego obejścia, w kontaktach z otoczeniem chroniła go opiekuńcza obecność Diny. Doglądała go z troskliwością kwoki, nieustannie czuwającej nad nieopierzonym pisklęciem. Zabierała ze sobą na zakupy i  wypady do pobliskiego lasku, czujnie obserwowała, jak popada w zwykłe, dziecięce tarapaty, towarzyszące eksplorowaniu dostępnego mu otoczenia. Była zaporą przeciwko sąsiedzkiej ciekawości, zazwyczaj podszytej – zwłaszcza na początku – sporą dawką złośliwości. Nie tyle rozumiał, ile wyczuwał niechęć i niedowierzanie różnych ludzi, mniej lub bardziej natarczywie obserwujących go niczym jakieś dziwo – najpierw, gdy wiercił się w skleconym przez Seta wózku, potem, gdy dreptał u boku Diny, nie pozwalającej, by zapuszczał się gdzieś poza zasięg jej wzroku. Jednakże na właściwy dzieciom sposób, o którym dorośli zachowują już tylko dość mgliste wspomnienia, czuł, że w jej obecności jest chroniony przed niedobrym, niemiłym i osobliwie niepokojącym wścibstwem obcych. Traktował tę osłonę, chroniącą jego dobre samopoczucie i spokój, jak coś normalnego i oczywistego. 
Musiało upłynąć trochę czasu, by zaczął spostrzegać, że są jakby dwie normalności i oczywistości, zupełnie odmienne i do siebie nieprzystające. Jedną było bezpieczeństwo w domu, drugą – nieustanne zagrożenie poza nim. Pierwsza była kojąca i w sumie pogodna, mimo licznych nieporozumień, spięć, harców, a także niekiedy srogiej pedagogiki, jaką stosowali opiekunowie. Druga zmuszała do czujności, ostrożności, często do stawiania czoła ukrytej lub jawnej agresji, połączonej z bolesnymi w skutkach jej konsekwencjami. Świat dzielił się więc na dom i całą resztę. W obydwu tych jego częściach rządziły inne prawa, panowały różne klimaty, nawet mówiono jakby innymi językami. Ogarnięcie tego było dla małego Sepa trudne, zwłaszcza, gdy zaczął samodzielnie już krążyć po okolicy i zadawać się z okoliczną dzieciarnią. 
Z początku nie mógł żadną miarą pojąć, skąd brała się nieustanna napastliwość kolegów. Przezywali go znajdą, dokuczali mu, ale koniec końców włączyli do swoich zabaw, zwłaszcza, gdy z czasem zaczął wykazywać niezłą sprawność fizyczną i bystrość umysłu – szczególnie w wyszukiwaniu rozmaitych fantów i spryt w ich zdobywaniu. Przekonał się jednak, że ta dziecięca agresywność była powszechnym, naturalnym w tym środowisku sposobem na życie, osobliwym regulatorem wszystkich w nim relacji. Dość szybko zorientował się, że to nie jest tylko na niby – że to dzieje się naprawdę. Nie wiedział tylko – dlaczego? Dopiero z czasem, gdy przy różnych okazjach zaczął odwiedzać kolegów w ich domach, pojął, w czym rzecz. Jego status odmieńca nie miał tu specjalnie znaczenia. Do tego wszyscy już przywykli – wraz z nim samym – a rozmaite dokuczliwości, jakich mu nie szczędzono, były właściwie już tylko pewnym plemiennym rytuałem, z rzadka tylko przekształcającym się w jawne upokorzenia. Nie w tym była rzecz.
Dla ludzi Wzgórza, niezależnie od wieku, dom był tym samym, co świat zewnętrzny – miejscem walki, agresji i stałej czujności wobec wszystkiego i wszystkich. Istniała tylko ta jedna normalność, i jedna oczywistość – i nie było przed nią ani zapory, ani schronienia. Dzieci traktowano tak samo jak dorosłych, a niekiedy nawet jeszcze gorzej – bądź jako zło konieczne, bądź wręcz karę, zesłaną przez los. Wiele noworodków oddawano od razu do wiadomych ochronek, te zaś, które chowano dalej, wyrastały w jawnie brutalnej szkole życia. Niewielu dorosłych, nawet spośród tych, którzy umieli zakrzątnąć się, by zapewniać sobie w miarę znośny byt, decydowało się na posiadanie kilkoro potomstwa. Dzieciaki, odchowane i odpowiednio przysposabiane, już jako nastolatki, nadawały się do zdobywania łupów. Ponieważ okoliczne łowiska były dość ubogie, a żerowiska mocno przetrzebione – więc każdy obrotny i sprawny dostawca dóbr – nawet mały – był w cenie. Wielu się nie sprawdzało, zatem  prawem selekcji naturalnej pozostawali najsilniejsi, najbardziej brutalni i zaradni – tak na ulicy, jak i w domu. Tych, którzy odpadali z gry, odrzucał zarówno dom, jak i ulica.
Wyjątek stanowiły te rodziny, w których starszyzna pracowała poza Wzgórzem i miała w miarę stałe dochody. W ich domach było nieco spokojniej, dzieci bywało tam więcej, a frustracji i agresji jakby nieco mniej. Tylko tam dostrzegało się odruchy opiekuńczości ze strony dorosłych, a nawet ślady autentycznej troski o przyszłość w perspektywie nieco dłuższej niż codzienne bytowanie. Szybko dorastający Sep nauczył się odróżniać te dwa odmienne gatunki rówieśników i naturalną koleją rzeczy lgnął do tych, którzy mieli owo w miarę bezpieczne zaplecze rodzinne, łagodzące powszechną dzikość otoczenia. 
Dina, dość uważnie śledząca znajomości swego pupila, wyraźnie wzmacniała chłopca w jego selekcyjnych wyborach. Z drugiej jednak strony nie zachęcała do stronienia od pozostałych kolegów, gdyż wiedziała, że musi nauczyć się radzenia sobie w przyszłości także (a może nade wszystko) z tym, co reprezentowali jako większość tego świata. Nie było więc mowy o żadnym chowaniu dzieciaka pod kloszem. Niemniej rozważnie pomagała mu w trudnej sztuce pomnażania doświadczenia życiowego, spokojnie wyjaśniając, na czym polegają różnice między tym, co ma w domu, a tym, z czym styka się poza nim. Bandażując małemu rany na głowie, kładąc okłady na sińce, naciągając wywichnięte stawy, gderała pocieszycielsko, tłumacząc te zawiłości zawsze wtedy, gdy spotykała go jakaś złośliwość, upokorzenie czy strata.
Od chwili, gdy tylko zaczął wyruszać w świat na własną rękę, Sep wiedział, że ma zawsze miejsce, dokąd się wraca – i że jest to miejsce przyjazne. Poza nim było dziko i niebezpiecznie – ale jednak fascynująco. Poznawał obowiązujące reguły gry, a właściwie ich brak. Wypracował sobie pozycję w lokalnej hierarchii młodziaków, miał ustalone miejsce w porządku dziobania – lokował się gdzieś w drugiej lidze zawodników. Z czasem jednak zaczęto go cenić za upór i niezależność, a nawet za dziwaczną – jak na lokalne zwyczaje – ekscentryczność. Pierwszy raz zdarzyło się to wtedy, gdy stanął w obronie koleżanki zabaw, której grupa pozbawiła należnej jej części zdobycznych fantów. Zachował się zdumiewająco, nawet ryzykownie, gdyż nikt z własnej woli nie oddawał komuś swoich trofeów, a ponadto nikt nie ośmielał się podważać decyzji silniejszych, dzielących zyski. Widząc tę rażącą niesprawiedliwość, podzielił się z dziewczynką tym, co mu przypadło w udziale. 
W zasadzie nikt nie mógł mu tego zabronić – w końcu, co zdobył, to jego, i mógł robić z tym, co chciał. Niemniej tak jawne okazywanie samodzielności groziło utratą pozycji w hierarchii grupy czy wręcz wykluczeniem z niej. Sprawa skończyła się jednak polubownie, bez awantury. Wyśmiano go tylko okrutnie, uznając, że taki to już los odmieńca: być durniem. W powszechnym bowiem mniemaniu podobne odruchy niewątpliwie oznaczały najzwyklejszą głupotę. Gdy opowiedział o tym w domu pytając, czy miał rację, Dina wymieniła z Setem krótkie spojrzenie, po czym gestem wyraziła aprobatę, oświadczając, że w zasadzie postąpił dobrze. Dla przeciwwagi ostrzegła jednak, by nie weszło mu to w nawyk i żeby rozważnie rozdzielał bliźnim swoje łaski.
Kilka dni później, gdy dziecięca sfora skrzyknęła się na kolejną wyprawę po okolicy, dziewczyna podeszła do niego po cichu i ukradkiem wsunęła mu do kieszeni coś, co okazało się popularnym, słodkim batonem. Spojrzeli po sobie bez słowa – i od tej pory stali się nierozłączną parą przyjaciół. Sep chronił koleżankę przed innymi, ona zaś zawsze trzymała jego stronę. Pozostali w końcu zaakceptowali ten dziwny układ, tyle że teraz traktowali tę parę niejako łącznie – jako jednego wspólnika, który dostaje tylko jedną część zysków. Było to nowe doświadczenie, szalenie pouczające, acz zdumiewające przez swoją niezwykłość w drapieżnym świecie Wzgórza. Na swój, chłopięcy sposób Sep pojął i przekonał się w praktyce, że wspieranie innych kosztuje, aczkolwiek w jakiś dziwny sposób również się opłaca. Musiało jednak upłynąć wiele jeszcze czasu, by zrozumiał, iż nie wszystko w życiu da się liczyć tak samo, przeliczać na jedną modłę i w jednej walucie. 
Przyjaźń trwała niezbyt długo, ponieważ losy Sepa na Wzgórzu od pewnego momentu potoczyły się nieco inną koleją, niż jego młodszych i starszych kolegów. Niespodziewanie dla samego siebie znalazł inny sposób na spędzanie czasu, przez co jego więzi z kolegami rozluźniły się, a z czasem przekształciły w obcość, by nie powiedzieć – w nieufną niechęć. Ani on sam, ani dziewczyna nie byli w stanie uporać się z tą odmianą. Z dotychczasowej bliskości przeszli stopniowo w stan zwyczajowej znajomości, nie wykraczającej poza zdawkowe słowa i gesty powitania czy pożegnania. Niemniej później, w innym już życiu, Sepowi długo towarzyszyło wspomnienie nie tyle może dawnej przyjaciółki z dzieciństwa ile tego, czego dzięki niej się nauczył. Los spowodował, że po latach, w dość przykrych okolicznościach, przyszło mu jeszcze raz spotkać ją na swojej drodze i zmierzyć się z przeszłością. Niestety, zachował się wówczas w sposób bardzo dla niego niechlubny – choć, jak sądził, w danym momencie logiczny i wręcz konieczny. Lecz zanim do tego doszło, musiało się jeszcze bardzo wiele wydarzyć. 


* * * * *

	Do końca podróży zostało już tylko kilka krótkich przystanków. Mimo, że ludzi w kolejce stopniowo ubywało, nadal panowała ciężka atmosfera wyczekiwania na dojazd do miejsca codziennej harówki w Fabryce, a dla niektórych jeszcze dalej – w Porcie. Sep dostrzegał już zmianę krajobrazu. Smętną monotonię slumsów Wzgórza zaczęła zastępować bardziej uporządkowana i cywilizowana – choć na swój sposób również jednorodna – monotonia zabudowań licznych kompleksów fabrycznych. Było coś paradoksalnego w tym, że zarówno ogromna, bezimienna masa robocza, jak i ci, którzy nią zarządzali i puszczali ją w ruch, na kilka godzin zjeżdżali się w jedno i to samo miejsce, by pospołu – choć na rozmaite sposoby – kłębić w jednym i tym samym, ogromnym tłumie. Podczas podróży kolejką Sep nie raz, i nie dwa łapał się na myśli, że przecież tak naprawdę wszyscy tu dzielą  podobnie  mrówczy los. Gdyby spojrzeć na tę gigantyczną całość pod takim właśnie kątem, to czy rzeczywiście on sam – koniec końców, ważna tu osoba – tak bardzo odróżnia się od pozostałych?
	A przecież, mimo iż jechali razem i w to samo miejsce, to między nim, a tym ludzkim mrowiem leżała wielka przepaść. Sam ją wykopał, mozolnie drążąc coraz głębiej i powiększając przez lata ciężkiej nauki i pracy. Śmieszyła go ta zbitka słów: wspinać się na wyżyny, żeby pogłębiać przepaść między sobą, a innymi. 
           Gdy tak bawił się grą myśli i wyobraźni, wracała wyblakła już mocno pamięć początków tej wspinaczki. Zaczęła się dawno temu, jeszcze na Wzgórzu, od samotnej wyprawy małego chłopca do niewielkiego, dość rachitycznego lasku, rosnącego nieopodal jego rodzinnego domu na samym krańcu osady, gdzie dorastał. Od równie rachitycznego domku, który w nim stał – i od jego lokatora.
	Nazywali go Stary Ben – albo po prostu Ben. Nikt nie wiedział, kim naprawdę był, skąd tu trafił, kiedy się pojawił. Musiało to być rzeczywiście dawno temu – nawet najstarsi miejscowi uważali, że żył tu od zawsze. Mieszkał w dziwacznej, dużej, nieforemnej chacie, którą sobie sklecił i do której nikogo nie dopuszczał dalej, jak na próg. Traktowano go jak osobliwe dobro wspólne, chroniony skarb – gdyż umiał leczyć. Co prawda nie był cudotwórcą – lecz potrafił zaradzić gorączkom, różnym bólom, mniej groźnym ranom, zakażeniom czy zatruciom, wiedział, jak nastawić połamane kości, a nawet wyjąć kulę z nogi lub ramienia. Co bardziej przesądni wierzyli wręcz, że gdyby zechciał, dałby radę wypędzać z człowieka złe duchy.  
	Niezbyt lubiany, sam też nie przepadał za ludźmi, lecz oni potrzebowali jego, a on egzystował dzięki nim. Oporządzał się sam, zorganizował sobie dostęp do wody i prądu, butla z gazem wystarczała mu na długo. Za porady i pomoc brał niewiele, zwykle w formie jedzenia, potrzebnych, nieznoszonych łachów, drobnych pieniędzy. Był to układ stabilny, zrównoważony, z którego wszyscy korzystali ku obopólnemu zadowoleniu. Od czasu do czasu zachodził do hurtowni po różne drobiazgi, z rzadka wyjeżdżał kolejką gdzieś poza Wzgórze i wracał z tych wypraw objuczony pękatym plecakiem. Z nikim się nie przyjaźnił, nie miał kobiety, ani pomocników. 
	Między nim, a osadą, panowała niepisana umowa: ja wam pomagam, a wy mnie nie ruszacie, nie nachodzicie, nie okradacie, nie nasyłacie na mnie dzieci, nie pętacie się po okolicy, nie naruszacie mojej prywatności. Zasad tych przestrzegali wszyscy, także ci, którzy pojawiali się u niego z obcych osad z prośbą o pomoc i radę. Gdy znikał na cały dzień czy wyruszał gdzieś dalej, nikomu do głowy nie przychodziło, żeby przekroczyć niewidzialną granicę jego terytorium. Gdyby się bowiem zorientował, wówczas gotów byłby odmówić swoich usług – a to miałoby fatalne skutki dla wszystkich. Zbyt był cenny – i biada temu, kto poważyłby się na podobne ryzyko. Wiedziały też o tym wszystkie dzieci, włóczące się i harcujące po okolicy, a wiedza ta, przekazywana w formie groźnych napomnień starszych, stanowiła część ich miejscowej, powszechnej edukacji.
	Tylko nielicznym udało się zajrzeć od drzwi do środka domu Bena, lecz nikt z nich nie dojrzał w nim niczego nadzwyczajnego. Ciekawskich z miejsca wypraszał od progu. i tam,  na zewnątrz wysłuchiwał, co mają do powiedzenia, lub o co chcą poprosić. Cierpliwie wypytywał, w czym rzecz, co i jak, po czym decydował, czy iść do chorego, czy nie. Powszechnie wiedziano, że jeśli odmawiał wizyty, to znaczy, że sprawa jest poważna i że należy oczekiwać najgorszego – co też zwykle się sprawdzało. Szorstki w obejściu, nigdy nie kręcił, nie mamił. W trudnych przypadkach oznajmiał, że potrzebne jest takie czy inne drogie lekarstwo i że bez niego będzie źle. Kogo było stać, ten kupował – i rzeczywiście pomagało. W najcięższych sytuacjach zalecał szukania pomocy w Mieście u dyplomowanych doktorów. Leczył różnymi ziołami, których miał sporo, choć nikt nie wiedział, skąd je brał. Czasami nakłuwał chorych dziwnymi igłami albo przypalał cieniutkimi pałeczkami w różnych miejscach. Uważano, że to magiczne sztuczki, lecz mimo niedowiarstwa godzono się na te zabiegi, gdyż okazywały się skuteczne. Podtrzymywało to jego aurę tajemniczości i opinię o wielkiej lekarskiej mądrości.
	Jak inni, tak ani Dina, ani Set nie mieli pojęcia, skąd się wziął mieszkaniec chaty w lasku, nieopodal ich domu. Byli właściwie sąsiadami. Gdy żyły ich własne dzieci, kilkakrotnie korzystali z jego pomocy – z dobrym skutkiem. Lecz gdy umierały – ani nie zaradził chorobie córeczki, ani nie dał rady poskładać i pozszywać poranionego syna. Gdy Set wracał do zdrowia po wypadku w Fabryce, Dina radziła się go, jak uśmierzać bóle męża. Pomagał skutecznie, więc odwdzięczała się wiktuałami, które przyjmował z grzeczną, acz zdawkową wdzięcznością. Gdy sytuacja się ustabilizowała, ich kontakty ustały. 
	Para samotnych dziwaków obchodziła się bez pomocy leśnego medyka – czasami tylko spotykali go na drodze lub w lasku, lecz obie strony poprzestawały na zwyczajowych gestach powitania i wymianie kilku mało znaczących słów. Niekiedy lokalny dostawca zostawiał w szopie Seta butlę z gazem dla Bena – nie zawsze chciało mu się ją wozić dalej do lasu, tym bardziej, że nigdy nie było wiadomo, czy Stary akurat jest w domu. Stwarzało to rzadkie okazje do krótkich rozmów przy ich odbiorze, lecz zaczynały się one i kończyły na krótkich uprzejmościach. Trudno więc było mówić o bliskich, sąsiedzkich stosunkach. Jednakże, gdy w tym zakątku lokalnego światka pojawił się maleńki Sep, sytuacja się zmieniła – aczkolwiek nie od razu.
	Dina, niedługo po tym, gdy znalazła dziecko, podeszła do Starego, który właśnie wracał z jakiejś wyprawy i zapytała, czy nie zechciałby je obejrzeć. Nie, żeby coś budziło jej niepokój.  Po prostu uznała, że warto, by rzucił na nie okiem i ocenił, czy wszystko jest jak należy. Ben nie okazał zdziwienia obecnością nowego domownika u pary samotników – po starannych oględzinach zadał kilka prostych pytań, w końcu pokiwał uspokajająco głową, pożegnał się i bez słowa ruszył do wyjścia. O nic więcej nie pytał, skinął głową w stronę Seta, kręcącego się koło szopy – i już go nie było. Tak odbyło się pierwsze spotkanie tych dwojga – dziwnego dziecka i równie dziwnego odludka – które w niczym nie zapowiadało tego, co po kilku latach miało nastąpić. 
	Jakże nieprzeniknione i niezbadane są prawa, rządzące ludzkimi losami. W niezwykły i z pozoru mało znaczący sposób splatają życie tych, którym przeznaczone jest stać się dla siebie kimś ważnym. Kto potrafi z góry przewidzieć, że obcy, napotkany przypadkowo na drodze człowiek, gdzieś, kiedyś odmieni jego świat? Potem, gdy to się już stanie, wszystko wyda się wręcz naturalne i oczywiste, lecz w danym momencie takie ulotne spotkanie to tylko nic nieznaczący incydent w pośpiesznym biegu mijających zdarzeń. Ale nie ma przypadków. Są natomiast cieniutkie niteczki ludzkich żywotów, tworzące zawiłe przeploty jakiegoś tajemniczego wzoru w gigantycznej, nie dającej się ogarnąć rozumem, lecz jakże sensownej całości. W takim właśnie niewyobrażalnie zawiłym splątaniu owych niezliczonych nitek, mały Sep i Stary Ben w pewnej chwili i na jakiś czas znaleźli się obok siebie. Tak widocznie miało się stać, by cała ta historia się w ogóle się wydarzyła – i nabrała swojego sensu. Lecz przyszło na to poczekać jeszcze kilka lat, a dokładniej mówiąc – nieco ponad siedem. Akurat tyle, by chłopiec odpowiednio dorósł i dojrzał do stanu gotowości na zmiany.
	Na Wzgórzu dzieci szybko wyrastały ze swej przyrodzonej dziecinności. Szkoła przetrwania robiła swoje, selekcja nieubłaganie odsiewała osobniki nie tyle nawet słabsze fizycznie, ile niezdolne do życia w stanie nieustannej czujności, agresji i walki. Odpadały z rywalizacji już na poziomie kilkulatków, i spadały w hierarchii grup rówieśniczych do pozycji najniższych i służebnych. 
Sep, choć radził sobie jako tako, powoli zaczął odstawać od innych. Miał bezpieczną przystań w domu, co było tu rzadkością. Opiekunowie nie oczekiwali od niego, by zdobywał i znosił fanty, by sprawdzał się w wojowaniu o przewagi nad innymi czy aspirował do roli przewodnika stada – najlepiej własnego. Miał współżyć i konkurować z innymi, nawet na ich warunkach – lecz nie za wszelką cenę. Nie grano mu na ambicji, choć ganiono za wszelkie oznaki tchórzostwa. Zarówno Set, jak i Dina, obydwoje w końcu wolni od codziennej katorżniczej pracy czy pogoni za groszem, zawsze mieli dla niego czas na rozmowę. Set, na swój gburowaty nieco sposób, pokazywał mu swoje skarby w szopie, wyjaśniał, do czego służą i pokazywał całkiem składnie, co można nimi – i z nimi – robić. Z powodu kalectwa miał ograniczone możliwości manualne, lecz znał się na rzeczy i wiele potrafił. Wciągał chłopca w te zajęcia i stopniowo wyrobił w nim spryt majsterkowicza. 
	Przydawało się to Sepowi w zabawach z grupą, lecz szybko zorientował się, że niewiele z tego miał dla siebie. Owszem, wykorzystywano te umiejętności, lecz jego samego traktowano raczej jako użyteczne narzędzie, niż jak równorzędnego partnera i równoprawnego wspólnika, jako że w porządku dziobania wciąż zajmował dość odległą pozycję. Zaczął się buntować i protestować, lecz starsi i silniejsi szybko przywoływali go do porządku wyzwiskami i drobnymi upokorzeniami. Wreszcie pewnego dnia odmówił kolejnej przysługi, nie uległ namowom ani groźbom, co skończyło się awanturą i mocnym pobiciem na oczach całej osady. Chłopiec dowlókł się do domu i trzeba było zapakować go do łóżka, bo nie tylko wyglądał, lecz i czuł się bardzo kiepsko. Następnego dnia wystraszona Dina wybrała się do Bena po poradę. Przyszedł, obejrzał, obmacał, wydał kilka poleceń – i wyszedł. Lecz przed wyjściem za furtkę niespodziewanie podszedł do stojącego nieopodal Seta i zamienił z nim kilka słów. Dina widziała przez okno, że mąż gestykuluje, po czym wychodzi z gościem na drogę, jakby chciał go odprowadzić. Było to zaiste zdumiewające, gdyż Ben nigdy nie wdawał się pogwarki z obcymi i zawsze chodził sam. A tu taki wspólny spacerek, rozmowa…
	Nie było go dobre pół godziny, a gdy wrócił, wyglądał na mocno zamyślonego.  Najwyraźniej nie palił się do rozmowy.
	- Czego chciał? – niecierpliwa i zaciekawiona Dina w końcu nie wytrzymała i przerwała milczenie.
	- A, takie sobie… Pytał – Set rzucił od niechcenia i zamilkł. 
	- O co? – powściągliwość męża czasami strasznie ją irytowała. Przecież coś musiało się stać, że Stary Ben zachował się tak dziwnie.
	- Takie tam… różne rzeczy – Set nie wydawał się skory do wylewności.
	- Jakie rzeczy? Przestań kręcić – starała się zachować spokój, ale mało już brakowało, żeby jej ciekawość ujawniła się w bardziej wybuchowej formie.
	- On dużo wie. Dużo widzi. I dobrze myśli – odparł zdawkowo, enigmatycznie.
	- Co wie? Czego tu węszy? O co mu chodzi? – ezopowe odpowiedzi męża wyprowadzały ją powoli z równowagi. – Powiesz wreszcie coś, czy tak będziesz dukał jak jaki niemowa!
	Set wiedział, że Dina nie ustąpi, zresztą i tak nie miał zamiaru niczego przed nią ukrywać. Sprawa była zbyt poważna, żeby mogło obejść się bez dłuższej rozmowy – i to takiej, której treść, sens i ewentualne konsekwencje daleko wykraczały poza incydent sprzed niecałej godziny.
	- Co wie? Więcej niż myślisz. Widzi na okrągło, więcej niż się wydaje – Set po swojemu pojmował dyplomację w rozmowach z żoną i nigdy nie mówił od razu wprost. Dina, choć znała tę jego konwersacyjną strategię, nie rozumiała, czemu służy takie kluczenie wokół sedna sprawy.
	- Więcej? Czyli co? – każdy, najmniejszy choćby konkret, był lepszy od tego cedzenia słów.
	- Chyba wie o nas, znaczy się… o piwnicy – wyrzucił z siebie z irytacją.
	- O to pytał? 
	- Właściwie to nie, ale jakoś tak mówił, jakby dobrze widział o co chodzi.
	- Chciał, żebyś mu się okupił?
	- Nie, nie, tylko powiedział, że to dobrze, bo na pewno się przydaje. I że się jeszcze przyda. Żeby uważać – Set zdobył się na tak długą kwestie choć nie bez oporu.
	- No i dobrze. Jak tak, to nie ma się co martwić. Jakoś mnie to nie dziwi. Zawsze wiedziałam, że choć on taki nijaki, to patrzeć umie – gderała. –  No i się dopatrzył. Ale jak nie szkodzi, to niech sobie wie. Co mu do tego? Do tej pory był cicho, to i dalej będzie cicho – spokojnie podsumowała wiadomość o tym, że Ben przejrzał tajemnicę ich meliniarskiego interesu. Słusznie uznała, że jeśli nie chce się wtrącać, to z tej strony nie ma żadnego zagrożenia. 
	- I tyle czasu o tym gadaliście? – postanowiła się upewnić.
	- Nie tylko o tym.                                                                                                                                                             	- A o czym jeszcze? – tu ciekawie nastawiła uszu, bo teraz naprawdę się zaniepokoiła.
	- O dzieciaku – Sep milczał przez chwilę. - On ma swoje oko na niego.
	- Jakie znowu oko? Co ty bredzisz? – tym razem głos Diny ostro podniósł się o kilka tonów do góry.
	Set długo przyglądał się żonie – i nie odzywał się. Patrzył jej w oczy, a ona na niego. Powoli docierała do niej myśl, że Stary Ben odkrył nie tylko tajemnicę ich lewych dochodów, lecz przeniknął również pewną skrywaną nadzieję, jaką obydwoje hołubili w sobie od czasu, gdy się poznali. Nadzieję, która niegdyś wygasła, a potem obudziła się, by znów z czasem zalec w niepamięci. Teraz jeszcze raz rozbudziła się, wskrzeszona z chwilą pojawienia się w ich życiu maleńkiego chłopca. Nigdy nie mówili o niej wprost, tylko półsłówkami, w żartach lub w formie zakamuflowanych aluzji. 
	Gdy ludzie spędzą ze sobą kilkadziesiąt lat życia, gdy przejdą wszystko, co dobrego i złego może się im przytrafić, wówczas znają nie tylko swoje myśli, ale też głęboko ukryte w każdym z nich żale, tęsknoty i marzenia. Nawet te, które są tylko fantazją, iluzją, sennym majakiem. Bywa i tak, że każde hoduje je w sobie osobno, lecz po jakimś czasie doskonale wie, że w tym drugim zalęgło się dokładnie to samo, co w nim. Tak powstaje osobliwa więź, której nie sposób wyjaśnić żadnym terminem – wspólnota konfliktu nadziei i obawy przed jej niespełnieniem. 
	W tym momencie każde wiedziało, o co chodzi, lecz żadne z nich nie chciało pierwsze się odezwać. Nie mieli pojęcia jak przypasować to, co się przed chwilą wydarzyło do tego, co tkwiło głęboko ukryte w ich duszach, uczuciach i umysłach. Czy to spotkanie z Benem było na tyle ważne, by miało przekształcić się w znak losu? Czy mogli sobie pozwolić na dopuszczenie do siebie myśli o urealnieniu czegoś, co było tylko mrzonką? Trudno jest człowiekowi przyznać się do tego, że tkwi w nim wieczna zadra, ciągle niewygasłe pragnienie czegoś, co chyba nieosiągalne. Pogodzenie się z niemożliwością jego spełnienia nie oznacza przecież, iż znika czy umiera. 
	Od dziecka nosili w sercu to samo – wizję wyrwania się ze świata, w którym przyszło im się urodzić i spędzać życie. Szybko jednak pojęli, że nie będzie im to dane. Ukształtowani i sformatowani przez Wzgórze, że nie daliby rady. Mentalnie i kulturowo wrośli w tutejszy świat tak dalece, że nie odnaleźliby się nigdzie poza nim. Zresztą Miasto nie tolerowało takich pomysłów – zwłaszcza u ludzi stąd. Nie było dla nich oficjalnie miejsca gdzie indziej. Poza Wzgórzem nie istniała taka funkcja i rola społeczna, której mogliby sprostać, a która dawałaby im prawo do zmiany statusu. 
	Nie mieli na to ani pieniędzy, ani wykształcenia, ani protekcji. Bycie siłą roboczą, nawet wykwalifikowaną, to za mało, żeby rościć sobie pretensje do czegokolwiek więcej, niż dał los i ustalony porządek rzeczy. Młody Set i tak zresztą był szczęściarzem, gdyż miał więcej od innych współplemieńców – stałą pracę po ojcu, stały dochód, niezłe warunki egzystencji. Był wiec na swoim miejscu – zatem o co jeszcze mogło mu chodzić? Z punktu widzenia władzy oczekiwanie czegoś więcej byłoby tylko nieuzasadnioną i niebezpieczną fanaberią. 
	Miasto kontrolowało nie tylko migrację swych obywateli w obrębie zakreślonych granic, lecz dbało też o to, by nikomu bez wiedzy stosownych instytucji nie lęgły się w głowach podobnie dziwne pomysły czy potrzeby. Zarządzanie równowagą społeczną stanowiło zarówno cel jak i środek do zachowania powszechnego ładu w tym gigantycznym ulu. Istniały oczywiście mechanizmy awansu, lecz pozostawały pod ścisłą kontrolą służb, odpowiedzialnych za gospodarowanie zasobami ludzkimi. Decydowały one o życiu obywateli według ściśle określonych kryteriów – zestandaryzowanych, stabelaryzowanych i skatalogowanych.  
	Jakiekolwiek odstępstwa od tych ustaleń szybko wychwytywano, a następnie likwidowano metodami zrazu łagodnymi i perswazyjnymi, a w przypadku co bardziej opornych – drastycznymi, z fizyczną eliminacją włącznie. Przymusowa rejestracja i wyrafinowana technologia znakowania umożliwiały monitorowanie życia każdego człowieka z osobna – i wszystkich zbiorowo. Gdy tylko ktoś wyłamywał się z przewidzianych dla niego norm – od razu trafiał pod nadzór służb. Wybijały one ludziom z głowy różne mrzonki – i to nader skutecznie. Najpierw oddawały takich delikwentów pod opiekę specjalistów od psychotechniki, a gdy i to nie pomagało – stosowały rygor penalizacji. Konsekwencje tego były albo tylko niemiłe, albo bardzo dramatyczne. Tertio non datur. 
	Set i Dina, pogodziwszy się z tym, że ich młodzieńcze marzenia okazały się nierealne, naturalną koleją rzeczy przenieśli je na swoje dzieci. Nie byli w tym odosobnieni. Na Wzgórzu niemal każdy chciałby takiej odmiany losu, wszyscy jednak wiedzieli, że to praktycznie niemożliwe. Miasto nałożyło blokadę na miejscowych, coś na kształt embarga na zakazany towar. Teoretycznie szansę dawała edukacja, lecz ta w miejscowych warunkach była czystą fikcją. 
	Zarejestrowanie dziecka w tutejszej szkółce dla biedoty niczego nie dawało. To, co szumnie nazywało się publiczną szkołą elementarną, było kpiną z poważnego nauczania, natomiast wstąpienie do niej – jednoznaczne ze znalezieniem się w stosownym rejestrze z odpowiednią klasyfikacją pochodzenia i miejsca zamieszkania. Każde późniejsze pojawienie się w obrębie machiny ekonomiczno-społecznej i na Wzgórzu, i poza nim, wymagało dodatkowo przejścia procedury zmiany oznakowania, tyle że według starego wpisu rejestracyjnego. A to wykluczało niejako automatycznie dalszy awans społeczny. 
	Ów mechanizm błędnego koła działał niezawodnie. Tym bardziej, że za zasadzie negatywnej selekcji naturalnej, potrzeby miejscowej ludności w zakresie wykształcenia ograniczały się do umiejętności pisania, czytania i rachowania. Bez tego niezbędnego minimum nie sposób było żyć, choć analfabetów nie brakowało. Resztę traktowano jak zbędny balast i stratę czasu. Wystarczyło jednak tylko raz pojawić się w szkółce, żeby otrzymać swój numer w centralnej bazie danych – raz na całe życie. Znacznik też w zasadzie wszczepiano wszystkim, a każdemu, kto w jakiejkolwiek sprawie wyściubiał nos poza Wzgórze – odpowiednio oprogramowywano. 
	Procedura była prosta, a bez niej nie można było w obrębie Ulicy – nie mówiąc już o Pasażu, gdzie zresztą mało kto stąd się zapuszczał – cokolwiek załatwić ani czegokolwiek sobie zorganizować. Nie dawało się też niezauważalnie gdziekolwiek wejść, gdyż precyzyjny monitoring wyłapywał każdego, a już zwłaszcza nieoznakowanego. Człowiek bez znacznika miał prawo istnieć, aczkolwiek prędzej czy później, chcąc korzystać z dobrodziejstw cywilizacji i żyć w zgodzie z władzą, musiał poddać się procedurze znakowania. 
	Lecz specyfika Wzgórza powodowała, że system obserwacji i nadzoru nie był tutaj tak szczelny, jak w pozostałych rejonach Miasta. Większość miejscowych ludzi funkcjonowała na marginesie jego głównej  społeczności i nie wchodziła z nią w relacje instytucjonalne czy funkcjonalne. Ponadto przy każdej nadarzającej się okazji tubylczy figlarze psuli instalowany tu sprzęt sieci monitoringu, a złapanie winnych było praktycznie niemożliwe. Niemniej i tak  nie dało się bezszelestnie zrobić zakupów w hurtowni, wejść do knajpy czy urzędu, wsiąść do kolejki – każde miejsce publiczne pozostawało pod czujną obserwacją kamer. Wszechobecny system widział wszystkich – a więc i tych nieoznakowanych. Co prawda, mieli oni – przynajmniej na Wzgórzu – większą swobodę poruszania się po swojej klatce, lecz bez wiedzy systemu o wydostaniu się z niej – a już zwłaszcza na stałe – nie mogło być mowy. Ci, którzy próbowali tej sztuki, drogo za to płacili.
	Set i Dina, przykuci do miejsca urodzenia i pochodzenia, we wczesnej młodości snuli, jak wszyscy, marzenia o tym, by jakoś wymknąć się z tej systemowej pułapki. Twarde życie zmusiło ich do harówki i do rezygnacji z jakichkolwiek pomysłów ich urzeczywistnienia. Gdy urodził się syn, swoje tęsknoty przenieśli na niego. Ale chłopak poszedł własną drogą, a właściwie zszedł na manowce. Znakomicie wpasował się w tutejszy pejzaż społeczny, szybko dostosował do zasad gry w dżungli Wzgórza, szybko też założył własną bandę. Jako nastolatek zyskał sporą ,mołojecką sławę i cieszył się już uznaniem łobuzerskiej starszyzny nie tylko rodzinnej osady, lecz i dalszych okolic. Rodzice byli bezradni, choć wciąż starali się przemawiać mu do rozsądku. Nadmierna opiekuńczość i matczyna pobłażliwość Diny zaowocowały demoralizacją dzieciaka, a Set nie miał serca podnosić ręki na pierworodnego. Gdy zorientował się, że powinien poważnie interweniować, było już za późno. 
	Chłopak ojca trochę szanował, ale miał za frajera, tyrającego na innych. Nie przychodziło mu do głowy, żeby przenosić się gdzie indziej – tu było jego środowisko naturalne, które postanowił uczynić swą bazą wypadową do późniejszych polowań w Mieście. Owszem, marzyło mu się Miasto – ale jako wielkie łowisko, pełne żeru. Jego ambicja zogniskowała się na awansie w bandyckiej hierarchii. Jeśli zamierzał wyjść ze Wzgórza, to wyłącznie jako poważny kandydat do roli jednego z mafijnych bossów. Rozmijało się to z pomysłami Seta i Diny, wiec dali sobie spokój z odgrzebywaniem własnych marzeń, które obudziły się po narodzinach syna. Ciężko przeżyli jego śmierć w walce gangów, aczkolwiek nie była ona dla nich zaskoczeniem, gdyż w głębi duszy przewidywali, że tak to może się skończyć. 
	Mimo swej zacności, tak nietypowej jak na tutejsze standardy, nie mieli skłonności do rozczulania się nad sobą. Jednak każde po swojemu mocno tę śmierć odchorowało. Trzymali się dzielnie, tak jak wtedy, gdy zmarła ich mała córeczka. Nie załamali się – tutejsze życie nie pozwalało na komfort psychicznych zapaści, wyłączających aktywność w walce o byt. Niemniej jakby coś się w nich zepsuło – już to zasilanie, już to trybiki, już to światełka. Otorbili w sobie własne żale, poddali rutynie codzienności. Nawet wypadek w Fabryce i przejście Seta na głodową rentę niczego już nie odmienił. Dusze obumarły, została wegetacja. Wciągnięcie się w pokątne interesy dostarczało więcej pieniędzy, lecz niewiele z tego wydawali na siebie. Set zebrał spory fundusik, i choć cieszył się z niezależności, nie za bardzo wiedział, co z tymi nadwyżkami robić, ani na co miałby je spożytkować. Lecz ta przygoda przynajmniej zapewniała trochę ekscytacji, a nawet pobudzała wyobraźnię – co niepostrzeżenie rozruszało umysł wiecznie osowiałego inwalidy, a w pewnym momencie zaowocowało w sposób zgoła nieoczekiwany.
	Gdy na progu domu pojawiło się dziecko w beciku, sytuacja pary odludków zmieniła się radykalnie. Po krótkim okresie zamętu, życie zaczęło kręcić się wokół nowego lokatora. Ani Dina, ani Set nie zdawali sobie z początku sprawy, że nie tylko wydobyli się z letargu uporządkowanej egzystencji, lecz że ocknęło się w nich to, co dawno już mieli za umarłe. Sep wyrastał na bystrego i żwawego chłopca, a jednocześnie w niczym nie przypominał utraconego syna – był wręcz jego charakterologicznym przeciwieństwem. 
	Set obserwował go – pełnego ciekawości świata, uporu w dochodzeniu swego, zwinnego i obrotnego. Początkowa mieszanina podejrzliwości, nieufności, lecz i życzliwości, niepostrzeżenie dla niego samego przeradzać się poczęła w przywiązanie starego kaleki do wszędobylskiego malca. Gdy ten rozpoczął swe przygody ze światem poza rodzinnym dla niego domem, obydwoje z żoną zauważyli, że ujawnia cechy, które wyraźnie odróżniają go od pozostałej dzieciarni. Nie był agresywny, choć nauczył się stawiać czoła agresji i brutalności innych – za co często obrywał niezłe cięgi. Choć biegle szwargotał w miejscowym młodzieżowym żargonie, upominany przez Dinę w domu nie posługiwał się wulgaryzmami. Towarzysząc Setowi w pracach w szopie w lot chwytał co, gdzie, jak i dlaczego. Swą dziecięcą dociekliwością zadręczał obydwoje opiekunów, którzy nie zawsze umieli odpowiedzieć na tysiące zadawanych im pytań.
	Dina pierwsza zorientowała się, że chłopak potrafi rozpoznawać litery na opakowaniach towarów, w tandetnych, kolorowych pisemkach i folderach, jakie przy okazji zakupów znosiła do domu. Gdy powiedziała o tym mężowi, ten machnął ręką z niedowierzaniem, ale wieczorem odpytał chłopaka i stwierdził, że żona mówi prawdę, Najwyraźniej w potoku zdawkowych odpowiedzi dorosłych, opędzających się od nieustannych dziecięcych pytań, malec stopniowo wychwytywał, co też oznaczają te znaczki na papierach albo na obrazkach w telewizorze. Bawiąc się, składał sobie jedne z drugimi – i nauczył się sylabizować proste wyrazy. Dalej bawili się już we trójkę – chłopak miał uciechę, a dorośli cichą satysfakcję. Set przywoził teraz ze swych wypraw poza Wzgórze najrozmaitsze reklamowe śmieci, darmowe gazetki i ulotki. Ponieważ tekstom towarzyszyły obrazki, zabawa poczęła zamieniać się w prostą, by nie rzec, prymitywną – lecz jednak edukację. Gdy Sep skończył szósty rok życia – a właściwie obchodził szóstą rocznicę zjawienia się na Wzgórzu – dostał z tej okazji prawdziwą książeczkę z ilustracjami. No i powstał problem…
	Najprostszym rozwiązaniem wydawało się posłanie chłopca do szkółki w osadzie. Nędzna, bo nędzna, lecz jednak czegoś uczyła, a dzieciak ani chybi radziłby sobie w niej bez najmniejszego kłopotu. Zresztą i wiek już był po temu stosowny. Lecz z chwilą przekroczenia progu smętnego, lokalnego przybytku edukacyjnego zostałby natychmiast zarejestrowany i automatycznie wpisany do centralnej bazy danych systemu Miasta. Nawet bez oznakowania oznaczałoby to przypisanie mu etykietki osobnika ze Wzgórza – z wszystkimi tego konsekwencjami na przyszłość. 
	Starzy wiedzieli doskonale, że przejście tej procedury to koniec cichych marzeń o jakimś lepszym losie dla ich wychowanka. Nie wiadomo właściwie, na co liczyli, zwlekając z tą decyzją. Ani ich wiedza, ani nawet wyobraźnia nie sięgała tak daleko, by wymyślić cokolwiek konkretnego, co mogłoby odmienić nieuchronny wyrok na ich pupila. Odwlekali więc to, co w ich mniemaniu było nieuchronne. Marzenia marzeniami, lecz wszechogarniająca tresura Miasta tak dalece warunkowała ludzi, że każdy, nawet najmniejszy odruch pędu ku wolności zdawał się być już tylko fantazyjnym majakiem. Jeśli nawet odzywał się – zwłaszcza w młodości – to później gasł, zanim zdążył przełożyć się na czytelną myśl, nie mówiąc już o jakkolwiek skonkretyzowanym planie działania. 
	Niezależnie jednak od wiedzy o twardych realiach świata, Dinę i Seta wstrzymywał przed wysyłaniem Sepa do szkółki jakiś pierwotny atawizm, podświadomy sprzeciw przed oddaniem dziecka w niewolę, w której sami ugrzęźli. Instynkt buntował się przed tym, co według ich wiedzy było nieuchronne. W efekcie nie robili nic – byle nie tworzyć faktów dokonanych. Tym bardziej, że Set hołubił w sobie pewien dziwny pomysł. Nie rozmawiał o tym z żoną, lecz ta doskonale wyczuwała, co też mężowi kłębi się w głowie i duszy.
	Dlatego też w sprawie edukacji chłopca rzecz całą kwitowali prostymi wymówkami na miarę prostych umysłów, które stając wobec poważnego dylematu życiowego nie wiedzą, co robić. Jeszcze poczekamy, nie ma się co spieszyć, zobaczymy, jeszcze czas – mówili sami sobie, a także innym ciekawskim z osady.
	Ten stan zawieszenia nie mógł jednak trwać w nieskończoność. Mały powinien w końcu pójść do szkoły, tym bardziej, że wielu jego kolegów już tam trafiło – i choć traktowało to bardziej jako zabawę, niż naukę, to jednak poddawało się rytuałom edukacyjnym ze sporym ukontentowaniem. W szkole nie było ścisłego podziału na klasy, wszyscy uczniowie stanowili jedną wielką gromadę rozrabiającej dzieciarni. Para nauczycieli, dziwacznych, zgorzkniałych śledzienników, traktowała swą pracę jak katorgę. Do publicznych placówek oświatowych delegowano okresowo ludzi, którzy niezbyt umieli się odnaleźć w Mieście. Tu dostawali pensje i środki na utrzymanie szkółki, a ich główne zadanie polegało na obserwacji i nadzorowaniu narybku populacji Wzgórza. 
	Zwierzchników funkcjonariuszy oświatowych, kierowanych na Wzgórze, nie interesowały efekty nauczania, lecz raporty o tym, co dzieje się wśród ludzi tej strefy. System monitorował nawet dzieci, opisywał je i klasyfikował według rozmaitych miar przynależności, osobowości, sprawności i ujawnianych cech, które w przyszłości mogłyby być albo przydatne, albo jakoś zagrażające. Nauczyciele byli więc po trosze szpiclami, po trosze psychologami-selekcjonerami; o jakiejkolwiek pedagogice w ogóle nie było mowy. 
	Tu, na Wzgórzu, o poważnej nauce nikt nie myślał – ani uczący, ani uczniowie. Sprawne czytanie, potem pisanie i rachowanie, na koniec trochę wiedzy ogólnej, niezbędnej do poruszania się w strukturze wielkiego systemu, z należytym posłuszeństwem wobec jego praw – ot, i cały program edukacji na poziomie podstawowym. Wszyscy powinni byli przejść tę obróbkę – a w jakim czasie ja przejdą, to już zależało od uznania nadzorców na nauczycielskich etatach. Gdy dziecko opanowywało owo minimum wymaganych umiejętności, wypisywano je z odpowiednią adnotacją w rejestrach.
	Zdecydowaną większość tak przećwiczonych na elementarzu pozostawiano samym sobie i ich rodzinom. Nielicznym, uznanym za zdolnych i chętnych do podjęcia dalszej nauki w jakimś zawodzie, dawano możliwość nauki w kolejnych szkołach – tyle że już poza Wzgórzem. To jednak kosztowało, nieraz nawet słono, więc praktycznie nikogo nie było stać na podobne inwestycje. Zdarzały się wyjątki – gdy na podstawie bardzo wyśrubowanych ocen i specyficznych kryteriów selekcyjnych system uznał, że dany osobnik dobrze rokuje jako przyszła wykwalifikowana siła robocza. Trafiał wtedy na koszt Miasta do stosownej zawodówki, gdzie przyuczano go do konkretnego fachu, na wybór którego nie miał zresztą żadnego wpływu. Toteż i tacy się wykruszali – na palcach jednej ręki policzyć by się dało tych, którzy w ciągu ostatnich dekad skończyli szkoły przysposobienia zawodowego i dostawali przydział do stałej pracy, zazwyczaj w strefie Fabryki. Lecz i jedni, i drudzy, wracali na Wzgórze i tam wiedli dorosłe już życie. 
	Ci, którym się udało, mieli szanse awansować, choć w bardzo ograniczonym przedziale możliwości. Z nich to rekrutowała się większość tych szczęśliwców Wzgórza, którzy mogli pochwalić się kontraktowym zatrudnieniem, gwarantującym stały dochód. Ci, którzy nie sprawdzili się w Mieście mimo zdobycia zawodu, wtapiali się tłum współplemieńców aczkolwiek dzięki nabytym umiejętnościom łatwiej od innych znajdowali dorywcze zajęcia, przeważnie w obrębie Ulicy. Inni z kolei włączali się w rozmaite szemrane interesy, w których przydawała się nabyta znajomość Miasta, a także kontakty z rozmaitymi ludźmi spoza Wzgórza. Niemniej wszyscy byli już oznakowani i przypisani do miejsca swego pochodzenia. Jak wszyscy, pozostawali pod czujną kontrolą i nadzorem służb, pilnujących ich trwałej przynależności do strefy pariasów. Złamanie tej zasady wydawało się niemożliwością, a jakikolwiek sztuczki, mające na celu jej ominięcie, kończyły się fatalnie, a nawet tragicznie. System nie dopuszczał zmian, a tym bardziej nie tolerował czegokolwiek, co zalatywałoby nieposłuszeństwem i ciągotami do samostanowienia. 
	Ten stan rzeczy nie sprzyjał więc zbytniemu puszczaniu wodzy fantazji. W istocie marzenia starych opiekunów ograniczały się do jednego – do możliwości wyprowadzenia się ze Wzgórza. W przypadku Sepa dałoby się to zrealizować, gdyby chłopak poszedł jak najszybciej do szkoły i skończył ją jako jeden z tych, którym Miasto zapewniłoby dalszą naukę. Po dokończeniu tej edukacji miałby szansę znaleźć pracę, dająca możliwości poważnego awansu zawodowego. Tylko wtedy, z czasem, uzyskałby status, uprawniający do zamieszkania gdzieś poza Wzgórzem. W ich wyobraźni szczytem sukcesu byłoby wylądowanie w strefie Ulicy. Rzadko, bo rzadko, lecz takie rzeczy się zdarzały, gdy system, po sprawdzeniu delikwenta, wyrażał zgodę na podobną przeprowadzkę. Oczywiście, przynależność do miejsca pochodzenia nadal widniała w rejestrach, niemniej w oznakowaniu odnotowywano prawomocność zmiany miejsca osiedlenia. Taka formuła była swoistym wyzwoleniem się z przeszłości.
	Dalej zaczynała się już kraina fantastyki – co też by się stało, gdyby już tam trafił. Snucie rozmyślań o takim sukcesie należało do ulubionych zajęć Seta i Diny. Lecz ciągle byli w punkcie wyjścia – bez jakiejkolwiek gwarancji przekroczenia chociażby pierwszego progu selekcyjnego. Stąd ich rozterki, wahania i wątpliwości. I w tym właśnie momencie zdarzyło się, to, co się zdarzyło – rozmowa ze Starym Benem po jego wizycie, gdy zgodził się przyjść obejrzeć mocno pobitego Sepa. Gdy Set napomknął, że miejscowy, cudaczny medyk, „ma oko” na chłopaka, Dina zjeżyła się.
	- Jakie znowu oko? Niech patrzy na siebie? Czego myszkuje po ludziach? – z miejsca przyjęła pozycję obronną.
	- Mówił, że przyglądał mu się, i że mu się podoba – w głosie Seta nie wyczuwało się żadnej nutki niepokoju. 
	- Niby co? – U Diny, jak u każdej kobiety, ciekawość wzięła górę nad zacietrzewieniem.
	- Że nie jest taki, jak inni. Że wygląda inaczej niż inni. Że nie ma w sobie nic z łobuza. 
	- Bo nie ma. Ale skąd niby on ma to wiedzieć? – warknęła z wyczuwalną podejrzliwością w głosie.
	- Wiesz, jaki jest. Dużo widzi, to i dużo wie. – Set miał nadzieję, że na tym się skończy to odpytywanie. Ale się mylił.
	- I o tym rozmawialiście tyle czasu? – Dina postanowiła wycisnąć z męża więcej szczegółów.
	- Powiedział, że jak mały wyzdrowieje, to żeby go odwiedził – Set powiedział to tak, jakby sam był zdziwiony tym, co mówi.
	- A to po co? – Dina znów się nastroszyła.
	- Wyszło tak, jakby chciał go przepytać. – To, co Stary oznajmił mu wprost, Set z ostrożności wyraził jako swój domysł.
	- Z czego? I po co? – Cierpliwość Diny wystawiona została na nową próbę.
	- Nie wiem. Powiedział tylko, że szkoda, żeby się marnował.
	- Jak – marnował?
	- W naszej szkole.
	- A dokładnie?
	- Powiedział, że jak się namyśli, to może coś wymyśli.
	- A co on może wymyślić?
	- Czy ja wiem? Mówił, że jak pogada z dzieciakiem, to powie.
	- I ty mu wierzysz? 
	- A w co tu wierzyć albo nie wierzyć? Spróbować można, a potem się zobaczy – Set w końcu nie wytrzymał tego przesłuchania, wstał i wyszedł z domu, na dwór. 
	Każde z nich zostało ze swoimi myślami – ona z wątpliwościami, on w zadumie nad tą zaiste niezwykłą sytuacją. Obydwoje nie potrafili w żaden sposób przypasować jej do własnych wyobrażeń o przyszłości chłopca. Co to w ogóle miało znaczyć? Skąd u takiego dziwaka, nie wiadomo skąd rodem, u takiego mruka i odludka, to zainteresowanie ich dzieciakiem. Czy aby nie kryje się w tym jakieś zagrożenie? Po co Benowi to spotkanie? Tyle przecież tego drobiazgu kręci się po bliższej i dalszej okolicy, tyle tego widywał i widuje po domach – a tu padło na nich. 
	I co miało znaczyć, że mały nie wygląda tak jak inni? A jak miałby wyglądać? Wygląda, jak wygląda. A może to znaczy coś więcej, niż tylko same słowa? Może Stary wie o czymś, co wiązało się z tajemniczym pojawieniem się becika pod ich chałupą? Ale niby skąd? Gdy to się wydarzyło, mieszkał tu już od dawna, był długoletnim mieszkańcem domu w lasku, tak jak inni, doskonale wiedział, że Sep jest podrzutkiem. Więc co niby mógł wiedzieć? Może czegoś się domyślał? Ale niby jak – i skąd?  Same pytania bez odpowiedzi.
	Mimo wątpliwości i pewnego niepokoju rada w radę postanowili, że za kilka dni, gdy chłopak wydobrzeje, Dina naszykuje koszyk z gościńcem, a Sep zaniesie go do lasku i wręczy Benowi w podzięce za oględziny i poradę. Będzie to znakomity pretekst – i dla chłopaka, i dla Starego. Jeśli Ben zechce, to sobie porozmawiają, jeśli nie – to skończy się na zagadkowych słowach, jakie padły podczas krótkiego spaceru z Setem. 
	Jak uradzili – tak i zrobili. Czego się spodziewali? – nie wiadomo. Przygotowując pakunek ze zwyczajową zapłatą za pomoc w chorobie dziecka Dina nie mogła nawet przypuszczać, czym skończy się ta wizyta. Tak to już bywa w łańcuchu zdarzeń, że gdy pojawiają się skutki, nie sposób dociec, co było ich pierwszą przyczyną. Co powoduje, iż rzeczy zwykłe wyzwalają rzeczy niezwykłe? 

* * * * *

	Kolejka zbliżała się już do przystanku, na którym Sep wysiadał, żeby przesiąść się do małego służbowego samochodu na przyfabrycznym parkingu. Za oknem widział gęsto upakowane zabudowania molochów produkcyjnych, coraz więcej ludzi i różnorodnych pojazdów roboczych, tory linii transportowych. Jeszcze kilka minut – i z pasażera robotniczego transportu przeistoczy się w ważną figurę w hierarchii miejscowej władzy. W jednej chwili zniknie pozorna równość w tłumie mrówek, spieszących do  codziennej harówki, a on sam, jakby za sprawą krótkiego zaklęcia, wejdzie w przypisaną z mocy statusu i urzędu rolę, nadaną mu przez system. By to nadanie otrzymać, musiało minąć wiele lat zdobywania wiedzy i pozycji – i to niejako wbrew wszystkim regułom, obowiązującym w tym świecie.
	W drodze do pracy nieraz wracał myślami do rozmaitych szczegółów tej wędrówki na szczyt, zastanawiając się jednocześnie, od czego tak naprawdę się zaczęła. 
           Gdyby miał zacięcie filozofa-deterministy, mógłby stwierdzić, że już w samych narodzinach krył się zalążek jego późniejszych losów. Przyjmując taki fatalizm uznałby bez wątpienia, że wszystko musiało być zapisane gdzieś w jakiejś księdze „na górze”; lecz tu, w Mieście, podobna wiara traktowana była jak zabobon głupców. Jako zdeklarowany racjonalista i technokrata z wykształcenia, szukał wyjaśnień bardziej przyziemnych, przebiegając w myślach zdarzenia, którym dałoby się przypisać przyczynowość bardziej konkretną i bezpośrednią. Choć kołatało się w nim przeczucie, że istnieją jakieś siły sprawcze, wymykające się jego ścisłemu umysłowi, to wolał jednak odwoływać się do rozumu, analizując logiczne powiązania między tym, co widział, wiedział i czego był doświadczał. Szukając tym sposobem pierwszej przyczyny bez wahania lokalizował ją w tym, co wydarzyło się tego dnia, kiedy to z koszykiem prowiantu, nieświadom, o co w ogóle chodzi, po raz pierwszy wkroczył na podwórze domu Starego Bena. 
	Zlecenie, jakie dostał od Diny, uznał za rzecz naturalną. Ludzie często w taki właśnie sposób odpłacali miejscowemu, samozwańczemu medykowi za pomoc w leczeniu chorych. Szło się do niego pod dom, kładło, co tam kto miał do dania, po czym szybko wracało, żeby nie narazić się na zwyczajowo groźne pomrukiwania dziwaka. Sepa zdziwiło, że zalecono mu zapukać i wręczyć zawartość koszyka do rąk własnych Bena. To odstępstwo od rytuału wyjaśniono tym, że byłoby grzecznie, gdyby sam z siebie wykrztusił kilka słów podziękowania. Chłopak uznał to za tłumaczenie ze wszech miar sensowne, i nawet się specjalnie nie wymawiał. 
	Idąc do lasku czuł swoistą ciekawość przed osobistym kontaktem z Benem. Jak wszyscy, widywał go nie raz i nie dwa w osadzie, jak wszyscy wiedział, że jest przydatny, pomocny – no i na swój sposób nietykalny. Dzieciom nie wolno było go zaczepiać – chyba żeby sam o coś zagadnął. Zabronione też było myszkowanie koło jego domu, a już tym bardziej przekraczanie granic jego terytorium. Raz czy dwa razy zdarzyło się, że któryś z dzieciaków naruszył te zasady i mocno tego pożałował. Stary był pod ochroną i tylko on sam decydował, z kim się zada, lub nie zada. Choć milczek, obserwował jednak otaczający go świat z zadziwiającą bystrością. Ludzie nie mogli się nadziwić, że tyle wie o wszystkim, co się tu dzieje, mimo że nie był skory do dłuższych rozmów o czymkolwiek, poza chorobą, którą miał zdiagnozować i ewentualnie wyleczyć. Dlatego trochę się go bano, lecz wiedziano, że nie szpicluje – a to było bardzo ważne w świecie, gdzie działo się dużo dziwnych rzeczy. Jeśli ktokolwiek w tej zapowietrzonej krainie Wzgórza mógł cieszyć się ograniczoną choćby estymą wśród tubylców – to właśnie on.
	Perspektywa stanięcia twarzą w twarzą z miejscową znakomitością ekscytowała Sepa, gdyż było to czymś w rodzaju wyróżnienia – oczywiście, jeśli dojdzie do wymiany zdań. Gdy zatrzymał się przed leśnym domkiem, nie czuł lęku – raczej czujne zaciekawienie. Nie musiał pukać do drzwi – gospodarz kręcił się na zewnątrz przy swoim ogródku. Zauważył chłopca i przyjrzał mu się uważnie.
	- To dla ciebie. Mam ci podziękować, że mi pomogłeś – Sep zatrzymał się w bezpiecznym oddaleniu, skłonił niezgrabnie głowę w powitaniu i pokazał na koszyk. – Gdzie to wyłożyć?
	- A nie przywitasz się? Tak chyba wypada, nie uważasz? – skarcił go z miejsca gospodarz, choć w jego głosie nie było słychać złości. – Podejdź no, pokaż, co tam masz – gestem zaprosił go, by podszedł bliżej. 
Sep ostrożnie ruszył do przodu i postawił przed nim koszyk. 
        - Nie bój się, nie gryzę małych chłopców. Co tu mamy?  – Zajrzał do środka, powoli wyjmował zawiniątka. – No jak, już zdrowy jesteś?
	- Tak, w porządku. Może być. – chłopak nie wiedział, co dalej, więc zamilkł i rozglądał się ciekawie dokoła.
	Ben nie spieszył się i wyciągając pakunki z koszyka spoglądał co chwila na Sepa.
	-  Do szkoły już chodzisz? – spytał jakby od niechcenia.
	- Nie, jeszcze nie.
	- Chyba już pora?
	- Pewnie niedługo pójdę.
	- Dziadek mówił, że umiesz czytać – Ben zadawał krótkie pytania w przerwach między sprawdzaniem zawartości pakunków.
	- To nie dziadek. Właściwie jest, ale nie taki prawdziwy. A czytać trochę umiem – Sep udzielił kilku odpowiedzi na raz.
	- Naprawdę? A skąd? – Stary zbył pierwszą kwestię milczeniem. 
	- Tak jakoś. Patrzyłem i się nauczyłem – w głosie chłopca zabrzmiało wyzywające samochwalstwo.
	- Tak? To poczekaj – rzucił, i wszedł  do domu. Gdy wyszedł, trzymał w ręku książkę. Prawdziwą, dużą książkę. – No, chodź tu, pokaż, co potrafisz.
	Sep niepewnie podszedł do Starego. Ten przerzucił kilka stron i podsunął mu pod nos.                                                 	- No, proszę.
	I tak to wszystko się zaczęło. Chłopak, trochę speszony, zaczął sylabizować, lecz z każdą chwilą radził sobie coraz lepiej. Potraktował to jak wyzwanie – i dzielnie je podjął. Ben przyglądał mu się z pewnym rozbawieniem, kiwał głową z aprobatą, wreszcie zamknął książkę i poprosił go, żeby opowiedział własnymi słowami, co przeczytał. Potem powtórzył raz jeszcze tę zabawę, znów odpytując chłopca, który tak wciągnął się w tę grę, że zapomniał, po co tu w ogóle przyszedł. Po jakimś czasie Ben znienacka zapytał:
	- A może chciałbyś to poczytać sobie w domu? Przeczytasz i mi opowiesz.
	Sep się speszył. 
           – Przecież to twoja książka – bąknął.
	- Pożyczę ci. Jak skończysz, to oddasz. A jak ci się spodoba, to może znajdę coś jeszcze.
	- Bez lipy? – Sep zareagował szczeniackim odruchem niedowierzania.
	- Bez lipy – zaśmiał się Ben. – A pisać litery też umiesz?
	- Nie za bardzo. Ale na co mi to? Czytać wystarczy. Co będę pisał?
	- Nigdy nie widomo. Pisać też warto umieć.
	- Mam czas. Nauczę się w szkole.
	- Dobrze, dobrze.  – Ben wrócił do roli gderającego dziwaka. – Zmykaj – rzekł wręczając mu książkę. 
	- A nie boisz się, że nie oddam?
	- A nie oddasz? – spytał Ben, odwracając się i zatrzymując na chwilę przed wejściem do domu.
	- Nie ma sprawy – przyrzekł Sep, lecz Stary już wchodził za próg. – Słowo.
	Taki oto był początek wielkiej przygody życia małego podrzutka – spotkanie, zwyczajne, z pozoru przypadkowe, które jednak – jak miał się kiedyś dowiedzieć – przypadkiem wcale nie było. Już jako człowiek dorosły, Sep nieraz przypominał sobie jego szczegóły i za każdym razem widział je w zupełnie innej perspektywie. Zrozumiał, że to, co postrzegał jako pierwszą przyczynę wszystkiego, co się później wydarzyło, było tylko niezwykłym następstwem splotu innych jeszcze zdarzeń. Lecz do zdobycia i ogarnięcia wiedzy o tym, jak przeplatają się niezliczone nitki ludzkich losów, musiało upłynąć jeszcze wiele czasu – właściwie całe jego dorosłe życie.
	W domu pierwszy przepytał go Set. A co, a jak, czego chciał, co mówił, jak mówił? Powoli i metodycznie wywiedział się wszystkiego, obejrzał książkę, pokiwał głową, zamilkł i zamyślił się. Dinę interesowało również, czy Ben był zadowolony z przyniesionych wiktuałów. Sep szybko wywinął się od odpowiedzi, poszedł w kąt na kanapę i z namaszczeniem zabrał się za czytanie. Szło mu opornie, ponieważ nigdy nie miał do czynienia z tak sporządzonym tekstem. Męczyła go lektura, przerzucał strony na chybił trafił, w końcu znalazł coś, co go zainteresowało. Siedział tak przez bitą godzinę, wreszcie dał sobie spokój. Ale nie na długo. Nie minęły trzy dni, gdy przebrnął do końca, potem jeszcze raz odczytywał różne fragmenty. Wciągnęły go opowieści o przygodach, jakie znalazł w pierwszej, samodzielnie przeczytanej książce. Dla zahukanego chłopaka ze Wzgórza było to objawienie nowych światów, których istnienia nawet nie podejrzewał. Nie rozumiał wielu słów i nazw, choć tekst był stosunkowo prosty. Ale zafascynowała go treść.
	Stary Ben wiedział, co robi. Postanowiwszy poddać malca testowi na ciekawość, wytrzymałość, upór, inteligencję i ambicję, bez przygotowania rzucił go na głęboką wodę. Lekturę dobrał bardzo chytrze. Były to proste baśniowe opowiadania o podróżach, morzach, piratach i dzielnych bohaterach – wraz z ilustracjami. Wyobraźnia Sepa poddała się narracji autora,  a czego nie rozumiał, to sobie dopowiadał. Set i Dina obserwowali go zaintrygowani, rozbawieni – i bardzo zadowoleni. Domyślali się, o co w tej całej awanturze chodzi, lecz nic nie dali po sobie poznać. Gdy chłopiec wreszcie dobrnął do końca, nie musieli nawet przypominać, że obiecał Staremu zwrot książki. Zawinął się w minutę – i tyle go widzieli. 
	Druga wizyta w leśnym domku przebiegała już w innej atmosferze. Ben przepytał jakby mimochodem Sepa z lektury, wyjaśnił to i owo, tak jednak kierując rozmową, by rozbudzić jeszcze większą ciekawość swego małego gościa. Pojawiła się kolejna książka, po niej następna. Wizyty Sepa stawały się częstsze, rozmowy swobodniejsze, a ich tematyka coraz bardziej różnorodna. Wreszcie któregoś razu Ben oznajmił chłopcu, że chciałby porozmawiać z jego dziadkami. Ten instynktownie poczuł, że coś się kroi, lecz bez obaw przekazał tę informację opiekunom, i czekał na to, co się wydarzy. 
	Nazajutrz około południa Stary pojawił się przy furtce, gdzie dojrzał go siedzący na ganku Set. Podszedł do gościa, przywitał się. Sepa nie było w domu, od rana gdzieś się zawieruszył z kolegami. Gospodarze zaprosili gościa do domu, Dina zastawiła stół.  Rozmowa, jaką odbyli, była znamienna – tak jak jej następstwa. Leśny odludek zaczął od złożenia dziwnej propozycji: będzie uczył chłopca w zamian za jego pomoc w swoim obejściu. Nauczy go wszystkiego, czego mógłby nauczyć się w szkółce, a może i jeszcze czegoś więcej. Dał do zrozumienia, że edukacja obejmie wiele rzeczy, nawet wykraczających poza program, przewidziany dla tubylczej dzieciarni. A przy okazji chłopak mógłby, jeśli się przyłoży, zostać jego pomocnikiem podczas wizyt u chorych. 
          Dina zaniepokoiła się.
	- Będą z tego same kłopoty. I tak go wytykają palcami. A jeszcze z wami… – Przerwała, zorientowawszy się, że nie zabrzmiało to zbyt grzecznie. Ale też i sprawa była niezwyczajna, więc uznała, że nie ma co owijać w bawełnę.
	- Gdy będzie ze mną, to nikt go nie ruszy. A że będą gadać – to już ich sprawa. Zresztą szybko się przyzwyczają. – Ben rzeczowo uspokajał kobietę. 
	Set wysłuchał propozycji Starego spokojniej niż żona. Już wcześniej, podczas niedawnego spaceru, padły miedzy nimi słowa, z których wywnioskował więcej, niż by to wynikało z dzisiejszych deklaracji. Teraz jednak postanowił postawić sprawę jasno.
	- Taka nauka może być dobra. Ale co dalej? Przecież w końcu go wypatrzą. Wszędzie węszą. Będzie gadanie, to będzie i szpiclowanie.
	- No właśnie, jak to tak – bez szkoły? A jak się nada na więcej nauki? – Dina mimowolnie ujawniła skrywana nadzieję.
	- Szpiclować będą nie jego, a mnie. I co z tego? Przywykłem – skwitował pierwsze pytanie. – A na szkoły przyjdzie swoja pora  – Ben uspakajał zatroskaną kobietę. – Na pewno się nada.
	- To co wtedy?
	- Znajdzie się sposób – Stary kluczył, ostrożnie, tak, żeby nie powiedzieć za dużo.
	Spojrzała na męża i zobaczyła, że potakuje głową z aprobatą. Intuicja podpowiedziała jej, że coś jeszcze jest tu na rzeczy. Znała Seta i wiedziała, że nie bywa taki zgodny w rozmowie bez uprzedniego długiego namysłu.
	- Powiedzże coś – rzuciła do niego rozeźlona. – Wyglądasz tak, jakbyś już się zgodził.
	- Bo mi się to podoba. On ma rację. Szkoda chłopaka na zmarnowanie – podsumował Set. – Nie marudź. Potem ci wszystko wyjaśnię. 
	- A co to będzie kosztować? – Dina jeszcze nie dawała za wygraną. Kobieca praktyczność posłużyła jej do podjęcia jeszcze jednej próby wydobycia z obydwu mężczyzn szczegółów tej transakcji.
	- Nic. Ja go będę uczył, a on będzie mi pomagał w domu. Przyda mi się. A ja jemu – Ben wyjaśnił krótko, choć mało konkretnie. 
	- A może by tak jego zapytać, co? Może nie zechce? – Dina wyczuwała, że klamka chyba już zapadła, bez pytania jej o zdanie. Nie spodobało jej się to, więc spróbowała jeszcze zajść od tej strony.
	- Jestem pewny, że się zgodzi. Lubi do mnie przychodzić. Strasznie jest wszystkiego ciekawy – Stary uśmiechnął się w taki sposób, że trochę się uspokoiła.
	- To kiedy? – zapytała po chwili milczenia.
	- Choćby i jutro – odparł Ben wstając. – Niech przyjdzie rano, sam z nim porozmawiam. 
	Po wyjściu gościa przez chwilę panowała cisza. Para starych opiekunów patrzyła na siebie bez słowa. Obydwoje myśleli o tym samym, lecz żadne nie kwapiło się do rozmowy.  Wreszcie Dina nie wytrzymała.
	- Czy on ci mówił, co z tego ma być? Jest w tym jakaś nadzieja? – spytała niepewnie.
	- Powiedział, że jest. Że wymyślił sposób – odparł Set z przekonaniem.
	- Jaki?
	- Nie wiem. Ale mówił, że jest i że powinno się udać. 
	- No ale kiedy?
	- Mówił, że jak przyjdzie pora, to się wszystkim zajmie. Tylko że to będzie kosztować.
	- Wierzysz mu?
	- Jak nie jemu, to komu? My już jesteśmy za starzy. Za słabi. I chyba za głupi na to. A to mądry człowiek. Nie gadałby, gdyby nie wiedział – Dinę zdumiała tak długa przemowa męża, który zwykł był mówić półsłówkami. Już samo to świadczyło o jego determinacji.
	Musieli przerwać, bo wrócił Sep. Z miejsca spostrzegł, że coś wisi w powietrzu. Dostrzegł zastawiony stół i zorientował się, że mieli gościa.
	- Był ktoś? – spytał zdziwiony. Obcy rzadko się tu pojawiali, a jeśli już nawet, to  nie podejmowano ich poczęstunkiem. 
	Starzy milczeli zakłopotani. Chłopak z mety domyślił się, kto ich odwiedził – i nieco się zaniepokoił.
	- Był Stary? Mówił, że przyjdzie. 
	- Był – Set nie widział, jak zacząć rozmowę.
	- Coś się stało? – chłopiec bał się spytać wprost, czy to o niego chodzi. Czy aby Ben nie jest na niego zły, że zawraca mu głowę? Ale przecież sam mógł to mu powiedzieć.
	Przez dłuższą chwilę panowało milczenie – scena przypominała zatrzymaną klatkę filmową. Wreszcie Dina nie wytrzymała
 	- Chce, żebyś chodził do niego na nauki. 
	- Na nauki? Niby jak? – Sep żachnął się zaskoczony.
- Zwyczajnie. Będziesz do niego chodził, a on cię będzie uczył – krótko poinformowała go Dina.
	- Czego?
	- Wszystkiego.
	- A szkoła?
	- Zamiast szkoły. U niego będziesz miał swoją szkołę.
	Chłopak nie wiedział, jak zareagować. Nie miał pojęcia, czemu właśnie tak, skąd Benowi przyszedł taki pomysł do głowy i czemu padło akurat na niego. O co tu w ogóle chodzi? Dlaczego nie miałby się uczyć tak, jak inni? Słyszał z opowieści kolegów, że w szkole jest swoboda, można chodzić albo i nie – byle nauczyć się czytać i pisać. A on już sobie z tym radził, nie miałby więc żadnych problemów, reszta zaś mogłaby być niezłą zabawą. Z drugiej strony nie uśmiechało mu się przebywanie w gromadzie na statusie lekceważonego odmieńca. Już teraz wytykali mu palcami, że taki przemądrzały, że jeszcze bez szkolnej nauki tyle potrafi. Zdarzyło mu się kilka razy pochwalić swoimi umiejętnościami, co wzbudziło tylko zgryźliwą irytację innych – nawet wśród dorosłych. Do przezwiska znajdy dodawali teraz ironiczne i złośliwe przydomki. 
	Dopiero poznawał prostą prawdę, że jeśli w stadzie prymitywnych istot ktoś wybija się ponad przeciętność, to wcale nie zyskuje sobie powszechnej sympatii. Jeśli nawet nie jest zagrożeniem, to stanowi ciche wyzwanie dla ich pospolitości. Miernota nie lubi patrzeć na siebie w krzywym zwierciadle, a Sep, ze swoją dziwaczną odmiennością – a teraz i z niezwykłością – takim zwierciadłem się stawał. Oczywiście, nie miał pojęcia o zawiłej mechanice ludzkich emocji i zachowań, więc ze zdziwieniem konstatował, że im więcej potrafi, tym wyraźniej jest odrzucany. Nie przekroczył jeszcze bariery wykluczenia, lecz szybko się do niej zbliżał. Przyjęcie propozycji Bena oznaczałoby przejście na drugą jej stronę.
	Każdy człowiek, nie tylko dziecko, chce być akceptowany przez tych, z którymi przebywa na co dzień i którzy stanowią jego naturalne środowisko. Niemniej w sytuacji Sepa gra o tę akceptację stawała się coraz trudniejsza. Coraz więcej przychodziło płacić za prawo obywatelstwa w grupie, a nawet i poza nią. A i tak nigdy by go chyba nie wywojował – tego już był po swojemu pewny. Pozostawało więc albo godzić się na coraz dokuczliwsze czy wręcz brutalniejsze upokorzenia, albo wymyślić jakiś patent na samego siebie. Trudno jednak oczekiwać, by niespełna ośmioletni chłopiec był w stanie uporać się z tak niepojętym dla siebie problemem. Imał się rozmaitych sposobów znalezienia formuły w miarę pokojowej, ale i godnej koegzystencji z otoczeniem, lecz z mizernym skutkiem. Bolało go to i tylko troskliwości Diny – która sporo wiedziała o jego rozterkach – zawdzięczał równowagę dziecięcego ducha. 
	Wizyty u Starego Bena sprawiały mu wielką przyjemność, gdyż ten traktował go nader życzliwie, choć z właściwym mu ironicznym sceptycyzmem. Sep nie tylko wiele się dowiadywał o świecie, lecz także czuł się swobodnie, gdyż nie musiał zachowywać nieustannej czujności. Ben, o dziwo, miał dużo cierpliwości, a co więcej – na każde pytanie odpowiadał chętnie i ciekawie. Zupełnie nie pasowało to do wizerunku mrukliwego starucha z miejscowych opowieści. Jak dotąd jeszcze nie pozwolił przekroczyć progu swego domu, lecz chłopak domyślał się, że musi tam być wiele wspaniałych rzeczy – no i mnóstwo książek. Perspektywa dostępu do tego skarbca kusiła i przeważyła wiele wątpliwości, jakie mu się w tej chwili kłębiły w głowie. Na pytanie Diny, czy zgadza się na tę propozycję, pokiwał głową z aprobatą.
	- Ale to nie będzie tylko nauka. Będziesz musiał mu pomagać we wszystkim, co każe – usłyszał w odpowiedzi na swoją niemą zgodę.
	Ten warunek trochę go zaniepokoił. Czego Stary może od niego chcieć? Co każe mu robić? Chyba nic strasznego. Jak ma wyglądać ta nauka? Czy wymagana pomoc nie okaże się na tyle uciążliwa, że cała edukacja straci urok wielkiej przygody? Z drugiej jednak strony, czegóż też takiego niezwykłego może od niego wymagać?
	- To co będę tam robił? – chciał dowiedzieć się czegoś konkretnego.
	- To się okaże – enigmatyczna odpowiedź nie zadowoliła go, lecz nie miał już odwrotu. Odezwała się w nim jednak czujność dziecka ze Wzgórza. W duchu przyrzekł sobie, że jeśli coś pójdzie nie tak, to po prostu ucieknie.
	Następnego dnia rano Dina, wyprawiając Sepa na spotkanie z Benem, długo udzielała mu rozmaitych pouczeń i rad. Była podekscytowana chyba jeszcze bardziej, niż on sam. Nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało w praktyce, ile czasu dziennie zajmie, jak należy się zachowywać, na co uważać. Set siedział spokojnie, nie wtrącał się, zjadł śniadanie i jakby nigdy nic wstał i bez słowa ruszył na obchód gospodarstwa. Gdy chłopak wybiegał za furtę, rzucił mu zdawkowe pożegnanie, lecz długo jeszcze wpatrywał się w malejącą sylwetkę na drodze do lasu.

* * * * *

Wysiadłszy z kolejki, Sep ruszył w stronę samochodu, czekającego na pobliskim, małym parkingu. Z miejsca stał się kimś innym, niż pasażer publicznego transportu dla pracowników Fabryki. Ludzie zachowywali dystans, kłaniali się jakby niżej, omijali ostrożnie i z daleka, unikali spojrzeń. Tu każdy znał swoje miejsce oraz obowiązujące rytuały i obyczaje. Kolejna grupa roboczych mróweczek ruszała w swoją drogę do codziennej harówki. Umysł Sepa szybko przestawił się ze wspomnień i refleksji na myślenie o tym, co go dziś czeka. Wszystko miał zawczasu zaplanowane, doskonale zorganizowane. Życie nauczyło go sztuki planowania i organizacji każdej niemal minuty dnia z dużym wyprzedzeniem. Zanim jednak był ją posiadł, musiało minąć wiele czasu wdrażania się do systematyczności – tak w nauce, jak i w pracy. Z roztrzepanego i zagubionego dzieciaka przeobraził się w sprawnie funkcjonująca maszynę, zawsze gotową do natychmiastowego uruchomienia i użycia. Jednakże początki przysposabiania się do takiej sprawności były bardzo, ale to bardzo trudne. Na ich wspomnienie Sepa zawsze ogarniało lekkie rozbawienie. 
Gdy tamtego pamiętnego poranka, jako mały, podekscytowany chłopak doszedł – a właściwe prawie dobiegł – do domu Bena, poczuł się niezbyt pewne. Nikt na niego nie czekał, nie witał. Panowała martwa cisza. Sep zapukał więc do drzwi i czekał na jakiś odzew. W jego odczuciu trwało to całą wieczność, nim gospodarz wyszedł i stanął na progu. Stali tak obydwaj, przypatrując się sobie, wreszcie chłopiec usłyszał zdumiewające wówczas słowa.
- No, jesteś. Chodź, wejdź do środka – zabrzmiało to bardzo zwyczajnie, ale i tak niezwykle, że Sepa wmurowało w ziemię. Do środka?! Przecież Stary nikomu nie pozwalał tam nawet zajrzeć. 
Ostrożnie, z ociąganiem, ruszył za Benem, który odwróciwszy się wszedł do domu. Nie miał pojęcia, czego się spodziewać. Wkroczył powoli, rozglądając się wokół. To, co zobaczył, z jednej strony zaskoczyło go i zdumiało, z drugiej zaś – nieco rozczarowało. Dom był właściwie jedną ogromna izbą, z niewielkimi przyległościami. W głębi dostrzegł wejście do drugiego, sporego pomieszczenia, pełnego szaf i szafek. Umeblowanie było skromne i standardowe – kanapa, fotel, wielki stół, dwa mniejsze stoliki. Tym jednak, co wzbudziło w chłopcu wręcz niedowierzanie, to niekończące się półki z książkami. Książki były tu wszechobecne – na podłodze, na stole, na każdym wolnym miejscy, gdzie dało się je jakoś upchnąć. No i jeszcze coś. Z boku, na niedużym stoliku, stał prawdziwy komputer. Tego Sep się nie spodziewał. Takiego sprzętu nie miał nikt w znanej mu okolicy, nawet nauczyciele w szkole. Rozglądając się dokoła zauważył również inne akcesoria, świadczące o tym, iż dziwak-odludek posługiwał się zaawansowana techniką. Po co Staremu te cudeńka? 
Stanął niepewnie na skraju izby, nie wiedząc, co dalej. Po pierwszym zaskoczeniu zauważył, że w tym ogromnym dobytku panuje straszny bałagan, sprawiający wrażenie jednego wielkiego chaosu. Gospodarz przyglądał mu się z ukosa, obserwując reakcje chłopca nie bez satysfakcji ze sprawionej mu niespodzianki.
- I jak ci się podoba? – spytał.
Sep nie odpowiedział, tylko stojąc w miejscu gapił się dokoła. Po latach nieraz próbował przypominać sobie stan ducha, w jaki wprawił go pierwszy kontakt z miejscem, w którym przyszło mu spędzić później niemal trzy lata pierwszej i niepowtarzalnej edukacji. Jakby się zapowietrzył – ale też i szybko ochłonął. Górę wzięła ciekawość, co też zacznie się tu z nim dziać. No i doczekał się.
Obyło się bez wstępnych przemówień, nie ustalono żadnego rozkładu dnia, żadnych wielkich planów. Ben wciągnął chłopaka w swoje życie niejako z marszu, bez zbytnich ceregieli. Nauka odbywała się jakby sama przez się. Stary wpadł na pomysł, żeby porządkować swoje zbiory – od książek, po tysiące rzeczy, walających się po całym domu. Była to okazja do to nieustannych rozmów, pretekst do zadawania lektur, a z czasem do pisania krótkich streszczeń poznawanych czytanek. Pedagogika Bena, z pozoru pozbawiona narzuconej metodyczności, streszczała się do systematyzowania tego, czego Sep uczył się z opowieści swego mentora, zamieniających się w małe wykłady na rozmaite tematy. 
Nauka była po trosze zabawą, po trosze rozmową, po trosze wreszcie własnym buszowaniem po półkach. Tak się jakoś złożyło, że szybko nauczył się pisać, zmuszony przez Bena do pomocy przy katalogowaniu księgozbioru. Przy okazji poznawał tytuły, autorów, ciekawe życiorysy, tematykę książek, a z czasem i ich treść. By uzyskać prawo dostępu do komputera, musiał najpierw wszystko notować ręcznie, a dopiero później wprowadzać swoje zapiski do bazy danych – zrazu niezdarnie, potem z dużą już wprawą
W tym pozornym nieładzie kryła się jednak starannie przemyślana, ukryta metoda, polegająca na łączeniu nabywania umiejętności językowych, gramatycznych, nawet ortograficznych, z nabywaniem wiedzy szczegółowej i kojarzeniem różnorodnych jej wątków. Przy okazji chłopiec uczył się operowania liczbami oraz podstawowych działań arytmetycznych, z czasem przeszedł do elementów geometrii. Mądrość Bena polegała na tym, że pokazywał Sepowi, jak wszystko łączy się ze wszystkim – i z wszystkiego może wynikać.
Ulubioną zabawą edukacyjną stały się gry w skojarzenia. Zrazu szło to opornie, gdyż zakres wiedzy ucznia był jeszcze niewielki. Stopniowo rozbudowywały się one w całe łańcuchy i kombinacje informacji, zestawianych z najróżniejszych wątków tematycznych, których w miarę upływu czasu przybywało w błyskawicznym tempie. Ten trening umysłu, a przede wszystkim pamięci, przynosił wspaniałe rezultaty. Chłopak był bystry, uwielbiał te ćwiczenia, przybierające niekiedy formę pozorowanej rywalizacji z Benem. Chęć dodawania coraz to nowych klocków w tych grach, wytworzyła w nim gotowość i niebywałą sprawność eksploracji, wzbogacającej jakby mimochodem jego wiadomości i umiejętność operowania nimi.
Tak mijały tygodnie i miesiące. Sep zadomowił się u Bena na dobre. Nauka i zabawa miały jednak swoją drugą stronę medalu. Do obowiązków małego ucznia należało wykonywanie sporej ilości znienawidzonych przez niego prac porządkowych w domu i całym obejściu. Z wychowania bałaganiarz, rozpuszczony przez Dinę, teraz z oporami poddawał się dyscyplinie sprzątania, porządkowania, układania, mycia, grabienia ogródka i podlewania rosnących w nim licznych roślinek. Zajmował się gospodarstwem z jawną niechęcią, poznając jednak przy okazji każdy jego kąt i wszystkie poutykane w nich skarby. 
Wszelako jedno miejsce w chacie Bena było nietykalne – mały pokoik za główna izbą, z mnóstwem porozwieszanych i porozstawianych szafek. Nie wolno było tam wchodzić, o czym Stary przypominał mu wielokrotnie w sposób nader stanowczy. Sep wiedział tylko tyle, że Ben trzyma tam swoje skarby medyczne. Zawsze, przed wyjściem do chorego, stamtąd właśnie zabierał dużą, oryginalną torbę, pełną rozmaitych pakuneczków. Raz czy dwa wspomniał chłopcu, że w swoim czasie pozwoli mu tam wchodzić. Podporządkował się więc Benowi, i choć nieraz korciło go, żeby złamać zakaz, wiedział, że oznaczałoby to koniec edukacji. Cena nieposłuszeństwa byłaby zbyt duża – przeczuwał już bowiem, że wszystko, co się teraz dzieje, to zapowiedź czegoś o wiele większego i poważniejszego. A miał podstawy, by tak właśnie sądzić.
Pod koniec pierwszego roku nauki miały miejsce dwa wydarzenia, które zmieniły jego nastawienie do tego, co traktował dotąd jak wielką przygodę dzieciństwa. Pierwsze obudziło w nim pęd do świata i wolności, drugie natomiast pozwoliło mu uzmysłowić sobie, jak dobrze jest nie być pogardzanym pariasem – mimo pozostawania odmieńcem, nawet dubeltowym. Na własne oczy zobaczył, jak dalece zniewolony jest człowiek Miasta, na własnej skórze przekonał się też, jakie bywają koszty własne zmiany statusu, możliwej dzięki nabywaniu wiedzy.
Do Bena chodził codziennie. Zabierał ze sobą prowiant, jaki Dina przygotowywała – również po trosze i dla jego nauczyciela. Spędzał tam praktycznie całe dnie. Zdarzało się jednak, ze Stary gdzieś się wypuszczał z samego rana i wracał późnym wieczorem lub nawet po dwóch dniach. Niekiedy jeździł kolejką poza Wzgórze, nikt jednak nie widział, dokąd. Innym razem również znikał – mimo że nigdzie nie wyjeżdżał. Nic nie mówił o tych wyprawach, lecz Sep widział, że za każdym powrotem w domu pojawiały się różne nowe rzeczy – czasami książki, pisma, jakieś jedzenie lub kości pamięci do komputera, kiedy indziej znów rozmaite pakunki, chowane w małym pokoiku. 
Wyjazdy były jakoś zrozumiałe. W końcu Stary mógł mieć gdzieś tam daleko swoje sprawy,  zagadkowe, lecz jednak jakoś oczywiste. Gdzie jednak podziewał się wówczas, gdy go nie było ani w domu, ani przy chorych, ani gdy nie wyjeżdżał z osady? Sep snuł różne domysły, lecz nic mu się nie zgadzało. Wyobraźnia podsunęła mu wreszcie pomysł zgoła fantastyczny, lecz trudno było uwierzyć, że mógłby być prawdziwy. Sprawdzenie go graniczyło z niemożliwością, gdyż niosło zagrożenie życia. Okazało się jednak, że to, co nieprawdopodobne, wcale nie musi być niemożliwe.
Pod koniec pierwszego roku nauki, wczesnym latem, Ben oznajmił Sepowi, by uprzedził w domu, że następnego dnia wróci nieco później niż zwykle. Chłopak wypytywał, o co chodzi, lecz Stary zbył go krótkim ogólnikiem. Nazajutrz pobiegł do leśnej chaty zaaferowany tym, co też takiego się wydarzy. Gdy wszedł do izby, Ben bez słowa wręczył mu sporą, pustą, płócienną torbę na ramię i rzucił: 
- Idziemy. 
Chłopiec uznał, że zabiera go ze sobą do kogoś chorego w osadzie. Jakież było jego zdziwienie, gdy po wyjściu z domu Stary skierował się w przeciwną stronę. Zdziwienie zmieniło się w zaskoczenie i przerażenie, gdy po wyjściu poza skraj lasu jego nauczyciel nie zatrzymał się, lecz zwolna ruszył dalej, ku leżącej dalej równinie, poprzetykanej leśnymi zagajnikami. Sep przystanął niezdecydowany, lecz Ben, obejrzawszy się, przywołał go ręką. Posłuszny wezwaniu, rozglądając się na boki z duszą na ramieniu, wkroczył tam, gdzie nikt nigdy nie chodził i chodzić nie miał prawa – do Strefy Zakazanej!
Miasto, jako całość, stanowiło ogromne terytorium, wszelako szczelnie odseparowane od reszty świata. Jego granice wyznaczały wydzielone strefy, do których nie wolno było wkraczać – a już tym bardziej przejść za nie – bez zezwolenia władzy. Szerokie na kilka kilometrów pasy ziemi niczyjej, po prostu zaminowano, a wolne przejścia – naszpikowano pułapkami i skrupulatnie nadzorowano z sieci gęsto rozstawionych wież strażniczych. Szczelny system czujników i kamer wychwytywał każdego, kto odważyłby się zapuścić chociażby na krok poza niewidoczną granicę Miasta. Nieszczęśnik, który powziąłby taki zamiar, albo szybko wylatywałby w powietrze, albo – namierzony wcześniej przez strażników – zostałby zabity bez pardonu. 
Doskonale wiedzieli o tym ludzie Wzgórza, zwłaszcza ci, którzy mieszkali w rejonach przygranicznych. Dzieci od maleńkości uczono, by nie zapuszczały się nawet w pobliże Stref  Zakazanych. Pamięć zbiorowa przechowywała wiedzę o losie tych, którzy już to z ciekawości lub przekory, już to z głupoty, wpadali na pomysł, by osobiście sprawdzić, czy to wszystko, co opowiadają i przed czym przestrzegają, jest prawdą. Każdy, nawet najmłodszy i najgłupszy, miał zakodowane w świadomości i w odruchach, że chodzić tam nie wolno, ponieważ kończy się to śmiercią. To uwarunkowanie, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowiło jedną z podstawowych reguł przetrwania – czy to na Wzgórzu, czy w pozostałych częściach Miasta. 
Ben powoli, ale dość pewnie, począł kluczyć zygzakiem przez puste pole, zarosłe bujną, dziką trawą. Sep szedł za nim, krok w krok po śladach, pokonując odruchowy lęk. Nie był w stanie myśleć, czuł tylko narastające przerażenie. Posuwali się powoli, aż po kilkuset metrach wkroczyli między krzewy i drzewa, tworzące spory zagajnik. Tam Stary nakazał chłopcu, by usiadł i nigdzie się nie ruszał. Sam zaczął chodzić powoli między gęstwiną, zbierając do torby rozmaite rośliny, mchy, grzyby, a także małe owocki z różnych gałęzi. Wrócił, wręczył Sepowi swoją torbę, wziął od niego drugą, pustą, i powtórzył poprzednie manewry. Po półgodzinie skinął na swego ucznia, który, zesztywniały już ze strachu i siedzenia w jednej pozycji, podążył za nim w drogę powrotną. Idąc wolno, zakosami, dotarli do granicy swego lasku i tam, zatrzymawszy się, usiedli. 
Mokry ze strachu,  zgrzany od słońca, Sep nie chciał wierzyć w to, czego przed chwilą doświadczył. O nic nie pytał, a przewodnik nie był skory do wszczynania rozmowy. Wrócili w milczeniu do chaty, i po złożeniu zawartości toreb w małym pokoiku, usiedli w izbie.
- I jak ci się podobało? – spytał Ben, spoglądając z uwagą na chłopca. 
- Strasznie się bałem – wysapał Sep, lecz bez cienia pretensji w głosie.
- Widziałem. Ale byłeś bardzo dzielny – Stary rzadko go chwalił, więc te słowa miały swoją wagę.
- Ale jak to możliwe? Przecież mogliśmy zginąć – niemal wykrzyczane pytanie było ze wszech miar zasadne, gdyż w rozumieniu chłopaka dobrowolna wyprawa do Strefy Zakazanej równała się samobójstwu. 
- Ale żyjemy – wesoło odparł Ben, zacierając ręce.
- Jak ty to robisz? Często tam chodzisz? – ciekawość Sepa była wystawiona na wielką próbę. – Przecież mogli nas zastrzelić – powtórzył raz jeszcze, już spokojniej.
- Znają mnie – usłyszał w odpowiedzi. – I nie ruszają.
- Dlaczego? – to już było wręcz niepojęte, gdyż przeczyło wszystkiemu, co wpajano mu od chwili, gdy zaczął cokolwiek rozumieć.
- Czasem im pomagam. Oni przecież też chorują. To taka nasza gra. Wiedzą, że mogę im pomóc, wiec udają, że nic nie widzą – wyjaśnienie zagadki okazało się proste i banalne. – A tam rosną różne rzeczy, które się do tego przydają. 
- Ale nawet jak nie zabiją, to można wejść na minę – Sep wiedział, skąd biorą się wybuchy, których odgłosy czasami dochodziły do nich z tamtej strony lasu.
- Jak się wie, gdzie są, to nic nie wybuchnie. 
- A ty wiesz?
- Wiem
- A skąd?
- Za dużo chciałbyś od razu wiedzieć.
- Wiesz, jak je poznać?
- Wiem, po czym poznać, że są.
- Po czym?
- Jak będziesz umiał patrzeć, to też się nauczysz.
- A można dojść jeszcze dalej?
- Można.
- I co tam jest?
Ben chwilę milczał, po czym zaczął długą opowieść. Dobierając słowa, zrozumiałe dla dziesięciolatka, zrobił mu wykład o tym, czym w istocie jest ich świat.
Spokojnie i cierpliwie wyjaśniał, że Miasto jest tak naprawdę gigantyczną klatką, w której zamknięto kilkanaście milionów ludzi. Wolno ci żyć tylko w jego obrębie. Rodzisz się, rośniesz, uczysz się, bawisz, cierpisz, kochasz, płodzisz potomstwo, umierasz – lecz tylko tu. Każdy ma swoje miejsce, swój numer, swoje obowiązki. Główną powinnością jest praca na rzecz tego molocha. Ma sprawnie działać, nic nie może się zepsuć, nawet zaciąć. Obowiązuje zasada dyscypliny, posłuszeństwa i równowagi, której nikt nie ma prawa zakłócić. Ten, kto się z nią nie zgadza, jest wykluczany i skazany na wegetację, a ten, kto jej zagraża w sposób czynny – jest eliminowany. Kto natomiast potulnie wykonuje to, co mu się nakazuje, jest nagradzany tym, iż może mieć swoje drobne przyjemności, rozrywki, nawet zachcianki. Nadto Miasto zapewnia wszystkim mieszkańcom bezpieczeństwo w świecie, który je zewsząd otacza. Wszystko bez wyjątku jest policzone, oznakowane, zarządzane i kontrolowane.
Z Miasta nie ma dokąd uciec, gdyż wszędzie indziej jest albo tak samo, albo jeszcze gorzej. Gdzieś daleko są inne, takie same miasta, lecz wstęp do nich niemożliwy, gdyż i tam mają swoje strefy zakazane, których naruszenie także grozi śmiercią. Dlatego, dla dobra obywateli, nie wypuszcza się ich poza granice własnego terytorium, tak samo, jak nie dopuszcza się  nikogo z zewnątrz. Wyjątek stanowią desygnowani do ważnych spraw zaufani urzędnicy z grona najwyższych władz, oraz  ich sprawdzona asysta. Takie fanaberie, jak swobodne podróże, byłyby dla niebezpieczne, gdyż zakłócałyby równowagę całości ogólnoświatowego systemu naczyń połączonych. 
Miasta są w zasadzie samowystarczalne, mają własne źródła żywności i dóbr, niezbędnych do życia. Jednakże każde z nich w czymś się specjalizuje i prowadzi z innymi wymianę towarów, jakie produkuje w ramach globalnego podziału pracy, oraz wiedzy, jaką pozyskuje. Wymiana ta, podobnie jak produkcja własna, odbywa się pod nadzorem osobnych służb – zresztą jest w dużym stopniu zautomatyzowana i zrobotyzowana. Zasady kooperacji miast są precyzyjnie określone i wspólnie weryfikowane na bieżąco przez właściwe po temu gremia decyzyjne. Obowiązują też wspólnie określane zasady doboru desygnowanych do nich ludzi. Wszystkie nieporozumienia załatwia się w sposób ugodowy, by nie dopuścić do konfliktów na większą skalę. Te bowiem groziłyby rozchwianiem globalnych stosunków miedzy miastami, a na to nikt nie może sobie pozwolić.
Tak zorganizowany świat wymaga sprawowania całkowitej kontrolę nad jego  mieszkańcami,  gdyż nie udało się jeszcze w pełni wyeliminować tych cech człowieka, które skłaniają go do samodzielnego, samowolnego eksperymentowania z własnym życiem. Wszelako formatowanie ludzi przez edukację, adaptację społeczną i inżynierię psychospołeczną bywa niekiedy zawodne. By wyeliminować skutki nieprzewidywalności zachowań, konieczny jest totalny monitoring obywateli, a także stosowanie technik perswazyjnych lub surowych represji wobec każdego, w kim rodziłyby się niewłaściwe myśli, emocje, potrzeby czy pomysły. Na szczęście, odpowiednio wczesne warunkowanie, wspomagane farmakologicznie, wytwarza w ludziach pożądane odruchy – zatem drastyczne środki zaradcze są raczej rzadkością. Jeśli już zachodzi konieczność ich zastosowania, wówczas w świetle reflektorów i kamer urządza się stosowne igrzyska, ku przestrodze, ale i uciesze innych. Kto grozi zakłóceniem powszechnej szczęśliwości w zrównoważonym życiu każdego z osobna i wszystkich razem, zostaje przykładnie ukarany za aprobatą ogółu.
Ben opowiadał długo, niespiesznie, choć nieco chaotycznie, ubarwiając opowieść przykładami, trafiającymi do wyobraźni swego małego ucznia. Cierpliwie wyszukiwał zrozumiałe dla niego porównania z praktyki dnia codziennego. Sep słuchał, zdumiony, wystraszony, lecz zafascynowany, i ciągle przerywał, domagał się wyjaśnień. To była bardzo trudna lekcja, pasjonująca, lecz jakże odmienna od tych codziennych, zwyczajnych. Nie rozumiał wielu słów, nie potrafił też od razu wiązać ze sobą poszczególnych wątków narracji. Szybko jednak chwytał to, co najważniejsze  – przydała się teraz umiejętność skojarzeń, jaką ćwiczył podczas wesołych zabaw edukacyjnych. W miarę, jak Stary kreślił przed nim obraz rzeczywistości, sam uzupełniał go tym, co znał z osobistych doświadczeń. 
Musiał je dopasować do nowej wiedzy i na nowo uporządkować. Wiele rzeczy jawiło się teraz w nowym świetle. Nie ogarniał całości – był na to za młody. Jedyne, z czym dotąd stykał się bezpośrednio, to życie na Wzgórzu. Znał wiedzę obiegową, gromadzoną i utrwalaną w miejscowej tradycji. Wychowany przez Dinę i Seta, wiedział też sporo o Mieście – o jego wspaniałościach, ale i o rzeczach mało sympatycznych, o Fabryce i ciężkiej pracy, o tym, jak ludzie dzielą się na lepszych i gorszych. Przed rozpoczęciem nauki u Bena przywykał do myśli, że przynależy do tych drugich, a los tak rozdał karty, iż nic tego nie zmieni. 
Dotąd niewiele rozumiał, więcej przeczuwał. Bardziej uwierał go status odmieńca wśród swoich, niż fakt, że nie ma stąd ucieczki. Pojęcie wolności było dla niego abstrakcją, liczyło się jedynie to, czy w ramach znanego mu świata wywalczy sobie prawo do swobody poruszania się w jego granicach. Jak każde dziecko, buntował się przeciwko nakazom i zakazom, narzucanym przez starszych, lecz wypracował sprytne strategie ich omijania. Nie tyle krnąbrny, ile zwyczajnie uparty, stawiał na swoim tam, gdzie tylko się da.
Pierwszy rok, spędzony z Benem, sporo namącił mu w głowie. Zdobywając wiedzę i rozmaite umiejętności, zastanawiał się nieraz, do czego mu to właściwie jest potrzebne. Gdy pytał o to swego nauczyciela, ten odpowiadał, że nigdy nie wiadomo, co i kiedy może się do czegoś przydać – ale że jeśli nie ma ochoty, to może dać sobie spokój z nauką. Czuł się więc rozdarty. Z jednej strony szalenie podobało mu się to, co robi i czego się dowiaduje, z drugiej jednak – nie miał pojęcia, jak to wszystko przełożyć na jakiś sensowny dla niego konkret.
Przywiązał się  do Bena, polubił go nie tylko za naukę tylu ciekawych rzeczy, lecz i za to, że okazywał mu ciepłe zainteresowanie i życzliwość, jakiej nie zaznał w kontaktach z bliźnimi. Tu, w leśnym domku, nigdy nie usłyszał, że jest znajdą i odmieńcem, nigdy nie czuł się lekceważony, pogardzany, upokarzany. Stary bywał szorstki, potrafił być złośliwy, czasami się irytował, lecz nawet wówczas, mimo oznak zniecierpliwienia, ani razu nie dał mu do zrozumienia czy odczucia, iż ma go za coś gorszego. Już samo to było wielką wartością, którą cenił. Bardzo go to odmieniło, gdyż nabrał większej pewności siebie, zwłaszcza w swych relacjach z otoczeniem. 
Wyprawa z Benem do Strefy Zakazanej zapoczątkowała w nim inną jeszcze, wręcz zasadniczą przemianę. Nie szło tylko o poprawę samopoczucia czy samooceny. Gdy minął pierwszy szok, wywołany zetknięciem się z tym, co było dotąd tajemnicą, gdy okazało się, że ta tajemnica to zaledwie malusieńki fragment wielkiej, fascynującej, ale i groźnej całości, obudziła się w nim nieposkromiona chęć jej poznania. Po pierwszej eskapadzie przyszły następne – a po nich kolejne rozmowy, wypełnione szczegółami, barwnymi opisami, wyjaśnieniami, nowymi zagadkami. Dzięki treningowi pamięci i zabawom w skojarzenia łączył oderwane z pozoru elementy w jeden wielowątkowy obraz Miasta i reszty świata. Zdumiewało go, że w opowieściach Bena nie było sprzeczności, że wszystko się ze sobą zgadzało. Pytaniom nie było końca, a odpowiedzi, same w sobie ciekawe, wzbogacały jego edukację. Stary nauczyciel wplatał w nie wiedzę z różnych dziedzin, bez której chłopiec nie dałby rady pojąć – przynajmniej w zarysie  – wielu informacji, i ich praktycznych zastosowań. 
Sepa interesowało właściwie wszystko, lecz najbardziej to, co znajduje się dalej za Strefą Zakazaną – i czy można tam się dostać. W tej ciekawości pobrzmiewała – zrazu cicha, z czasem coraz silniejsza – nutka tęsknoty za otwartą przestrzenią i za swobodą, jaką obiecywała. To, czego się dowiadywał, budziło nienajlepsze uczucia. Ogromne pola uprawne i fabryki żywności wraz z systemami nadzoru i transportu w istocie były niedostępne dla osób spoza służb dozoru technicznego i policyjnego. Na bezkresnej, lekko pofałdowanej równinie, rozmieszczono stacje dla nielicznego personelu obsługi oraz straży, a także małe węzły komunikacyjne. Rotacyjne ekipy wymieniano co miesiąc. Dobierano ludzi sprawdzonych, specjalnie przeszkolonych, którzy przed przyjęciem do pracy przechodzili odpowiednie procedury kwalifikacyjne oraz przygotowawcze. Należeli do swoistej elity, gdyż jako jedyni spoza uprawnionych członków władz i służb mogli przekraczać granice Miasta. Poruszali się jednak tylko po wyznaczonych trasach, mieli przydzielone ściśle określone zajęcia w równie ściśle określonych miejscach – no i zawsze pozostawali pod ścisłą kontrolą strażników. Wolny czas spędzali też w stacjach, gdzie zapewniano im wszystko, co niezbędne do życia i zabawy. 
Sep szybko pojął, że przebywanie na tych równinach nie miało nic wspólnego z byciem człowiekiem wolnym. Swobodne poruszanie się po nich było niemożliwe. Uciec z nich też było nie sposób. Z jednej strony rozpościerały się setki kilometrów pól oraz silnie strzeżone zakłady hodowlane i przetwórcze, bez jednego miejsca na schronienie. Z drugiej zaś – graniczne Strefy Zakazane, w których czekała śmierć. 
Istniała jeszcze wielka rzeka z ujściem w Porcie, lecz cały ruch towarowy i osobowy był na niej precyzyjnie nadzorowany, monitorowany i patrolowany, a obydwa jej brzegi – za wyjątkiem małych, komunikacyjnych terminali przeładunkowych – zaminowane na całej długości. Jednym słowem, klatka pozostawała klatką, mimo braku widocznych krat. Tresura pokoleniowego warunkowania ludzi Miasta też robiła swoje. Nikomu nie przychodziło do głowy, by nawet pomyśleć o samowolnym wyjściu poza nią. Tym, którym coś takiego mogłyby się kołatać w niespokojnej duszy, skutecznie wybijano to z głowy już we wczesnym dzieciństwie, a najpóźniej w szkolnej młodości. Każda późniejsza recydywa takich fantazji kończyła się fizyczną eliminacją niepokornego osobnika.
Mieszkaniec Miasta był zatem człowiekiem o bardzo osobliwym stosunku do wolności. W jej szerszym znaczeniu była dla niego swoistą abstrakcją, którą nie zaprzątał sobie głowy. Świadom konieczności zachowywania równowagi systemu, narzucane ograniczenia uznawał, co prawda za pewną niedogodność, lecz godził się na nie w imię plemiennego bezpieczeństwa i osobistego świętego spokoju. 
Stabilizacja życie w Mieście zwalniała jego obywateli z wielu trosk. Każdy miał wyznaczone miejsce, i jeśli wypełniał swe obowiązki, nic mu w zasadzie nie groziło.  Indywidualne aspiracje mógł realizować w walce o awans w hierarchii społecznej. To, choć trudne, nie było jednak niemożliwe – tyle, że za cenę coraz większej lojalności wobec systemu, oznaczającej w istocie większe zniewolenie. Nawet margines pariasów został wkomponowany w ten mechanizm, który swoimi sposobami kontroli i nadzoru kanalizował i pacyfikował wszelkie odruchy i przejawy naturalnej ludzkiej mizerii, słabości, a nawet indywidualnego dziwactwa czy nieprzystosowania. Zasada równowagi zakładała totalne uspołecznienie – a więc w pełni kontrolowane gospodarowanie, zarządzanie i utylizowanie wszystkiego, co jednostkowe, na rzecz ogółu i jego najlepiej pojmowanego dobra.
Młodziutki Sep nie wszystko jeszcze rozumiał z tego, co opowiadał Ben, niemniej jedno pojął doskonale: gdzie się nie ruszyć, wszędzie czyhają pułapki i zagrożenia. Czyli  wszędzie jest tak samo, tylko w nieco innym wydaniu. Do tej pory sądził, że w lepszym trochę świecie poza Wzgórzem ludziom wiedzie się lepiej; że jeśli więcej ktoś ma, to więcej może. A jeśli więcej może, to jest bardziej wolny w tym, co zechce robić. Ponieważ nie ogarniał istoty funkcjonowania owej niewidocznej maszynerii panowania nad ludzkimi masami, z trudem przebijała się do niego myśl, że jest dokładnie odwrotnie. Zdumiało go, iż tak rozumując, należałoby właściwie uznać, że największą wolnością cieszą się chyba ci, którzy mają najmniej. Komuś, wychowanemu w biedzie, trudno było zrozumieć, że wolność niekoniecznie zależy od tego, ile się ma, i czego. Ben wytłumaczył mu dość obrazowo, że niezależnie od tego, czy mieszka się na Wzgórzu, czy poza nim, nie uniknie się obroży i smyczy. Zróżnicowanie ludzi Miasta polega tylko na tym, jak silnie zaciska się ta pierwsza, i jak długa jest ta druga.
Gdy to porównanie trafiło w końcu do wyobraźni chłopca, odezwało się w nim naturalne uczucie młodzieńczego buntu. Od tej pory, w rozmowach z Benem, wątek ten przewijał się niczym natrętnie powracająca melodyjka. Stary nauczyciel, posługując się zrozumiałym dla Sepa językiem, delikatnie wzmacniał jego instynktowny sprzeciw wobec zasady zniewolenia człowieka przez system. Postępował celowo, ale i z rozwagą. Nie chcąc przedwcześnie rozbudzać w uczniu nadmiernych oczekiwań, subtelnie podtrzymywał jego chęć zmierzenia się z tym problemem. Na konkrety było jeszcze za wcześnie, lecz mądremu nauczycielowi przyświecał pewien pomysł, z którym nosił się już od dawna, a który zamierzał urzeczywistnić w niedalekiej przyszłości. Z sobie tylko znanych powodów uznał, iż chłopak może dokonać tego, czego nie udało się dokonać jemu samemu – znaleźć sposób na wygranie z systemem.
Nikt na Wzgórzu nie wiedział, kim tak naprawdę był Stary Ben. Leśny odludek budził zrozumiałą ciekawość, lecz tajemnica jego pochodzenia wydawała się nie do przeniknięcia. Leczył, pomagał – więc był pożyteczny. Do niczego się nie wtrącał, z nikim się nie zadawał, nie szpiegował, nie wypytywał – zatem nie był niebezpieczny. Ustalony stan symbiozy tubylców z samozwańczym medykiem wszystkim odpowiadał, nie było więc potrzeby zadawania zbędnych pytań. Mruk, mówił niewiele, dlatego mało kto zdawał sobie sprawę z tego, jak dużo wie i ile umie. 
Sep, jako jedyny, dopuszczony do bliskości z tym dziwakiem, przekonał się, że jest on kopalnią wiedzy, mądrym człowiekiem, bynajmniej nie aż tak niedostępnym czy odpychającym, jak można by sądzić z pozorów. W oczywisty więc sposób wypytywał swego mentora o to, gdzie się tego wszystkiego wyuczył i kiedy tak dobrze poznał Miasto. Stary zbywał chłopca krótkimi ogólnikami, z których dało się jednak coś wywnioskować. 
W miarę upływu czasu obraz, jaki się wyłaniał z tych strzępów informacji, choć niejasny i niepełny, sporo jednak ujawniał. 
Okazało się, że w młodości Ben studiował różne nauki, w tym medycynę – ale z jakichś tajemniczych powodów studia przerwał. To wyjaśniało jego wielką wiedzę oraz umiejętność leczenia. Ale za takie szkoły trzeba było płacić, i to słono. Mogły sobie na nie pozwolić tylko dzieci z zamożnych domów lub ci nieliczni spoza tego grona, którzy po wieloletniej wieloetapowej selekcji, jako wybitnie obiecujący, otrzymywali stypendia z kasy Miasta. Wynikałoby więc, że musiał w tamtym czasie należeć do jednej z tych dwóch uprzywilejowanych grup. Cóż więc takiego się stało, że kandydat do znaczącego awansu zawodowego i środowisk elity społecznej wylądował na Wzgórzu pariasów jako samotny odludek i biedak? 
Sep nękał Bena pytaniami, chytrze zagadywał, lecz ten wymigiwał się od odpowiedzi. Jedyne, co udało się wychwycić między słowami, to aluzje do jakiejś wielkiej awantury, po której młody student musiał zniknąć z oczu i – pozbawiony wszystkiego, pozostawiony sam sobie – raz na zawsze wyniósł się na Wzgórze. Najwyraźniej kryła się w tym jakaś fascynująca tajemnica, której wyobraźnia Sepa przydawała cech jakiejś awanturniczej przygody. Musiało minąć jeszcze wiele czasu, zanim dowiedział się, co wtedy zaszło.
Jeśli nawet nie udawało się wyciągnąć z Bena historii jego życia, to warto było wydobywać z niego wiedzę, której zasoby zdawały się być nieprzebrane. Nauczyciel nie miał nic przeciwko temu, a uczeń stawał się coraz bardziej chętny i pilny. Z każdym tygodniem i miesiącem ciekawość chłopca rosła – i była znakomicie zaspokajana. To, co zaczęło się jako elementarna edukacja, stopniowo stawało się wykształceniem. Jeszcze słabym, mizerniutkim, przykrojonym na miarę i możliwości dziesięciolatka, lecz już daleko wykraczającym poza to, co dziecko Wzgórza mogłoby nabyć w miejscowej szkółce. 
Sep czuł się z tym coraz lepiej – no i oczywiście popadł w młodzieńcze zarozumialstwo. Wiedział już i umiał więcej od rówieśników – i nie przepuszczał okazji, by dawać im to odczuć. W sposób naturalny i instynktowny, próbował się odgrywać za doznawane upokorzenia. Jednakże otoczenie reagowało na takie popisy jeszcze większą agresją. Kosztowało go to sporo guzów i obelg, a gdyby nie napomnienia oraz ostrzeżenia Bena, Diny i Seta – kosztowałoby o wiele więcej. Tak ostentacyjne wyróżnianie się z tłumu pospolitości mogło – oprócz wzmożonej niechęci otoczenia – ściągnąć na niego zainteresowanie szpicli w osobach miejscowych nauczycieli, a w konsekwencji – wpisanie do rejestru dzieci z adnotacją, iż uporczywie unika obowiązku szkolnego.
Sep, pod groźbą zaprzestania dalszej nauki, nie rozpowiadał o Benie, o jego domu, a nade wszystko o wyprawach do Strefy Zakazanej. Lecz nie krył się z tym, że wiele umiał. Traktowano więc go jak przemądrzałego koleżkę, który, nie mogąc zaimponować sukcesami, cenionymi w grupach swych rówieśników, popisuje się wiadomościami, nikomu tu właściwie do niczego niepotrzebnymi. Wyśmiewano go, poszturchiwano przy byle okazji, nawet kilka razy mocno poturbowano, gdy obstawał przy swoim, powołując się na posiadaną wiedzę. To bolało – nie tylko fizycznie. W efekcie stopniowo narastała w nim zapiekła niechęć do otoczenia, przybierając niekiedy znamiona wyniosłej pogardy. Ben z niepokojem obserwował te zmiany w chłopcu, lecz nie za bardzo wiedział, jak temu przeciwdziałać. Sytuacja stawała się trudna, nerwowa, źle rokująca – i należało jakoś ją rozwiązać.
Wszyscy wiedzieli, że chłopak chodzi do leśnej chaty i że łączy go ze starym samotnikiem szczególna więź. Już samo to było niezwykłe, lecz tłumaczono sobie, że Ben miewa różne kaprysy, wynikające z jego dziwactwa. Ponieważ jednak życie toczyło się normalnie, a samozwańczy medyk wciąż pomagał chorym, więc nie było powodów do zajmowania się jego prywatnością ponad zwykłą miarę. Dzieciak – wiadomo, odmieniec, zatem dziwaczeje coraz bardziej i zapewne kiepsko skończy. Nikt nie łączył ich w parę, każdemu z nich przypinano osobne łatki. Jednakże pewnego dnia to się zmieniło. Ben postanowił za jednym zamachem załatwić dwie sprawy: przeciąć konflikty chłopca z otoczeniem, i zmienić jego status w osadzie. 
Któregoś popołudnia, gdy Sep zbierał się do domu, kazał mu poczekać, wziął podręczną torbę medyczną i oznajmił, że pójdą do chorego, i to razem. Nigdy wcześniej tego nie proponował, wyraźnie irytując się, gdy chłopak prosząco sugerował, że chciałby mu towarzyszyć podczas takich wizyt. Zaskoczony Sep ucieszył się na myśl, iż czeka go nowa przygoda. Po drodze Ben poinstruował go, jak ma się zachowywać, zakazał zadawania pytań i w ogóle wszelkiego gadulstwa. Ma robić, co mu każe. Gdy szli przez osadę, ludzie przyglądali im się z niekłamanym zainteresowaniem. Po drodze Stary wręczył chłopcu torbę, oświadczając nieco ironicznie, że od teraz mianuje go swoim pomocnikiem. Nie było czasu na reakcję, gdyż w tej samej chwili weszli do środka i, przywitani przez kogoś z domowników, podeszli do leżącego w barłogu małego dziecka. 
Asysta nowego pomocnika była raczej symboliczna, lecz wywarła spore wrażenie na obecnych tam ludziach. Sep nie odzywał się, bacznie wszystko obserwował i tylko raz czy drugi podał Benowi to, czego ten zażądał. Na koniec poskładał rzeczy do torby, stanął obok medyka, po czym, gdy ten odebrał zwyczajowe honorarium, wyszedł za nim na dwór. Bez słowa oddalili się, widzowie zaś zauważyli, że obydwaj o czymś rozmawiają, najwyraźniej w dobrej komitywie. Skoro tak, to znaczy, że chłopak dopuszczony jest do konfidencji, a kto wie – może Stary Ben nawet przyucza go do zawodu? Wieść o tym wydarzeniu rozeszła się w mgnieniu oka po osadzie jako niezwykła nowość, do której trzeba było jakoś przywyknąć. 
Gdy w ciągu następnych tygodni podobna sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie, Sep stał się w oczach ludzi kimś jeśli nie ważnym, to bez wątpienia znaczącym, jako że uznano, iż w swojej nowej roli może okazać się przydatny. A to miało swoją wagę – zrazu niezbyt dużą, lecz z czasem na tyle istotną, iż zaczęto traktować go znacznie lepiej niż dotąd. Zaprzestano docinków, poszturchiwań, wytykania palcami. Trafił swój na swego – tak ostatecznie skwitowano tę nowość w osadzie. Za plecami zaś mówiono, że wyrośnie na takiego samego dziwaka, jak jego patron. Gdyby tylko miejscowi wiedzieli, jak bardzo się mylili – i jak bardzo też byli bliscy prawdy.

* * * * *

Jadąc teraz już samochodem w kierunku centrum techniki genetycznej i biomedycznej, Sep miał do pokonania jeszcze kilka kilometrów równą drogą, wiodąca między zabudowaniami Fabryki. Ponieważ jego specjalnie oznakowany samochód miał pierwszeństwo, jazda zajmowała niewiele czasu. Mijał mnóstwo ludzi, hal fabrycznych i pawilonów socjalnych, najrozmaitszych maszyn i pojazdów, punktów kontrolnych, ciągów i węzłów komunikacyjnych. Wszystko to składało się na ogromny kompleks produkcyjno-badawczy, stanowiący dumę Miasta, podstawę jego siły i równowagi, a także egzystencji, pomyślności i bezpieczeństwa mieszkańców. On sam był tu niezmiernie ważną figurą – i bardzo mu się to podobało. Szanowano go, ceniono, znakomicie wynagradzano, a tu i ówdzie nawet się bano. Jego status umożliwiał mu bowiem wstęp na elitarne salony, a funkcja, jaką pełnił – dostęp do wielu tajemnic i zastrzeżonych informacji, czy uczestnictwo w podejmowaniu ważkich decyzji, decydujących o losie Miasta. 
Nieraz zastanawiał się, jak i kiedy zrodziło się w nim owo głęboko skrywane poczucie satysfakcji, jaką daje wysoka pozycja społeczna i władza nad innymi. Wspominając swoje życie dochodził do zaskakującego wniosku, iż owa przemiana – znajdy-odmieńca ze świata pariasów w znaczącą postać kasty zarządców wielkiego molocha – zaczęła się chyba wówczas, gdy z roli ucznia mrukliwego, leśnego odludka, wszedł w rolę jego pomocnika w fachu medyka. Z chwilą, gdy społeczność, w jakiej się chował i wyrastał, przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wolę Starego Bena, młodziutki chłopak poczuł, co to znaczy mieć nad innymi przewagę – choćby i niewielką, niekoniecznie wynikającą z własnych zasług, lecz wymuszoną przez okoliczności. 
Gdy przed laty wracał wraz z Benem ze swojej nieoczekiwanej pierwszej asysty przy łóżku chorego, nie wiedział właściwie, o co Staremu chodziło. Podekscytowany samym wydarzeniem, bał się nawet o to pytać. Szedł więc w milczeniu, niosąc torbę, spoglądając co i raz spode łba na swego nauczyciela w oczekiwaniu na to, co ten powie. 
- I jak ci się to podobało? – usłyszał pytanie, zadane nieco rozbawionym głosem.
- Bo ja wiem? – odparł nieco zmieszany. – Podobało mi się – dodał szybko, zgodnie z prawdą. – Tylko trochę się bałem.
- Przywykniesz, przestaniesz się bać. Jestem pewny, że dasz radę – Ben krótko dał do zrumienia, że takich wypraw będzie więcej.
- Ale co ja będę robił? – chłopak zaniepokoił się. – Do czego ci będę potrzebny?
- Przyuczysz się do pomocy, a przy okazji poznasz różne choroby. I jak sobie z nimi radzić – wyjaśnienie wydawało się zrozumiałe, choć i nieco niepojęte.
- Ale po co mi to?
- Taka nauka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Zobaczysz, spodoba ci się. I przyda – Ben powtórzył po raz kolejny swą maksymę, poklepał chłopaka po ramieniu i dodał: - Późno już. Biegnij do domu. Jutro porozmawiamy.
Gdy Sep opowiedział Dinie i Setowi, co go tego dnia spotkało, para opiekunów wypytała go o najdrobniejsze szczegóły, interesując się nie tyle nawet samym wydarzeniem, ile reakcjami ludzi. Od razu zorientowali się, że Ben tym sposobem wziął chłopaka pod swoje skrzydła – nie tylko jako nauczyciel, lecz również jako gwarant jego bezpieczeństwa. O dalszej przyszłości nadal jeszcze nie rozmawiali. Cieszyło ich, że teraz ludzie chyba zaniechają wrogości – przynajmniej jawnej – wobec ich wychowanka, gdyż byłaby ona wymierzona również  i w jego protektora. A nikt przecież nie zechce zadzierać z człowiekiem tak przydatnym – nawet, jeśli dziwaczy i zrzędzi. Gdy zostali już sami, długo w noc rozprawiali o tym, co też może oznaczać ta nowa forma relacji miedzy Benem a Sepem. Dina cieszyła się, że chłopak będzie miał trochę więcej spokoju, natomiast Set przebąkiwał, że kryje się za tym chyba coś więcej. W cichości ducha snuł myśli, w których pobrzmiewało echo wygasłych marzeń. Jakiś szósty zmysł mówił mu, że może nic jeszcze nie jest stracone.
Dwójkę starych opiekunów niezwykle cieszyła edukacja ich wychowanka. Chłopak zmienił się, spoważniał i dochodząc do jedenastu lat był nad podziw dojrzały jak na swój wiek. Nauka u Starego Bena przydała mu nie tylko wiedzy, lecz i pewnej ogólnej ogłady w myśleniu i zachowaniach. Ta nieuchwytna, acz wyraźnie widoczna przemiana dokonywała się na ich oczach powoli i z dnia na dzień, więc przywykali do niej stopniowo jak do czegoś naturalnego i normalnego. W swej izolacji od reszty osady, nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo zaczął się wyróżniać na tle młodzieży Wzgórza. 
Jego odmienność przybrała nowe barwy – zaczął mówić innym trochę językiem, na zaczepki ludzi reagował z większym spokojem i dystansem, zbójeckie wyprawy z kolegami odeszły w daleką przeszłość. Co prawda, nadal uczestniczył wraz z nimi w rozmaitych zabawach i awanturach, lecz już nie zabiegał tak bardzo o akceptację otoczenia. Nadal też traktowano go jak odmieńca, lecz od dnia, w którym Ben ostentacyjnie zaprezentował go jako swojego pomocnika – jakby z większą atencją. Wszedł w swoją rolę, doświadczając na własnej skórze zarówno korzyści z niej płynące, jak i skutki zmiany statusu. 
W miejsce lekceważenia okazywano mu teraz niechęć, przemieszaną jednak z pewnym uznaniem. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, jawne lekceważenie zastąpiła skrywana zawiść, natomiast agresję, często wręcz fizyczną – odrzucenie, stopniowo przechodzące w wykluczenie. Co ciekawe, tak reagowała głównie dzieciarnia i rówieśnicy. Obchodzili go bokiem, na różne sposoby dając do zrozumienia, że już do nich nie przynależy. Dorośli odnosili się do niego łagodniej. Co prawda, nadal mieli go za dziwoląga, niemniej był dla nich teraz postacią zdefiniowaną przez swą potencjalną przydatność, którą na wszelki wypadek należało brać pod uwagę. W ich oczach wybór starego dziwaka oznaczał swoistą nobilitację chłopaka. Jeśli taka była wola leśnego medyka, to znaczy, że jest w tym jakaś racja, której nie rozumieli, ale którą akceptowali we własnym, dobrze pojętym interesie. Niektórzy sarkali, uważając, że wieczny odludek zdziwaczał do reszty, lecz w sumie życie Sepa stało się nieco spokojniejsze – co nie znaczy, że łatwiejsze.
Wiedziony instynktem i doświadczeniem, Ben stosował wobec chłopca osobliwą pedagogikę, by tak rzec – symetryczną. Wzmacniał go w nauce, lecz strofował za każdy przejaw zarozumialstwa. Im więcej wiesz, tym więcej ci jeszcze brakuje – potarzał co i raz. Zmyślnie dawkował wiedzę, by nie wygasała w nim ciekawość i chęć drążenia różnych tematów. Umiejętnie prowadził jego umysł drogą kojarzenia rzeczy pozornie od siebie odległych. Trzy lata edukacji, w tym ponad rok terminowania w roli pomocnika-sanitariusza, przyniosły efekt pod postacią dobrego wykształcenia podstawowego, a w niektórych dziedzinach – daleko poza nie wykraczającego. Do tego doszło sporo praktycznych umiejętności pielęgniarskich, obudowanych elementarną wiedzą przyrodniczą i medyczną.
Niemniejsze znaczenie miał też fakt, iż Ben, choć odseparował się od świata, to jednak nie utracił z nim kontaktu, dzięki czemu chłopak miał pośredni dostęp do cywilizacyjnych udogodnień, jakie ten oferował. W prostej leśnej chacie nauczył się posługiwać komputerem i docenił jego zalety, pomocne w pracy i edukacji. Nie korzystali z sieci, gdyż to automatycznie włączałoby ich w system monitoringu i podsłuchu mieszkańców. Ben miał natomiast całkiem pokaźny zbiór kości pamięci z ogromną ilością najrozmaitszych danych. Paradoksalnie więc Sep, choć nigdy nie wyściubił nosa poza osadę biedaków, poznał świat i życie poza nią lepiej, niż większość tubylców, nawet tych, którzy tam pracowali, lub często tam bywali. 
Dzięki takiemu, chaotycznemu trochę, wertowaniu zapisów, zarówno książkowych jak i komputerowych, Miasto przestało być dla niego obcym, mitycznym i groźnym molochem. Oglądając zapisy na ekranie monitora niejako oswoił się z cywilizacją, jej techniką, korzyściami, jakie zapewnia – ale też i pułapkami, jakie system zastawia na ludzi. Jednym słowem, przez trzy kolejne lata młodziutki chłopaczek, ale już nastolatek ze Wzgórza, został znakomicie przygotowany do poruszania się w innym niż dotąd świecie. Do obcowania z nim, a także do podjęcia dalszej nauki, której szukać można było jednakże tylko tam.
Przyszedł więc czas na decyzje trudne, ryzykowne, lecz konieczne ze względu na zagrożenie ze strony wścibskich funkcjonariuszy systemu w osobach miejscowych nauczycieli, wspieranych przez lokalnych szpicli – małych i dużych. Sep, choć jeszcze młodzik, stał się postacią nie tylko wyróżniającą się i rozpoznawalną, lecz również znaczącą,  i to nawet poza granicami swojej osady. Bena znano przecież w dalszej okolicy, a za tą reputacją szła też wieść o małym jego pomocniku. A takie niezwykłości nie miały prawa zbyt długo pozostawać niezauważone i nie zostać poddane kontroli służb, a w konsekwencji – rejestracji i stosownemu oznakowaniu. Oznaczałoby to urzędowe i nieodwołalne przypisanie chłopca do kategorii pariasów ze Wzgórza. Tymczasem Stary Ben miał w tej sprawie zgoła inny pomysł.
Znał możliwości swego wychowanka i drzemiący w nim potencjał. Sep uczył się wręcz błyskawicznie i znakomicie operował nabywaną wiedzą. Dzięki wrodzonej dociekliwości i samodzielności myślenia, wypracowanej przy mądrym wsparciu nauczyciela, zaskakiwał trafnością zadawanych pytań, wykazując się dużą żwawością umysłu. Zmienił się też fizycznie i psychicznie. Dzieci na Wzgórzu szybko dorastały – tu nie miały zbyt dużo czasu na dzieciństwo. Chłopak wyróżniał się wśród nich dojrzałością z pogranicza między dziecinnością, a młodzieńczością, aczkolwiek nie bardzo potrafił sobie z tym radzić.
Psychicznie okrzepł na tyle, iż w miarę swobodnie poruszał się nawet w nieprzyjaznym dla siebie środowisku. Było jednak w nim coś, co niepokoiło Starego Bena. Sep wyhodował bowiem w sobie skrywaną wyniosłość, graniczącą z pogardą wobec głupszych od siebie. Co gorsza, nie umiał jeszcze na tyle panować nad sobą, by od czasu do czasu nie okazywać tych emocji zbyt jawnie. Nie przysparzało mu to sympatii, a w przyszłości mogło stać się przeszkodą w zachowywaniu anonimowości i ukryciu się w tłumie mieszkańców Miasta – albowiem tam właśnie Ben miał zamiar go wyekspediować.
Pomysł ten kołatał się Staremu w głowie już od samych początków nauki chłopca w leśnym domku. Stał się swego rodzaju wyzwaniem, jakie chciał rzucić systemowi, z którym miał swoje własne porachunki. Stopniowo idea ta przekształcała się w plan, mający na celu takie oszukanie doskonałej maszynerii kontroli i zniewolenia ludzi, by raz na zawsze wyprowadzić chłopca z zapowietrzonej krainy nędzy, i stworzyć mu szansę na podjęcie gry o przebicie się przez wszystkie zapory, wiodące na szczyty Miasta. Czy dzieciak podejmie ją i jak będzie prowadził – to było zrazu niejasne, lecz Ben przekonał się, że ma wszelkie po temu dane. 
Dlatego, oprócz nabijania mu głowy wszelką możliwą wiedzą, kształtował jego charakter i wolę. To drugie szło nieco opornie, gdyż wymagało przewalczania wmawianego mu przez otoczenie poczucia niższości i wynikających z tego lęków. Decyzja o uczynieniu go w oczach świata swoim pomocnikiem nie była przypadkowa. Ben nie potrzebował asysty przy pomaganiu chorym. To Sep potrzebował stworzenia dla niego takiej roli, w której nabrałby większej odwagi i hartu ducha. Trwało to prawie rok, ale przyniosło pożądane rezultaty – momentami aż do przesady. 
Postępy w nauce okazały się przechodzić wszelkie oczekiwania nauczyciela – choć ze względów pedagogicznych miarkował pochwały. Rodzącą się pewność siebie chłopca wzmacniał powściągliwie, tak, by nie przewróciło mu się w głowie. Uformował również jego sposób bycia, z wielkim trudem nauczył porządku i systematyczności, nadał też jego postaci pewien rys swobodnej elegancji, właściwej ludziom z lepszych sfer. Sep otrzymał nie tylko doskonałe, wszechstronne wykształcenie – na swoją, oczywiście, miarę. Niepostrzeżenie w jego zachowaniach pojawiły się również odruchy starannego wychowania, niczym u młodzieńca z dobrego domu, które dziwnie do niego pasowały. Pod koniec trzeciego roku przebywania z Benem przemienił się w nastolatka jakby zupełnie z innego świata. Stary nauczyciel z uwagą obserwował, jak brzydkie kaczątko przepoczwarza się w białego łabędzia. Kierowało to jego myśli ku własnej przeszłości, budziło wspomnienia, a przy okazji rodziło dziwne podejrzenia co do pochodzenia chłopaka. Nigdy się z nimi nie zdradził, mimo iż obserwacje utwierdzały go w przekonaniu o prawdziwości swoich przypuszczeń. Jednakże nie chciał kusić ani losu, ani samego chłopca, żeby czegoś nie popsuć w swych planach. 
Tak czy owak, trzeba było coś zrobić, bo postać Sepa zanadto już kłuła w oczy miejscowych – włącznie ze szpiclującymi nauczycielami. Ci bowiem, trochę poniewczasie, zorientowali się, że pod ich bokiem, na krańcu osady, wyrosło dziwo, nie mające prawa tu zaistnieć. Przeczyło bowiem zarówno logice systemu, jak i bezwzględnej praktyce inżynierii społecznej. Należało się spodziewać, że prędzej niż później podejmą stosowne kroki, zmierzające do zlikwidowania tej anomalii w naturalnym środowisku społecznym osady ze Wzgórza.
Ben wiedział, że ma już mało czasu. Przez te trzy lata grał swoimi kartami, lecz teraz talia już się kończyła. Postanowił więc zagrać jeszcze tymi, które mu zostały. Przedtem jednak należało postawić sprawę jasno – zarówno przed chłopcem, jak przed jego przybranymi dziadkami. 
Pewnego popołudnia, ku zdumieniu chłopca, odprowadził go do domu i nie tylko nie odszedł od furtki, lecz sam ją otworzył, po czym zdecydowanym krokiem ruszył w stronę spoglądającej na nich Diny. Kobieta wyczuła, że coś się święci, spojrzała na gościa bez słowa, po czym wpuściła za próg. Cała ta scena toczyła się w milczeniu – rozmowa miała się dopiero zacząć.
Nie była zbyt długa. Przez ostatnie miesiące padło już tyle aluzji, tyle niedomówień, tyle sugestii, że wszyscy zgromadzeni wiedzieli dokładnie, o czym będzie mowa. Wręcz czekali na tę chwilę, zdając sobie sprawę, iż nadeszła pora decyzji. Ben od dawna już wzmacniał w chłopcu chęć dalszej nauki, jednocześnie utwierdzając go w przekonaniu, iż bez wątpienia się do niej nadaje i że świetnie sobie z nią poradzi. Set i Dina widzieli, co się święci, gdyż ich „wnuczek” nie ukrywał przed nimi niczego – ani pomysłów na przyszłość, ani pragnienia ich realizacji. 
Pouczany przez starszych, nie rozpowiadał o tym kolegom, nie chcąc narażać się na drwiny. Zdawał też sobie sprawę, że rozgłaszając tak szalone wieści, ściągnąłby na siebie uwagę donosicieli i w konsekwencji interwencję jakichś oficjeli. Ucierpiałby na tym on sam, a być może i cała trójka jego opiekunów. W świecie totalnej kontroli nawet dzieci wiedziały, co oznacza narażenie się na wzmożone zainteresowanie służb, i czym może się to skończyć. Zresztą nie zapadły jeszcze żadne decyzje, gdyż ani chłopak, ani Set i Dina, nie mieli pojęcia, jak wcielić w życie to, o czym niegdyś marzyli. Sami byli bezradni i bezsilni, czuli jednak, że jeśli ma się ono spełnić w życiu ich wychowanka, to tylko dzięki pomocy Starego Bena. Ale jak tego dokonać? – to już przekraczało granice ich wyobraźni, a przede wszystkim możliwości.
By Sep zniknął ze Wzgórza, przeniósł się gdzieś do innej części Miasta, tam się zakotwiczył na stałe, wreszcie podjął dalszą naukę z szansą na lepszą przyszłość, należało dokonać kilku rzeczy – niewyobrażalnych w świecie tego systemu. Po pierwsze, potrzebna była tożsamość, pierwotnie zarejestrowana poza Wzgórzem, najlepiej gdzieś w obrębie Ulicy. Dzięki niej chłopak rozpłynąłby się w wielobarwnym tłumie przeciętnych mieszkańców gigantycznej metropolii i tam rozpoczął życie jako całkowicie nowa osoba. 
Szalony plan Bena zakładał spełnienie tak wielu warunków, iż graniczył z niemożliwością. Na Wzgórzu nikomu nawet nie przyszedłby do głowy. Jak stąd się wydostać, dokąd pójść, jak żyć, gdzie i za co? Jak się zarejestrować „od zera” w obcym świecie? Jako kto? Kto z dorosłych po drugiej stronie zgodzi się firmować takie oszustwo? Wpadka może bardzo drogo kosztować, więc komu opłacałoby się takie ryzyko? A poza tym – kto zechce brać sobie na głowę wyrostka  z dzielnicy ludzi drugiej kategorii? Zresztą, gdyby nawet ktoś taki się trafił – choćby za duże pieniądze – to co taki dzieciak miałby robić? Przy pierwszej próbie zapisania go do jakiejkolwiek szkoły prawda prędzej czy później mogłoby wyjść na jaw. 
Przeciętne dziecko ze Wzgórza zdemaskowano by w normalnej szkole w ciągu kilku minut. Tutejsze, żałosne szkółki publiczne, pozorujące edukację, wypuszczały właściwie półanalfabetów. Lecz Sep wiele umiał i wiele potrafił – trzy lata obcowania z Benem zrobiły swoje. Z umysłowości, postawy, wiedzy i zachowania, żadną miarą nie przypominał dzieciaka z getta pariasów. Stary mentor nie miał wątpliwości, że jego pupil znakomicie wpisze się w każdą szkolną społeczność, że poradzi sobie z nauką bez problemu, a jeśli się przyłoży, to daleko zajdzie. Wybitnie zdolna młodzież spośród biedniejszych warstw ludności, jeśli przeszła dwa etapy edukacji z najwyższymi ocenami i pozytywnymi opiniami służb kwalifikacyjnych, miała szanse na studia na wskazanych im kierunkach. System wyławiał takie jednostki, pilotował ich edukację, a później włączał w swój obieg według kryteriów przydatności. 
Tę ciernistą drogę przechodziło niewielu, lecz gdy już ktoś ją przebrnął, miał zapewniony byt i pozycję do końca życia. Inna sprawa, że awans przychodziło okupić całkowitą zależnością od miejskich szafarzy dóbr wszelakich. Obroża, niebywale tym razem ozdobna, nie uciskała zbyt mocno, niemniej smycz – co prawda, dłuższą, tyle że z trwalszego materiału – popuszczano nader uważnie. Wyzwolić się z pęt było niepodobieństwem, rezygnacja nie wchodziła w grę – zresztą z rejonów, w które się wkraczało, nie było dokąd uciec. W tym momencie nie to jednak stanowiło główny problem. Należało uczynić wszystko, by na tę drogę w ogóle wejść. Tylko bowiem jej przebycie, od początku do końca, dawało gwarancję pełnego sukcesu.
Sep miał wszelkie dane po temu, by podjąć dalszą naukę bez wzbudzania podejrzeń edukatorów. Tym bardziej, że w jego obyciu nie było już prawie żadnych śladów naleciałości ze Wzgórza. Mówił poprawnym językiem, wykazywał naturalną bystrość umysłu, nie dawało się w nim dostrzec cienia prostactwa, właściwego tutejszej łobuzerii. Ben, na ile mógł, wygładził kanciastość postaci, zachowań, reakcji czy wręcz odruchów. Chłopiec, choć z charakteru bynajmniej nie aniołek, spokojnie mógł uchodzić za kogoś z całkiem przyzwoitego domu. Prawem mimikry znakomicie wpasowałby się w pejzaż przeciętności Miasta. Z tej strony nic by mu raczej nie zagrażało. Pozostawało to, co najważniejsze – ulokowanie go w Mieście tak, by w miarę bezpiecznie wszedł w nową dla siebie rolę i rozpoczął nowe życie.
Miejscowe wyrostki często podejmowały krótkie wyprawy do Miasta po łupy, lub tylko dla zabawy. Po takich eskapadach szybko jednak wracały, głównie z braku możliwości znalezienia jakiejś przystani, gdzie mogłyby bezpiecznie koczować do woli. Tylko ci, którzy współpracowali z tamtejszym półświatkiem, mieli zapewnione chwilowe zaplecze, niemniej i oni po wykonaniu zleconych zadań, wycofywali się do swego matecznika. Włóczenie się samopas po Mieście groziło niemiłym kontaktem ze służbami porządkowymi i ich metodami dyscyplinowania osób podejrzanych i niepożądanych. Jedynie stosowne oznakowanie umożliwiało – z tytułu pracy lub prawa nabytej przynależności – korzystanie ze swobód poruszania się w Mieście. 
Chcąc zamieszkać w nim, Sep musiałby otrzymać znacznik z właściwym oprogramowaniem. Ale jak to zrobić bez wstępnego wpisu do rejestrów ludności? Jak sprokurować pożądaną tożsamość bez ryzyka natychmiastowej wpadki? Służby kontroli i zarządzania zasobami ludzkimi skrupulatnie sprawdzały podawane dane i szybko wyławiały najdrobniejsze nawet nieścisłości i wątpliwości. Drastyczne kary za fałszerstwa czy korupcje administracyjne skutecznie zniechęcały do rejestrowych brewerii – zarówno kandydatów na oszustów, jak i samych urzędników. Zdemaskowanie pociągało za sobą totalne wykluczenie społeczne, a w cięższych przypadkach – nawet cichą, fizyczną eliminację.
Podczas owej pamiętnej rozmowy Ben wyjawił w zarysie swój plan nie tyle samego przeniesienia Sepa poza Wzgórze, ile osadzenia go w konkretnym miejscu i w konkretnych warunkach dalszego bytowania. Chłopak zamieszkałby w centralnej części rejonu Ulicy u pewnego starszego już człowieka, który żył samotnie ze swą równie starą siostrą. Kim był – na razie nie wyjawił. Oznajmił tylko, że to ktoś dobrze mu znany od bardzo dawna, zaufany, bez własnej rodziny, trochę dziwny i chropowaty, ale bardzo mądry i ciekawy. Jest inwalidą, pracuje sam w domu, zajmuje się niezwykłymi rzeczami i wiele może nauczyć chłopca tak ciekawego świata jak Sep. Co najważniejsze, podjął się wprowadzenia chłopca do rejestrów jako swego ciotecznego wnuka – syna nieżyjącej od wielu laty siostrzenicy. 
I tu wyjaśniła się cała sztuczka, jaką zaplanował stary chytrus. Dziecko to bowiem niedługo po porodzie zmarło, lecz fakt ten nie został odnotowany w stosownych rejestrach, gdyż kobieta zdążyła jeszcze wrócić z niemowlęciem do domu, a potem nie zgłosiła jego śmierci właściwym władzom. Co się wtedy wydarzyło – o tym Ben nie chciał mówić. Lecz to właśnie był ów atut w talii kart, jakimi miał zamiar rozegrać tę grę, albowiem owo dziecko figurowało w miejskich kartotekach jako żywe i wliczało się do bilansu populacji w Mieście. Mając taką martwą duszę, można było podstawić za nią kogoś realnego – wystarczyło tylko, by spełniał formalny warunek podobieństwa wieku.
Skąd Ben o tym wiedział, co się za tym kryło, skąd w ogóle znał tę historię i dlaczego chciał teraz wykorzystać wiedzę o niej – tego nie ujawnił. Z jego słów można było tylko się domyślać, że miał w niej swój udział. Oznajmił, że rozmawiał już z tymi ludźmi i wszystko z nimi omówił. Zaskoczyło to zebranych, gdyż zorientowali się, że całą operację planował od dawna z dużą starannością. Dodał też, że sprokurował dla Sepa wiarygodną legendę, będącą co prawda konfabulacją, niemniej zbudowaną na prawdziwych danych. Szczegółów nie podał, wyjawił tylko, że z owym starym rodzeństwem przyjaźni się od młodości, że połączył ich niegdyś wspólny los, i że ma do nich pełne zaufanie. Taka wiara w drugiego człowieka była w Mieście rzadkością, gdyż w totalnym mrowisku nikt nie bawi się w sentymenty, a wzajemne relacje między mrówkami są głównie zadaniowe, instrumentalne, przesycone wzajemną nieufnością i duchem bezwzględnej rywalizacji. Dlatego Dina w pewnym momencie nie wytrzymała.
- A niby dlaczego tacy są chętni do pomagania obcemu? – spytała wręcz napastliwie.
- A niby dlaczego wy go przygarnęliście? – cicho odparł Ben po chwili milczenia, wpatrując się nią przenikliwie.
Kobieta zamilkła. Nie miała się za kogoś wyjątkowego, niemniej wiedziała, że to, co zrobili razem z mężem, było wyjątkiem od powszechnej reguły. Trudno przychodziło jej uwierzyć, że w obcym świecie wielkiego Miasta takich wyjątków może być więcej. Przeżyła i widziała zbyt wiele, by łatwo przemóc w sobie obawy i niedowierzanie, stające na drodze nadziei. Niemniej wraz z Setem zdawała sobie sprawę, że jeśli nie podejmą wszyscy ryzyka, nigdy nie przekonają się, czy ta nadzieja ma w ogóle rację bytu. Koszty przegranej w tej grze  byłoby niewyobrażalne, a szanse na sukces zależały od tak wielu niewiadomych, że całe przedsięwzięcie jawiło się niczym nieodpowiedzialne szaleństwo. Dotąd rzecz cała pozostawała w sferze mglistych wyobrażeń, teraz jednak została nazwana po imieniu – i trzeba było w końcu coś postanowić. Czy wolno zaprzepaścić taką okazję – nawet przy znikomych rokowaniach na wygraną? Czy wolno się poddać – i nigdy się nie dowiedzieć, czym ta wygrana mogłaby się okazać? 
Ben zapewniał, że wszystko dokładnie przemyślał i dogadał. Nie wyjawił, skąd ta pewność, gdyż najwyraźniej nie zamierzał zdradzać zbyt wiele z własnej, tajemniczej przeszłości. Ponieważ przez ostatnie lata opiekował się chłopcem jak swoim, więc przybrani dziadkowie zawierzyli mu na słowo. 
Gdy wreszcie padły słowa, na które czekał, Sep gotów był wyruszyć choćby zaraz. Natomiast Dina i Set zadawali mnóstwo pytań, dotyczących rzeczy bardzo konkretnych i praktycznych. Kilka warunków z trudem przyjęli do wiadomości, choć rozumieli ich sens. Jeden z nich przewidywał, iż chłopak zniknie tak, by tu, na Wzgórzu, zaginął wszelki po nim ślad. Był – i go nie ma, tak jakby umarł. Co więcej, nie ma prawa pojawiać się tu pod żadnym pretekstem. Telefony też nie wchodziły w grę z racji podsłuchów. Set i Dina telefonu nie mieli, więc gdyby znienacka coś takiego się u nich pojawiło, natychmiast wzbudziłoby ciekawość – jeśli nawet nie sąsiadów, to stosownych służb kontroli łączności.
Dina, gdy dotarło do niej, że oznacza to rozstanie na dobre, popłakała się. Ben zapewnił ją, że od czasu do czasu będą mogli spotykać się z chłopakiem w Mieście. Set, który co miesiąc jeździł po swoją wypłatę, miał sprawę ułatwioną, ponieważ nikt nie będzie go o nic podejrzewał. Wystarczyło tylko ustalać czas i miejsce spotkań. Z Diną rzecz miała się nieco gorzej, gdyż kobieta w zasadzie nigdy nie ruszała się poza osadę i jej wyjazdy kolejką mogły uaktywnić wywiadowcze antenki co bardziej ciekawskich tubylców. Postanowili więc, że po pewnym czasie, gdy ludzie przywykną do zniknięcia chłopca i o wszystkim zapomną, znajdzie się jakiś sensowny pretekst, tłumaczący jej wypady poza Wzgórze – i wszystko jakoś się ułoży.
Na koniec wreszcie stanęła sprawa pieniędzy. Nawet największa wspaniałomyślność ma swoje granice, zwłaszcza, że nowi opiekunowie nie grzeszyli zasobnością. Chłopak musiał za coś żyć, żeby nie być dla nich ciężarem. Będzie wypłacał się pomocą w pracy nowego „dziadka” i w zajęciach domowych, lecz za szkołę przyjdzie jednak płacić – i to niemało. Ben krótko i bez ogródek oznajmił Setowi, że pora sięgnąć do zasobów, ukutwionych  na meliniarskim interesie. Ten przyjął to bez mrugnięcia okiem, nawet z nieco łobuzerskim komentarzem. 
- A nie mówiłem, że kantowanie się przydaje – rzucił z zadowoleniem w stronę żony. 
Sep, który znał sekret dodatkowych dochodów rodzinnych, wiedział, że nie były one zbyt duże, i że mimo wsparcia i tak trzeba będzie zapracować na siebie. Gdy zaczęto kalkulować, Ben szybko wyliczył, że pomoc dziadków zapewne wystarczy na opłacenie nauki i skromnego utrzymania, lecz o resztę chłopak będzie musiał postarać się sam. Podjął się też pośrednictwa w przekazywaniu pieniędzy, którymi będą gospodarować jego nowi opiekunowie. Operowanie większymi sumami było utrudnione, gdyż większość płatności w Mieście – zwłaszcza urzędowych – odbywała się w trybie bezgotówkowym, zatem przyszło pogodzić się z tym, iż to on zadysponuje funduszami po swojemu. Trzeba było mu zaufać, gdyż najwyraźniej miał lepsze rozeznanie i możliwości w tych sprawach, niż by to wynikało ze statusu biedaka ze Wzgórza. 
Podczas rozmowy ustalono niemal wszystko, co najważniejsze, zostawiając spory margines swobody na szczegóły, związane z wyposażeniem chłopca w to, co niezbędne do zainstalowania się w nowym miejscu. Jeśli powiedzie się plan przeprowadzki i rejestracji, wówczas przyjdzie pora na rozmaite uzupełnienia, dogadywanie kontaktów czy uwiarygodnienie wersji o jego zniknięciu ze Wzgórza. Na koniec wreszcie zdecydowano o terminie tej awanturniczej przeprowadzki. Sep chciał, żeby odbyła się jak najszybciej, Dina marudziła, pragnąc odwlec godzinę rozstania ze swym pupilem, Set nie odzywał się, choć widać było, że jest głęboko poruszony. 
Uradzili, że Ben zabierze chłopca ze sobą na wyprawę do sąsiedniej osady i dopiero stamtąd wyruszą do Miasta. Szło o to, żeby nie wsiadać do kolejki na tutejszej stacji i nie narazić na ciekawstwo przygodnych obserwatorów spośród miejscowych. Postanowiono, że stanie się to za trzy dni, pod koniec tygodnia. W Mieście jest to zwykły czas roboczy, panuje duży ruch, wszędzie kręci się mnóstwo ludzi, łatwo zgubić się w tłumie. Zaraz potem nastaje weekend, gdy wszyscy, zarówno tam, jak i tu, zajęci życiem rodzinnym i wizytami, skupiają się głównie na sobie, a obecność czy nieobecność jakiegoś swojego lub obcego młodzika jest czymś zgoła naturalnym. Tym sposobem trudnej niż zwykle ustalić moment zarówno pojawienia się kogoś nowego, jak i zniknięcia kogoś znanego.
Zostały więc trzy dni. Ben podniósł się i przed wyjściem nakazał chłopcu, by przez ten czas przychodził do niego tak jak zwykle. Pod groźbą zaniechania całego przedsięwzięcia zakazał okazywania komukolwiek obcemu swojego podekscytowania – nawet w żartach. Nikt nie może niczego się domyślać, a przecież w stanie niemal euforycznym, w jaki popadł chłopak, łatwo było coś palnąć bez zastanowienia. Ma zachowywać się zwyczajnie, naturalnie, nie wdawać w awantury. Trzeciego dnia wyruszą z samego rana, tak, jakby szli z kolejną wizytą do chorego. Ludzie w bliższej i dalszej okolicy do tego przywykli, więc nikt nie zwróci szczególnej uwagi na starego medyka i jego asystenta, wędrujących po obcym terenie i w nieznanym kierunku. Ben pożegnał się, i jakby nigdy nic, spokojnie wyszedł.
Trudno opisać to, co zapanowało po jego wyjściu. Była to mieszanina silnych emocji, szybko rzucanych uwag, pytań, wątpliwości. Praktyczna Dina co i raz pochlipując pod nosem zaczęła na głos wyliczać, co też musi przygotować na tę wyprawę. Jej perorowanie tonował Set, uspokajał ją – mimo, iż sam był silnie poruszony. Podekscytowany Sep zadawał mu mnóstwo pytań, na które stary inwalida nie zawsze wiedział, jak, i co odpowiedzieć. Jego znajomość Miasta była dość ograniczona – gdy jeszcze pracował, rzadko zapuszczał się poza najbliższe otoczenie Fabryki. Niewiele więc mógł dodać do tego, co i tak już nieraz chłopcu opowiadał. 
Nastrój nerwowości wzmagał lęk przed nieznanym. W obecności Bena wszystko wydawało się proste, teraz zabrakło jego spokojnej stanowczości. Ale nikt nawet nie zająknął się o tym, że można by się jeszcze się wycofać. 
Zbyt dużo zmieniło się przez ostatnie trzy lata, sprawy niepostrzeżenie zaszły tak daleko, że niezależnie od obaw, niepokoju i żalu z rozstania, wszyscy wiedzieli i czuli, że to, co ma się wydarzyć, wydarzyć się musi. Tajemnym prawem natury, ludzie, jeśli nawet nie rozumieją logiki zdarzeń, to w chwili, gdy zachodzą, instynktownie wyczuwają ich nieuchronność. Tak też działo się z trójką osób, zgromadzonych teraz przy kuchennym stole w siermiężnej chacie. W pewnym momencie życie osobliwie splotło ich losy i doprowadziło do punktu, w którym ów splot ujawnił swój sens. Pospołu postrzegali go chyba tak samo, choć dla każdego z nich zapowiadał on coś zupełnie innego. 
Dwa następne dni minęły błyskawicznie. Sep przestał zwracać uwagę na otoczenie, nie miał już ani chwili czasu na spotkania z kolegami i znajomymi. Nikt z nich nie był mu na tyle bliski, żeby czuł taką potrzebę. Może tylko jego dawna przyjaciółka budziła jakieś cieplejsze uczucia, lecz ich kontakty utraciły już walor cechującej je dotąd zażyłości. Dziewczyna podrosła, zmieniła się w małą nimfetkę, w jej zachowaniach pojawiła się prostacka, nieco agresywna kokieteryjność, która go peszyła. Tu, na Wzgórzu, gdzie wcześnie dojrzewano, takie jak ona wkraczały w dorosłość bardzo szybko, bez żadnych okresów przejściowych i zbytnich ceregieli. Różne bywały ich losy, lecz rzadko kiedy obiecywały na przyszłość coś więcej niż przedwczesny seks, rodzenie dzieci i trwanie przy mężczyznach, którzy chcieli z nimi żyć. Jeśli wiec nawet Sepowi przemknęła myśl o spotkaniu, szybko uleciała – zresztą, dziewczyna  była już poza jego zasięgiem. Przestał ją interesować, gdyż nie nadawał się na potencjalnie atrakcyjną zwierzynę łowną dla tubylczej nastolatki o budzących się ambicjach, bynajmniej nie towarzyskich.
Ben nie wprowadził Sepa w szczegóły eskapady, nie chciał, by chłopak zbyt wiele wiedział przed opuszczeniem Wzgórza. Musiał jednak przygotować go na spotkanie z nowymi opiekunami. Zdawał sobie bowiem doskonale sprawę, jak wiele będzie zależało od jego pierwszego z nimi kontaktu. Pytaniom i odpowiedziom nie było końca. 
Wreszcie nastał dzień trzeci.
Sep do końca życia miał pamiętać ostatnie chwile pobytu w domu – pierwszym i ostatnim prawdziwie rodzinnym. Wszystkie przygotowania zakończono dzień wcześniej. Co było do powiedzenia – powiedziano, co dało się teraz ustalić – ustalono. W międzyczasie Set odbył z Benem krótką rozmowę w cztery oczy i wręczył mu pakunek z odliczoną, umówioną wcześniej sumą pieniędzy. Dina chciała wyprawić chłopaka z wielkim tobołem, lecz musiała poprzestać na tym, co niezbędne. Wszyscy trzymali fason – jakby umówili się, że nazajutrz Sep wyjdzie do leśnego domku, tak jak zwykł to robić każdego ranka. 
Tak też się stało. Jedynym odstępstwem od zwyczaju było to, że dziadkowie odprowadzili go do furtki. Najpierw objęła go Dina, nie mogąc powstrzymać łez, potem Set – wyraźnie wzruszony. Gdy chłopiec wyszedł na drogę, usłyszał jeszcze cichy, ale wyraźny głos – idź, nie odwracaj się. Był tak przejęty, że przez całe późniejsze życie nie mógł sobie przypomnieć, które z dwojga tych starych ludzi to powiedziało. Ale zalecenie wziął sobie do serca – jako dewizę na całe życie. 








ULICA

Sep zatrzymał samochód obok budynku, w którym pracował. Choć od chwili, gdy wszedł do niego pierwszy raz, minęło niewiele czasu, miał wrażenie, że wrósł w to miejsce tak, jak stare drzewo w pejzaż miejskiego parku. Dzisiaj był tu niekwestionowaną znakomitością, zarówno jako fachowiec, jak również jako młody, obiecujący narybek elity technokratów, aspirujący do wysokich szczebli władzy. Miał pod swym nadzorem najnowsze technologie genetyczne i biomedyczne, a to na nich właśnie zasadzało się w ogromnym stopniu działanie machiny kontroli populacji Miasta, współdecydującej o zachowaniu równowagi panującego w nim systemu.
Z racji funkcji, także zakresu prowadzonych prac, miał dostęp do wszystkich baz danych, zwierających informacje o puli genomów mieszkańców – włącznie z możliwością wglądu do zbiorów zastrzeżonych. Te ostatnie obejmowały kartoteki najważniejszych osób w Mieście – członków władz najwyższych szczebli i ich rodzin, od wielu pokoleń wstecz. Z tego tytułu zaliczał się do niewielkiego grona tych zaufanych, którzy trzymali w ręku klucze do losów wszystkich bez wyjątku mieszkających tu ludzi. By osiągnąć taką pozycję, trzeba było wiele przejść – i zapłacić. Świadomie do niej dążył, ponieważ w pewnym momencie tak sobie postanowił – a realizował to postanowienie bez względu na koszty, wręcz za cenę szafowania ludzkim życiem.
Jeszcze przed tym, jak trafił do Miasta, Stary Ben rzucił pewnego razu uwagę, która na zawsze utkwiła mu w głowie. Po jednej z wypraw do Strefy Zakazanej rozmawiali o metodach zniewalania ludzi. Stary nauczyciel powiedział wtedy, że siła całej tej gigantycznej machiny zależy od gromadzenia wiedzy o każdym człowieku, i wykorzystywania jej przeciw niemu samemu. Tam, gdzie jest przechowywana, przetwarzana i obrabiana na wszystkie możliwe sposoby, kryje się źródło wszystkich tajemnic tego świata. 
Gdy Sepowi udało się przebrnąć pierwsze szkoły i dostać na studia, zrozumiał, że otwiera się przed nim szansa wspięcia się tak wysoko, by móc stamtąd zajrzeć do tego skarbca, dostępnego tylko dla wybranych. Nie miał żadnych pomysłów ani ochoty na wojowanie z systemem, natomiast poprzysiągł sobie, że dotrze tam i pozna prawdę o sobie i swoim pochodzeniu.  
Gdy wchodził do budynku, w którym pracował, przemknęło mu przez głowę wspomnienie chwili, w której znalazł się tu po raz pierwszy. Czuł wtedy dreszcz emocji człowieka, zbliżającego się do wytkniętego celu. Zresztą, jego życie w Mieście, od samego początku, było niczym innym, jak przeżywaniem emocjonujących doświadczeń, które przytrafiały mu się po raz pierwszy. Właściwie zaczęło się jeszcze przed wkroczeniem na to nowe wtedy terytorium.
Gdy pamiętnego dnia wyruszyli z Benem spod leśnej chaty na wielką wyprawę, skierowali się nie w stronę miejscowej stacji kolejki, lecz ku Strefie Zakazanej. Idąc wzdłuż jej granicy, przez nikogo nie widziani, dotarli do jednej z niżej położonych osad i weszli do niej niejako od tyłu. Kluczyli zaułkami między tutejszymi, ubogimi domostwami, i po dobrych dwóch godzinach marszu doszli do przystanku kolejowego. Tam Ben kupił dwa żetony, i po krótkim oczekiwaniu na peronie wsiedli do jednego z nadjeżdżających wagonów. Nie wzbudzili szczególnego zainteresowania, gdyż w zasadzie nie byli tu całkiem obcy. Wcześniej, mijani po drodze ludzie, sądzili zapewne, że znany uzdrowiciel z sąsiedztwa wraz ze swym pomagierem idzie do jakiegoś chorego, a ci na stacji – że obydwaj wracają do domu z takiej właśnie wizyty. Do tego momentu wszystko toczyło się tak, jak to nieraz bywało – za wyjątkiem przebytej drogi. Gdy jednak zasiedli w kolejce, dla Sepa zaczął się czas tego, co się wydarza pierwszy raz w życiu.
Już sama jazda w dół, wzdłuż linii Wzgórza, była dla niego niebywałą atrakcją. Miasto wyrastało przed nim powoli – od górnych, uboższych rejonów Ulicy, aż do zwartej, miejskiej zabudowy, gęsto wypełnionej ludźmi, ulicznym ruchem i gwarem. Gdy wysiedli dwa przystanki przed rozwidleniem dróg, z których jedna prowadziła do Fabryki, druga zaś już w głąb Miasta, nieco się pogubił. Nie wiedział, gdzie jest, choć wcześniej Ben wielokrotnie pokazywał mu plan Miasta. Dla chłopaka, żyjącego dotąd w plątaninie bud i małych domów, chaotycznie upchanych wzdłuż jednej, głównej drogi i mnóstwa jej krętych odnóg, widok takiej różnorodności wielopiętrowych czynszówek, placów, krzyżujących się ulic i uliczek, sam w sobie był niezwykłością. A co dopiero mówić o samochodach, sklepach, magazynach, barach, ulicznych ogródkach i kafejkach, wreszcie o rojowisku ludzi, wypełniającym tę ogromną przestrzeń. Nie umiał jeszcze odróżniać tego, co jest fasadą pstrokatej dekoracyjności, od tego, co za nią się kryje. Wszystko wydawało się wspaniałe i fascynujące. A przecież poznawanie Miasta zaczął od kontaktu z jego uboższą dzielnicą. Nie było jednak czasu na podziwianie okolicy i dopytywanie Bena o szczegóły tego, co oglądał po drodze.
Dotarcie na miejsce zajęło im ponad godzinę. Ben pewnie prowadził ich bocznymi przesmykami i podwórkami między domami – najwyraźniej dobrze znał ten teren. W tym labiryncie, na zapleczu mniejszych i większych kamienic, nie było już tak kolorowo. Sep rozpoznawał wiele dobrze znanych mu objawów ubóstwa, tyle że teraz zwielokrotnionego do rozmiarów, właściwych skali wielkiego miasta. I tu kręciło się sporo biedoty, rozwrzeszczanej i bawiącej się dzieciarni, podejrzanych typków, przedwcześnie dojrzałych dziewcząt i ich adoratorów, mężczyzn bez życiowego przydziału, ludzkich wraków, kobiet, udręczonych zbyt wielką ilością życiowych trosk. Lecz te dobrze znajome obrazki miały w sobie pewien polot, nieznany Sepowi rys biedy wielkomiejskiej, współistniejącej ze światem barwnym i dostatnim. Wzgórze było krainą jednorodną w swej beznadziei. tu ubóstwo było rozpięte miedzy dwoma biegunami, z których jeden wyznaczał upadek, drugi natomiast stwarzał szansę na jakąś poprawę losu.
Człowiek na Wzgórzu był napiętnowany niejako z założenia, człowiek z Miasta, choć zdeterminowany przez swój status, mógł jednak szukać drogi awansu, gdyż otaczał go świat, do którego wolno mu było aspirować, i który gotów był go wchłonąć – oczywiście jeśli spełniał określone warunki. Po tamtej stronie nie istniały mechanizmy pozytywnej selekcji, a ścieżka dostępu do lepszego życia najeżona była tak wieloma przeszkodami, że w praktyce nie dawało się jej przebrnąć. Na Wzgórzu działało negatywne sprzężenie zwrotne: poczucie niemożności przekroczenia barier rozwoju wygaszało i eliminowało odruchy eksploracyjne, konieczne do podjęcia trudu zmierzenia się z nimi. W efekcie mentalność tamtejszych mieszkańców przenikał podświadomy duch rezygnacji, przesiąknięty nieuchronną frustracją i wynikającą z niej agresją. Ta zaś, bezsilna wobec molocha Miasta, znajdowała swe ujście w brutalności walki o byt na tym skrawku ziemi, jaki został im przydzielony do bytowania.
System doskonale rozpoznawał ten mechanizm i wypracował sposób jego wykorzystania. Z jednej strony dysponował nieprzebraną masą tępej siły roboczej, z drugiej zaś – w miarę potrzeby odprowadzał z centrum Miasta na Wzgórze wszystkich potencjalnie niestabilnych lub niepokornych, którym mogły rodzić się w głowie zbyt ambitne pomysły na własną niezależność. Tam wegetowali w zapomnieniu, zwykle popadali w apatię, gdyż ich buntowniczość nie znajdowała ani zrozumienia, ani tym bardziej odzewu wśród tubylców. Wzgórze było więc w swej istocie osobliwym połączeniem rezerwuaru zasobów ludzkich i kolonii karnej. Kanalizowano i pacyfikowano tam naturalne ludzkie odruchy i instynkty, których nie dawało się ani wyplenić metodami eugenicznymi, ani wygaszać czy dławić tresurą edukacyjno-adaptacyjną i bieżącą inżynierią społeczną. Pozostawała kontrola i represyjność – albo ostateczna i nieodwracalna, albo pozornie humanitarna, polegająca na wymuszonym, dożywotnim zesłaniu na Wzgórze. Z tak domkniętego świata nie sposób było uciec. I jedna, i druga forma wykluczenia, budziła strach, trzymający w ryzach całą populację Miasta. Przekładał on się na postawy poddaństwa wobec racji nadrzędnej, za jaką uznano zadekretowane dobro i pomyślność całej zbiorowości – jakże wspaniale zorganizowanej i wciąż doskonalącej się w swej sprawności. 
Naturę można oszukać, lecz nie da się jej w człowieku wytrzebić. Dlatego należało znaleźć sposób, by ludzie, w pewnym przynajmniej stopniu, mogli dawać upust wrodzonym instynktom i skłonnościom. Eliminując ekspansję indywidualizmu uczyniono swoistą religię z egoistycznego hedonizmu. Naturalną potrzebę eksploracji i sprawczości ukierunkowano na zaspokajanie najrozmaitszych zachcianek, na uwalnianie agresji w zdobywaniu i używaniu dóbr, na dążenie do komfortu, na konkurencję o ozdobność i wystawność życia, na przywileje i snobizm, wreszcie na folgowanie kaprysom i namiętnościom. Nie było występkiem nic, co nie naruszało stabilności systemu – resztę akceptowano na tyle, na ile skutki ludzkich poczynań ograniczały się bądź do prywatności w ramach czterech ścian własnego domu, bądź do aktywności kontrolowanej instytucjonalnie. Organizowanie różnych igrzysk pełniło funkcję zbiorowej terapii, podczas której ludzie odreagowywali stresy i odruchy agresji. Loterie, gry, hazard, sport, gigantyczny przemysł rozrywkowy – wszystko to tworzyło zestaw skutecznych piorunochronów, rozładowujących nadwyżki gromadzących się społecznych i jednostkowych emocji oraz frustracji. 
System posługiwał się nie tylko nakazami czy zakazami, wspomaganymi kontrolą i represyjnością, lecz również łaskawym przyzwoleniem na ekscytowanie się ekspansywnością prostackiego egoizmu. Nie obowiązywał żaden rygoryzm moralny – nie istniała bowiem żadna inna normatywność, jak tylko ta, która nakazywała przystosowanie do reguł sprawności i społecznego utylitaryzmu. Reszta była grą na targowisku ludzkich niedoskonałości, które system wspierał, wzmacniał i wykorzystywał do własnych celów. Albowiem nic tak nie pozwala na manipulowanie i sterowanie ludźmi, jak rozgrywanie ich słabości przeciwko nim samym.
Młodziutki Sep nie miał, oczywiście, pojęcia o całej tej podskórnej mechanice zarządzania Miastem – bo i skąd miałby je mieć? Nawet gdyby ktoś mu to wyjaśniał, i tak niewiele by zrozumiał. Tego wszystkiego miał dopiero się uczyć i doświadczać na własnej skórze. Teraz, idąc obok Bena, widział tylko masę ruchomych obrazów, zmieniających się jak w kalejdoskopie. Fascynowały go różnorodnością, wielobarwnością i przystępnością. Atrakcyjność tego świata wyznaczała dlań skala rozziewu miedzy tym, co znał, a tym, co dostrzegał. Z czasem te fascynacje miały przygasnąć, lecz na zawsze już pozostało mu w pamięci wspomnienie pierwszego zauroczenia, jakie w tej chwili przeżywał.
W pewnym momencie skręcili w małą, boczną uliczkę – jedną z wielu, jakie mijali – i po wejściu w bramę sporej wielopiętrowej czynszówki, znaleźli się na podwórkowym skwerku. Po obydwu stronach wyrastały oficyny, zaś na końcu, w prześwicie, przytulona do narożnika, stała duża, parterowa przybudówka. Ben skierował się do drzwi, nad którymi wisiał sfatygowany szyld bez napisu, za to z jakimś dziwacznym malowidłem. Mocno zastukał, po czym nie czekając na odzew otworzył je i wszedł do środka razem z trzymającym się za nim chłopcem. Zza wielkiego stołu, zawalonego rozmaitymi gratami spoglądał na nich mały człowieczek z wyraźnym garbem na plecach i śmieszną czapeczką na głowie.
- No i jesteśmy – rzucił Ben, zatrzymując się pośrodku dziwnego, dużego pomieszczenia i zrzucając z ramion torbę. – A to nasz bohater – dodał, odsuwając się na bok i wskazując na Sepa. – Poznajcie się. 
- Ano, masz na imię Sep, prawda? – zaskrzeczał siedzący mężczyzna, przyglądając się uważnie chłopcu. – Podejdź no, niech ci się przyjrzę. Nie bój się, nie gryzę, Tylko trochę paskudnie wyglądam. 
Sep nie wiedział, jak się zachować. Ociągając się podszedł do stołu, stanął, i nic nie mówiąc, skinął głową. Mężczyzna podniósł wzrok i ujął go za ramię. 
- Ano, mnie nazywają Jon. Niektórzy – nawet Garbaty Jon. Co bardziej wredni przezywają mnie Garbusem. Ale kiepsko na tym wychodzą – zaśmiał się krótko. – A Ben dużo mi o tobie opowiadał. Chwali cię. Jeśli chociaż połowa z tego, co mówi jest prawdą, to musi być z ciebie ciekawy gagatek. 
Choć głos brzmiał chropowato, Sep nie wyczuł w nim złych nutek. Z jednej strony wypracowana latami czujność uruchamiała odruch ostrożności. Z drugiej jednak – wiedział, że stoi przed człowiekiem, który zgodził się zostać jego przyszłym opiekunem. Co więcej – przed przyjacielem Bena i jego wspólnikiem w planowanym oszustwie, jakie miało się dokonać, by wprowadzić go do Miasta. Sprawdzona wiarygodność jednego, czyniła wiarygodnym drugiego – chyba żeby to wszystko razem od dawna miało być wielką mistyfikacją. Tylko po co dwóch starych mężczyzn miałoby się bawić w takie sztuczki? Dla pieniędzy? Tę myśl Sep z miejsca odrzucił jako absurdalną, gdyż przez ostatnie lata poznał swojego mentora jako wspaniałego człowieka, któremu ufał niemal bezgranicznie. Więc chyba naprawdę chodziło o niego samego.
- Daj chłopakowi ochłonąć. Miał dość wrażeń na dzisiaj – Ben przyszedł Sepowi na pomoc, widząc jego zmieszanie i niepewność. – Trochę go zamurowało, ale zaraz mu minie. Jeszcze nie będziesz mógł się od niego opędzić. 
- Ano, zobaczymy – zaśmiał się Jon. – Wyglądasz na bystrego – popatrzył na Sepa z zaciekawieniem.
- Musimy porozmawiać – zauważył Ben.
- Ano, musimy – Jon podniósł się ze stołka, na którym wciąż siedział, podszedł do kotary na bocznej ścianie, odsłonił ukryte za nią drzwi i uchylając jej krzyknął w głąb domu: – Kora, chodź tu! – Cofnął się i ponownie usiadł. – Zajmie się nim, a my pogadamy – rzucił do Bena. – Nie bój się, to moja siostrzyczka – rzucił w stronę chłopca.
Pod dłuższej chwili do pomieszczenia – które, jak dowiedział się niebawem, było pracownią i warsztatem pracy Jona – weszła drobna kobieta w podeszłym już wieku, aczkolwiek poruszająca się pewnie i żwawo. Od pierwszej chwili Sep wyczuł instynktownie, że nie przypadną sobie do gustu – a na pewno nie od razu. Gdyby miał powiedzieć, dlaczego – nie umiałby znaleźć odpowiednich słów. Jednak przeczucie go nie zawiodło. Rzecz w tym, że dla Diny, choć był kimś obcym z urodzenia, to jednak został kimś swoim z wyboru. Kora natomiast zgodziła się uznać go za kogoś swojego, lecz długo miał pozostać dla niej kimś obcym. W domu na Wzgórzu Sep był u siebie, tutaj – tylko lokatorem w cudzym mieszkaniu. Sporo czasu musiało upłynąć, by kobieta na tyle go polubiła, że stał się dla niej kimś w rodzaju miłego, acz dalekiego krewnego na statusie akceptowanego rezydenta. Dopiero po latach pokochała go jak swego.
Trudno było jej się dziwić. Wcześnie owdowiała, straciła jedyną córkę, a nowonarodzony wnuk zmarł w kilka dni po porodzie. Nie miała nikogo, na kogo mogła przenieść swoje kobiece instynkty i emocje. Dina wychowywała własne dzieci na Wzgórzu, gdzie oczekiwania wobec potomstwa nie były zbyt wygórowane. Tu dziecko miało wiele szans na pomyślny rozwój, więc i aspiracje były większe. U przybranych dziadków niczego od Sepa nie żądano, a to, co zyskiwał dzięki Staremu Benowi, przyjmowano jako dar losu. Kora, zgorzkniała po utracie bliskich, wytworzyła sobie w duchu obraz własnego wnuka, który w jej wyobraźni wyrósł do postaci co prawda mało realnej, za to barwnie wyidealizowanej. To właśnie ów fantom był obiektem jej skrywanych, ciepłych uczuć i nikt rzeczywisty nie mógł mu dorównać. 
Przez pierwsze dwa lata pobytu Sepa w domu starego rodzeństwa, nieustannie przyrównywała w go myślach do nierzeczywistej zjawy – i zawsze w jej oczach przybysz przegrywał w wyimaginowanej rywalizacji z widmowym ideałem. Dopiero w czwartym roku nauki, gdy przeniesiono go do specjalnej szkoły dla wyjątkowo uzdolnionych, nabrała do chłopca uznania. Ukształtowana przez tresurę Miasta nie mogła nie docenić kogoś, kto najwyraźniej rokował nadzieje na znakomitą karierę. Niemal z dnia na dzień, początkową  rezerwę zastąpiła opiekuńcza serdeczność. Zaczęła się nawet przechwalać w sąsiedztwie tak wspaniałym wnukiem – w końcu uznała w nim kogoś swojego. Za sprawą osobliwej, psychologicznej dezynwoltury, w swej imaginacji połączyła w jedną całość iluzję z rzeczywistością. I chyba wszystkim wyszło to na dobre – zwłaszcza jej.
Sep nie miałby z nią lekkiego życia, gdyby nie jej brat – Jon. Polubił chłopaka, wyczuwał w nim bratnią duszę, ciekawego wszystkiego młodzika, chętnego wtykać nos wszędzie, gdzie można znaleźć coś nowego, niezwykłego, a nawet zakazanego. Szybko sprawdziły się słowa Bena, że nie będzie mógł się od niego opędzić. Gdy przełamali pierwsze lody, przypadli sobie do gustu, a ich stosunki zaczęło cechować wzajemne przywiązanie. W pewnym sensie Jon był dopełnieniem zacnego Seta, który na Wzgórzu zaoferował chłopcu swoje na nowo rozbudzone uczucie ojcowskiej bliskości i serdeczności. Setowi brakowało jednak wykształcenia, co rekompensował zdrowym rozsądkiem – niemniej żywy umysł chłopca potrzebował czegoś więcej. Gdy trafił do Bena, rozbudzona chęć poznawania świata doprowadziła go do tego, że sam nawet o tym nie wiedząc, nauczył się tyle, ile nie dałaby mu żadna szkoła dla takich jak on dzieciaków – nawet w dobrej dzielnicy w Mieście. Teraz los zetknął go z kolejną osobą, która miała kontynuować dzieło poprzednika – i która w tym nie zawiodła, gdyż miała ułatwione zadanie.
Mentor z leśnej chaty, oprócz wiedzy, dał Setowi coś, co wykraczało poza standardową edukację na poziomie nawet wyższym niż podstawowe. Wykształcił w nim umiejętność swobodnego myślenia, operowania metodą logicznego myślenia, wzbogaconą o grę wolnych skojarzeń oraz panowania nad pamięcią – co w jego wieku było osobliwością wręcz nadzwyczajną. Mądry Ben wiedział, że drzemiący w jego uczniu potencjał jest niezwykły i – umiejętnie stymulowany – może dać niezwykle rezultaty. Uznał więc, że warto zagrać o dużą stawkę, i postanowił wyprawić Sepa do Miasta. Krył się za tym też pewien powód natury osobistej, a mianowicie pragnienie odegrania się na systemie, który odebrał mu wszystko i uczynił zeń zapominanego banitę. Rzecz jasna, tę drugą motywację ukrywał głęboko w duszy, a jedyną osobą, która ją znała i z którą dzielił się swymi planami, był przyjaciel z lat wczesnej młodości – nie kto inny, jak właśnie Garbaty Jon.
Od pierwszej chwili, gdy weszli do pawilonu w podwórzu, Sep zorientował się, że obydwu starych mężczyzn łączy silna więź – byli jakby ulepieni z tej samej gliny. Rozumieli się w pół słowa, rozmawiali w ten szczególny sposób, jaki znamionuje wieloletnią bliskość, wspólnotę myśli i doświadczeń. Jeśli tak, to chyba nie ma się czego obawiać – bardziej to wyczuł, niż pomyślał. Będzie trochę ciężko, ale dobrze. Dlatego uspokajał się z każdą chwilą, i bez większych obaw czekał na rozwój sytuacji. 
Ten dobry nastrój zepsuło jednak wejście kobiety. Zjeżył się w sobie. Po krótkiej, wzajemnej prezentacji Kora spojrzała na niego z ostrożnym zaciekawieniem i wyprowadziła z pracowni, każąc zabrać ze sobą swoje rzeczy. Przez wewnętrzne drzwi weszli do niedużego mieszkania na parterze, gdzie posadziła go w kuchni i postawiła przed nim talerz gęstej zupy.
- Pewnie głodny jesteś? – zapytała, żeby jakoś nawiązać rozmowę. – Jedz, potem mi opowiesz o sobie – dodała.
Nie wiedząc, co powiedzieć, Sep kiwnął tylko głową i zabrał się za jedzenie. Co niby miał jej opowiadać? – zastanawiał się. Nie czuł ochoty do zwierzeń, był zmęczony, spięty i głodny. 
- Dzisiaj prześpisz się tu, w kuchni, a jutro wyszykujemy kąt w pracowni – oznajmiła bardziej już przyjaźnie Kora. – Będziesz miał swój pokoik. Tylko trzeba poprzenosić trochę rzeczy i posprzątać, 
Ne przepełniało ją zbyt wiele radosnych uczuć, jednak była kobietą praktyczną i po swojemu dobrą. Miała opiekować się małym chłopakiem, który – według słów Bena – był z jakichś powodów niezwykły. Jeszcze się okaże – pomyślała. Ben nie rzucał nigdy słów na wiatr, a i brat zapalił się do tej sprawy. – Zobaczymy, jak sobie poradzi ze szkołą. Wygląda nieźle, wcale nie jak dzieciak z tamtej dziczy. Spory, ładny, chyba zdrowy, patrzy trochę wilkiem, ale jak ma biedak patrzeć w takiej sytuacji? – przez głowę przelatywały jej różne myśli. Obserwowała go, nawet jej się spodobał. Ukradkiem spoglądał na nią znad talerza. Ostrożnie oswajali się ze sobą, wyczuwając jednak, że nie tak łatwo przyjdzie się zaprzyjaźnić. Lecz teraz nie był to moment do snucia pogłębionych refleksji. Chłopak chciał jak najszybciej wrócić do Bena i Jona, żeby dowiedzieć się, co też uradzili w jego sprawie, Kora zaś uznała, że pora przejąć ster.
- Co tam masz w tej torbie? Jakieś ubrania, rzeczy?
- Ben mówił, żeby dużo nie brać. Że kupi się na miejscu. Babcia chciała dać więcej, ale nie dało rady – odparł kończąc jeść.
- Zobaczymy, co się nada, a resztę się dokupi na straganach. Pokaż.
Wstał od stołu, otworzył torbę i bezradnym gestem pokazał, że nie wie, jak zacząć się rozpakowywać. Kora odruchowo, na kobiecy sposób, przejęła inicjatywę – i to był pierwszy moment, kiedy w jej zachowaniu pojawiła się cieplejsza nuta.
- No tak, to może być, to też, to zostaw… Na razie wystarczy, ale do szkoły trzeba będzie kupić coś lepszego. Pójdziemy, poszukamy... to do wyrzucenia – gderała, lustrując zawartość przywiezionej torby. Sep czuł się trochę zażenowany tym, że ktoś obcy gmera w jego rzeczach, lecz przecież tak samo marudziła Dina, gdy zajmowała się ubraniami swoich mężczyzn. To spostrzeżenie jakoś złagodziło jego nieufność wobec Kory, poczuł nawet ulgę na myśl, że tak jak wcześniej, jest ktoś chętny, by go wyręczać w trosce o takie głupstwa, jak garderoba. I tak, niejako z marszu, obydwoje bezboleśnie weszli w role, od wieków przypisane do postaci opiekunki domu i podopiecznego dziecka. Co prawda, trzeba było jeszcze wiele czasu, by zabarwiły się one serdecznością, lecz i kobieta i chłopak od razu odnaleźli się w nich znakomicie – co przypieczętowali miłymi, choć jeszcze nieśmiałymi uśmiechami.
Kora szybko posegregowała rzeczy Sepa, ustaliła, co należy, po czym skinęła głową w stronę drzwi do pracowni.
- No, chodźmy. Zobaczymy, co uradzili – oznajmiła krótko, przepuszczając chłopca przed sobą.
Dwaj przyjaciele rozmawiali z ożywieniem. Jon siedział przy stole, Ben krążył wokół ścian, oglądając porozkładane na półkach różne dziwne rzeczy. Na widok wchodzących, przerwał rozmowę, odłożył trzymany w ręku przedmiot i również usiadł. Przyszła chwila, kiedy trzeba było wiele zaplanować i ustalić. Ponieważ wszyscy przyjęli za rzecz oczywistą, że to on ma tu głos decydujący, czekali aż zacznie.
Mieli przed sobą dwa dni weekendu, a po nim dwa tygodnie na załatwienie sprawy najważniejszej – ulokowanie Sepa w szkole. Zbliżał się koniec roku szkolnego, egzaminów i promocji. W szkołach podstawowych panował zwyczaj, że można było przystępować do tych egzaminów jako ekstern – wystarczyło się zgłosić, zarejestrować, wnieść stosowną opłatę i przejść odpowiednie testy kwalifikacyjne. Na podstawie uzyskanych wyników komisja szkolna decydowała o stopniu zaawansowania zarówno stałych uczniów, jak i chętnych spoza ich grona. Trzeba było tylko podać, do jakiego poziomu aspiruje zgłaszający się kandydat. Od opinii komisji zależało, czy uzna za wystarczające to, co zaprezentuje w trakcie egzaminu. 
W szkołach podstawowych panowała spora dowolność w promowaniu dzieci, zwłaszcza jeśli idzie o kwalifikacyjne przypisywanie zakresu nabytego wykształcenia do konkretnego wieku. Jeśli dziecko uczyło się lepiej i szybciej zdobywało odpowiednie umiejętności – przesuwano je do wyższej klasy bez względu na to, ile miało lat. Programy szkolne dostosowano do poziomu znormalizowanej średniej w populacji, co oznaczało, że uczniowie zdolniejsi kończyli ten etap edukacji w młodszym wieku. Później obowiązywały już większe rygory, normy były bardziej wyśrubowane i nie tak łatwo dawało się przeskakiwać z klasy do klasy w nazbyt szybkim tempie. Tych, którzy wykazywali się znaczącymi zdolnościami, selekcjonowano i w zależności od uzdolnień kierowano do szkół o wyższym poziomie nauczania.
Myliłby się ten, kto sądziłby, że ten niezwykle racjonalny system miał na celu indywidualizację nauczania ze względu na dobro ucznia. Zasada była prosta: przeciętni otrzymywali tyle, ile potrzebowali do tego, by wieść przeciętne życie – czyli niezbędne minimum, a lepszych i najlepszych selekcjonowano i kształcono w takim stopniu i zakresie, jaki byli w stanie osiągnąć i ogarnąć. Wyjątkowo zdolnych wyławiano bardzo szybko i pilotowano aż do końca studiów, po czym wprzęgano do systemu tam, gdzie mogli być najbardziej użyteczni. Racjonalizacja edukacji miała wiec na celu nie tyle powszechność i wszechstronność rozwoju dzieci i młodzieży, ile wyciskanie maksimum z tego, co dała natura i wtłaczanie w ramy wąskich specjalizacji, stosownie do jednostkowych predyspozycji. Tak hodowane kadry zasilały zasoby wysokokwalifikowanej siły roboczej, trzymanej na uwięzi przez przymus odpłacania systemowi wsparcia w edukacji i uzyskiwaniu awansu. Obroża mniej może uwierała, była bardziej ozdobna, smycz dłuższa – lecz każdy pozostawał pod kontrolą. 
Plan Bena przewidywał, iż Sep stanie jako ekstern do egzaminu, kwalifikującego do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkoły podstawowej. Mając to w garści, będzie mógł zapisać się do szkoły średniej i rozpocząć naukę jako normalny uczeń. Rzecz w tym, że wpisanie na taką listę egzaminacyjną było równoznaczne z rejestracją i skierowaniem do oznakowania. Zatem wpisu powinien dokonać opiekun prawny, dokumentując pochodzenie dziecka i jego miejsce zamieszkania. I tu pojawiał się właśnie ów problem, który należało rozwiązać. Zapisywanie dzieci starszych, kilkuletnich, było na porządku dnia, natomiast zapisanie chłopca niemal dwunastoletniego bez wątpienia wzbudzi ciekawość komisji i służby rejestrowej. 
Ben doskonale znał mentalność ludzi systemu. Jego pomysł zasadzał się na stereotypowości myślenia i na wykluczeniu podejrzenia, iż chłopiec nie jest stąd, z wnętrza Miasta. Należało to uprawdopodobnić nie tylko formalnie, lecz i psychologicznie. Musiał nie tylko doskonale zdać testy, lecz stając przed komisją, która na pewno go wezwie, sprawić wrażenie kogoś, kto swoim zachowaniem i obyciem nie wzbudzi podejrzeń jako dzieciak nietutejszy, nie „swój”. Resztą miał zająć się Jon, który już zawczasu przygotował odpowiednią legendę o wnuku siostry, którego nie posyłał do szkoły, ponieważ uczył go sam w domu. Kontrola wykaże w rejestrach, iż pochodzenie się zgadza, fakty rodzinne również. Nikt nie będzie prowadził dochodzenia w sprawie jednego chłopaka z przeciętnej rodziny w wielomilionowym mrowisku, bawiąc się w wywiady środowiskowe i temu podobne korowody śledcze. Ot, stary, garbaty dziwak, stara wdowa, pokręcone ludzkie losy, chłopak, sierota, jakich tysiące. Jeśli jeszcze dobrze mu pójdzie na egzaminach, to może nawet dostać promocję z wyróżnieniem, co by oznaczało dodatkowe punkty dla szkoły, która promowała takiego świetnie wyedukowanego młodzieńca. Jon nie będzie miał oczywiście nic przeciwko temu, żeby cała zasługa została przypisana panom nauczycielom. 
Jakże ta ostatnia część narracji miała przydać się w przyszłości…

* * * * *

Wchodząc do hallu wejściowego budynku centralnego laboratorium biotechnologii Sep zwykle przybierał pozę dobrego szefa, łaskawie – by nie rzec, przyjaźnie witającego się z napotykanymi pracownikami. Był człowiekiem zamkniętym w sobie, umiał jednak przybierać postawę powściągliwego, zawodowego koleżeństwa, ułatwiającego kierowanie dużymi zespołami ludzi. Zdolności empatyczne, sprawdzone i ćwiczone przez lata zachowywania czujności w kontaktach społecznych, pozwalały mu nieźle wyczuwać nastawienie innych wobec siebie – zarówno w relacjach czysto prywatnych, jak i tych, podszytych zawodową rywalizacją, konkurencją czy interesownością. Szczególnie przydawało się wszędzie tam, gdzie pojawiał się choćby cień zagrożenia, podejrzliwości, utajonej niechęci czy wręcz przyczajonej agresji. 
Pogardzane przez lata dziecko Wzgórza, z konieczności przekształciło tę wrodzoną zdolność w umiejętność elastycznego reagowania na najsłabsze nawet sygnały emocjonalne i na odczytywanie ich znaczeń. Gdy trafił do Miasta, nadal doskonalił się w praktycznej empatii, ćwicząc również sprawność posługiwania się nią niejako w drugą stronę – oddziaływania na otoczenie. Okazywało się to szalenie pomocne w wielu sytuacjach, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba było stawiać czoła ludziom systemu – edukatorom, kontrolerom, psychologom, szefom, wizytatorom, nawet przedstawicielom służb specjalnych. 
Jak dotąd, przez dwadzieścia ponad lat życia w Mieście, wychodził z nich obronną ręką, mimo iż niejednokrotnie natrafiał na rozmaite pułapki, zastawiane w powszechnie stosowanych procedurach kontroli i nadzoru ludzkich losów. Przekonał się, że odpowiednią grą emocjami można urobić każdego. Przewalczać każde zagrożenie, zdobywać sympatię i życzliwość. Unikać kary, nawet odpowiedzialności, maksymalizować zyski i minimalizować straty. Oczywiście, zdarzały się wpadki – nieraz trafiał na lepszych od siebie, lecz na szczęście w sytuacjach życiowo niezbyt znaczących. Ponieważ od małego ćwiczył tę sztukę, więc, doskonaląc ją latami stał się w niej nie lada mistrzem. Zawsze udawało mu się wyczuć, kiedy nie warto ryzykować i nie narażać na przegraną.
Nieraz, gdy o tym rozmyślał, wchodząc w rolę, jakiej wymagały okoliczności, przypomniał sobie swój pierwszy ważny sprawdzian tej umiejętności, jakiemu został poddany zaraz po przybyciu do Miasta. Dwa tygodnie po zainstalowaniu się w domu Jona i Kory miał nadejść moment udania się do szkoły i zdawania testów promocyjnych. Zanim to jednak nastąpiło, przeszedł coś, co można by nazwać intensywnym szkoleniem przygotowawczym, jakie mu urządził Ben wraz z nowymi opiekunami. Przytomnie bowiem zauważył, że jeśli uzyska bardzo dobre wyniki, zostanie dodatkowo postawiony przed specjalną komisją kwalifikacyjną, decydującą o wpisie do rejestrów zaleceń, co do dalszej edukacji dobrze zapowiadających się uczniów. 
Do stawienia jej czoła nie wystarczałaby  już tylko wiedza nabyta, weryfikowana przy pomocy bezosobowych testów. Trójka lub czwórka obcych osób mogła zadać dowolne pytania – o zainteresowania, o sposób spędzania czasu, o kolegów, o filmy, książki, programy telewizyjne, o topografię okolicy zamieszkania, o uprawianie sportu i o wiele nieprzewidzianych rzeczy, o których chłopak ze Wzgórza niekoniecznie mógł cokolwiek wiedzieć. Ponadto jedną z osób w komisji był psycholog, badający swoimi sposobami cechy osobowe kandydata do dodatkowych punktów promocyjnych. A ze specjalistami tej dziedziny nie było żartów – mieli w sobie coś z oficerów śledczych, zakładających z góry winę przesłuchiwanego.
Przewidywania Bena sprawdziły się, lecz na szczęście Sep został nieźle przygotowany do sprostania temu zadaniu. Wszystko odbywało się według planu. Od następnego dnia po przybyciu do Miasta, cała trójka starszych jakby się na niego zawzięła. Najpierw musiał się urządzić w pokoiku przy pracowni, co wymagało wielogodzinnego noszenia sprzętów, porządkowania graciarni, pucowania ścian i podłogi, układania rzeczy i tysiąca męczących zabiegów organizacyjnych. Potem przyszła niedziela i chłopak wybrał się z Korą i Benem w długa wędrówkę po okolicznych bazarkach i straganach. Jeszcze nigdy nie wiedział tylu rzeczy na raz – i tylu rzeczy naraz nikt mu nie sprawił. W trakcie zarówno urządzania się, jak i zakupowej eskapady, opiekunowie bez przerwy pouczali go i wyjaśniali, czym jest to wszystko, co go otacza. Lecz najgorsze zaczęło się później.
Ben pojawiał się każdego dnia rano i razem z Jonem wbijał chłopcu do głowy tysiące informacji, opowieści, komentarzy, dziwnych nazw, określeń. Kazano mu oglądać rozmaite programy telewizyjne, a przede wszystkim reklamy. Dzięki nim przechodził przyspieszony kurs zwykłego życia w Mieście. Poznawał zwyczaje, niuanse potocznego języka, modę, znane postacie mediów, rozrywki, sportu, obyczajowość, nawet występek, słowem – cały blichtr, produkowany przez cywilizacyjnego molocha. Celem tej ekspresowej edukacji było oswojenie chłopaka z nowym otoczeniem i wytworzenie w nim możliwie dużej ilości skojarzeniowych odruchów pamięci. Nie mogło to, oczywiście, zastąpić wiedzy,  automatycznie nabywanej, gdy mieszka sie latami w określonym środowisku naturalnym, niemniej pozwalało uniknąć głupiej wpadki przy przepytywaniu przez szkolną komisję. 
Sep wiedział, dlaczego i po co to wszystko, gdyż Ben co chwila wbijał mu do głowy cel tych poczynań. Męczyło go to, lecz i fascynowało. Najbardziej lubił codzienne wypady po bliższej i dalszej okolicy, jeżdżenie autobusami i metrem, wstępowanie do sklepów, rozmowy z ludźmi. Raz nawet wybrali się do kina, a pierwsze takie doświadczenie w życiu bardzo mu się spodobało. Chłonny umysł rejestrował wszystko, włącznie z wieloma szczegółami, które nawet jego opiekunom, przywykłym do Miasta, umykały jako mało istotne. Po kilku dniach czuł się jakby mieszkał tu od dawna. Kora wysyłała go po zakupy, poznał okoliczne zakamarki, zaułki, rozpoznawał już nawet niektórych miejscowych tubylców, sam również stał się rozpoznawalny przez niektórych z nich. Z tym nie miał kłopotów. Codzienna powtarzalność zdarzeń szybko czyni normalnym to, co nowe, nadając mu cechy zwyczajności. Sep stał się znajomym chłopakiem z sąsiedztwa – a więc w pewnym sensie przestał zwracać na siebie uwagę.
Gorzej jednak było z nawiązaniem kontaktu z lokalną dzieciarnią i młodzieżą. Okazało się to zadaniem niełatwym, tym bardziej, że musiał dokonać rzeczy niemal niemożliwej – w przyspieszonym tempie wtopić się w ich społeczność. Najlepiej byłoby, gdyby stał się jednym z jej stałych elementów – i to na dodatek zaakceptowanym. Tu już był skazany na samego siebie – starsi mogli mu tylko doradzać, lecz nie mogli żadną miarą uczestniczyć w tej inicjacji. Problem ten rozwiązało samo życie.
 Jak to zwykle bywa, zaczęło się nie od żadnych planowanych akcji, lecz od przypadku. Gdy pewnego ranka wracał ze sklepu przez jedno z podwórkowych przejść – których zdążył już kilka poznać – wpadł na niego w bramie biegnący młodzik, wyraźnie odeń starszy, dobrze ubrany. Obydwaj zakotłowali się wokół rozsypanej zawartości torby, wreszcie spojrzeli na siebie, czujnie badając się wzrokiem. Są takie chwile, kiedy wszystko zależy od ułamka sekundy, wrażenia, reakcji. Decyduje nie namysł, lecz odruch. Sep wyczuł po drugiej stronie lekką złość – ale i zaciekawienie. Czy się awanturować – czy zacząć obwąchiwać, niczym dwa psiaki? Zareagował ostrożnie, w sposób najbardziej chyba sensowny – zaczął zbierać rzeczy z ziemi i irytować się nie tyle na samego przeciwnika, ile na sytuację. Taka taktyka nieraz już mu się sprawdzała na Wzgórzu. 
- Jak się coś rozbiło, to mnie zabiją – rzucił raczej neutralnie niż zaczepnie.
- Niby kto? – w pytaniu nie słychać było nutki bezpośredniej agresji.
- Kto, kto… W domu – skinął głową w nieokreślonym kierunku.
- Ty stąd?
- Stąd.
- Nie znam cię.
- Ani ja ciebie – zaryzykował zaczepnie Sep.
- Nie może być. To niedobrze – w odpowiedzi nieznajomego zabrzmiał dziwnie znajomy, niemiły ton.
- Bo co? – Sep nie chciał pokazać przestrachu, choć poczuł się nieswojo. 
- Bo mnie lepiej znać – ton jakby złagodniał, lecz zabrzmiało to jak ważna informacja na przyszłość.
- Aż tak? – informacja została przyjęta z udawanym zaciekawieniem.
- Aż tak – teraz to już była tylko dobra rada.
- Zapamiętam – padło na znak zgody.
- Warto – zakończył nieznajomy i machnąwszy ręką ruszył w swoją stronę. 
Los zdarzył, że pierwszym, z którym Sep zawarł bezpośrednią znajomość w okolicy, był syn pewnej miejscowej znakomitości – właściciela kilku sporych sklepów i lokalnej restauracji dla średnio zamożnej klienteli. Rozpuszczony przez rodziców, mimo młodego wieku miał się za ważną figurę wśród tubylczej młodzieży. Dzięki pieniądzom ojca brylował w okolicy, aczkolwiek nie na sposób chuligański, ile raczej w stylu popisującego się bufona. Niezbyt mądry, chodził do szkoły i piął się w górę – bardziej jednak dzięki dyskretnemu wspomaganiu nauczycielskich dochodów niż własnemu rozumowi. Ambicji nie miał zbyt wygórowanych, zadowalało go popisywanie się swoją zamożnością i swobodnym trybem życia. Popularność wśród okolicznych młodzików zyskiwał mile widzianą przez nich hojnością, a poklask u koleżeństwa przyjmował za oznaki posłuszeństwa. Potrafił być nie tyle groźny, ile dokuczliwy, niemniej był postacią znaczącą i na swój sposób współkształtującą porządek w społecznościach tutejszych grup rówieśników. 
Sep, oczywiście, nie wiedział, na kogo się natknął, niemniej wybrnął z sytuacji obronną ręką, co mu się już niebawem przydało w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem. Młody pyszałek wyniośle zaakceptował jego obecność na swym terytorium, co zaznaczył podczas późniejszych przelotnych spotkań na ulicy. Z czasem, z racji osobliwej reputacji Jona, nawet uznał za osobnika potencjalnie przydatnego. Przekładało się to na święty spokój w relacjach z okoliczną młodzieżą, co dla chłopaka ze Wzgórza, nieustannie borykającego się niegdyś z wrogością rówieśników, miało swoją niezaprzeczalną wartość. Nie był już znajdą, podrzutkiem, dziwolągiem, lecz pełnoprawnym członkiem lokalnej młodzieżowej fauny. Po kilku miesiącach tak wtopił się w lokalny pejzaż i folklor, że nikomu do głowy nie przychodziło, iż mógłby być kimś tu obcym.
Gdy opowiedział w domu, co mu się przytrafiło, Jon odpytał go dokładnie o spotkanego młodzika, po czym roześmiał się, najwyraźniej czymś rozbawiony. Szybko wyjaśniło się, że rodzina tego ważniaka to jego stała klientela. 
- Ano, to ci się trafił koleżka – rechotał pod nosem – Durne to, a puszy się jak paw. Na pytanie Sepa, co to takiego „paw”, spojrzał pode łba, wzruszył ramionami i rzucił: 
- Stworzenie głupie, a ozdobne. 
Chłopak czekał na dalsze wyjaśnienia, lecz się nie doczekał. 
Jon miał dziwną manierę mówienia. Gderał, mamrotał niby pod nosem, ale tak głośno, żeby każdy słyszał, zaczynał zdanie i nie kończył, pytał sam siebie i sam sobie odpowiadał, kiedy indziej zaczynał jakąś długą opowieść, tyle że od środka. Przyzwyczajony do jasnych wyjaśnień Bena, Sep z początku nie mógł przyzwyczaić się do tego słownego galimatiasu w wydaniu starego garbusa. Ale szybko zorientował się, że za tym pozornym chaosem kryje się pewien ład i wiele sensu. W swoje pytanka i złośliwe komentarze wplatał mnóstwo informacji, tyle że dzielonej na małe porcje. Gdy pamiętało się te fragmenty, po jakimś czasie składały się one w większe całości, te zaś w ciekawe przekazy i niezwykłą wiedzę.
Z punktu widzenia edukacji Sepa, Jon był swoistym dopełnieniem Bena. Leśny odludek miał wykształcenie przyrodnicze i medyczne, natomiast ten tu gaduła był chodzącą encyklopedią historii, sztuki oraz rzemiosła i techniki. Jego pracownia, przypominająca na pierwszy rzut oka ni to graciarnię, ni to muzeum, była w istocie wielofunkcyjnym warsztatem, w którym ów mały, gadatliwy człowieczek naprawiał i przywracał do świetności wszystko, co stare, połamane, popękane, wybrakowane, zepsute i zniszczone. Był wielkim majstrem od staroci, antyków, mniejszych i większych sprzęcików, nawet precyzyjnej techniki. Cieszył się sławą wśród kolekcjonerów, ludzi przywiązanych do rodzinnych bibelotów, rozmaitych skorup, miniaturek, obrazów, lamp i lampek, zegarów, pozytywek, wszelakiego rękodzieła użytkowego i dekoracyjnego. Wiedział o tym wszystko – i wszystko potrafił z tym zrobić. 
Zajmował się tą pracą – zrazu z konieczności, potem już zamiłowania i pasji – od młodych lat. Przeszłość miał równie tajemniczą, co Ben. Skończył studia, stał u progu kariery zawodowej, lecz w pewnym momencie wszystko się zawaliło. Czy to on sam zrezygnował, czy to z niego zrezygnowano – tego Sep długo nie wiedział. Tak czy owak, nie wyrzucono go z Miasta, lecz zdegradowano społecznie i odcięto od wszystkich ścieżek urzędowego awansu. Zdany na siebie, osiadł w uboższym rejonie Ulicy, wśród miejskiego plebsu – i tam kilka lat ledwo utrzymywał się na powierzchni życia. Przeszedł krótki okres pijaństwa, łazikowania, drobnych kradzieży. Ale dzięki pomocy siostry dźwignął się z niebytu i ustatkował. 
Zaczął parać się obecnym fachem – najpierw przysłowiowej złotej rączki, a później już samozwańczego konserwatora i renowatora staroci. Stopniowo zyskiwał coraz większą renomę, a i coraz ciekawszą klientelę. Niejako przy okazji posiadł był ogromną wiedzę o przeszłości obecnego świata – o dawnej, zapomnianej już epoce, z której wyewoluowały rozrzucone po świecie miasta-molochy. Przez jego ręce przechodziły bowiem nie tylko niezliczone przedmioty, lecz także ich historia, składająca się na obraz tego, z czego jego Miasto wyrosło i w co się przeobraziło. 
A była to wiedza w dużej mierze skrywana, przetworzona w mitologię, dostosowaną do wymogów systemu. Przeszłość manipulowano i fałszowano, teraźniejszość ubarwiano i przykrawano do obowiązującej wykładni dziejów. Miasto było organizmem zamkniętym i niemal autarkicznym, o ograniczonym, kontrolowanym zakresie kontaktów ze światem zewnętrznym – stąd niemożność bezpośredniej weryfikacji obowiązującej interpretacji historii. W szkołach uczono jej w nader ograniczonym zakresie, a i to fakultatywnie, wyłącznie z zatwierdzanych urzędowo podręczników. W nielicznych bibliotekach publicznych cenzura grasowała tak skutecznie, że wyczyściła każdy ślad informacji, niezgodnej z obowiązującym kanonem historycznym.
Media starannie dbały o utrwalanie kłamstw. Milionom mieszkańców wybijano skutecznie z głowy myśli o poddawaniu ich w wątpliwość, a sprawdzenie czegokolwiek gdzieś w jakimś tajemniczym świecie zewnętrznym w ogóle nie wchodziło w grę. O wyjeździe nie było mowy, a ci, którzy samowolnie porywali się na takie szaleństwa, kończyli jako zwłoki. Jedynym miejscem styku z resztą świata był Port, lecz tam swoboda poruszania się swoich i przybyszów ograniczona była do zamkniętej i pilnie strzeżonej strefy wymiany towarowej. 
Lecz zmyślność ludzka nie zna granic. Dzięki niej istniał tu przemyt, a wraz z nim dopływ dóbr, cenionych po równo za ich przydatność, jak i atrakcyjność, rzadkość, niezwykłość i trudność ich zdobycia. Tym sposobem trafiały do Miasta przedmioty nie tylko użytkowe czy zbytkowne, ale i kolekcjonerskie. Ich rozprowadzaniem zajmowały się wyspecjalizowane grupki szmuglerów. Sep, który poznał ten mechanizm na Wzgórzu, w domu Seta, ku swojemu zaskoczeniu ponownie zetknął się z nim w nowym miejscu zamieszkania. Co prawda, Jon nie zajmował się paserką, niemniej przez jego pracownię przechodziły rozmaite ciekawostki, sprowadzane przez zbieraczy egzotycznych staroci i bibelotów. Sam też korzystał z kontrabandy, gdyż swoimi kanałami zamawiał różne części, materiały czy narzędzia, niezbędne do pracy, a niedostępne na tutejszym rynku.
Niektórzy jego klienci rekrutowali się spośród ludzi zamożnych i bogatych, wpływowych i wysoko postawionych. Trafiali się wśród nich nawet należący do grona najwyższych władców oraz najbardziej zaufanych wybrańców systemu, którzy z rzadka wyjeżdżali służbowo poza granice Miasta. Ci mieli możliwości uzupełniania swych kolekcji niejako u samych źródeł. Pozostali zaspokajali na miejscu swe snobistyczne kaprysy, potrzebę przeżywania dreszczyku emocji, towarzyszącego zabawie w półlegalne interesiki. Sami nie odwiedzali warsztatu w podwórkowym pawilonie – zlecenia i wymiana odbywała się przez pośredników. Wszyscy coś udawali, nikt nikogo nie znał osobiście. Formalnie Jon miał warsztat napraw i renowacji sprzętu domowego użytku – i rzeczywiście działalność ta zajmowała mu sporo czasu. A co do reszty – cóż, obowiązywała quasi-konspiracyjna przyzwoitość i wzajemne zaufanie, a nade wszystko dyskrecja i brak skandali. Nie było śladów, dowodów czy afer – nie było sprawy. 
Nawet najbardziej zamordystyczny totalitaryzm nie jest w stanie tak uszczelnić swej kontroli nad ludźmi, tak zdusić ich inicjatywę i pomysłowość, tak wyprać z indywidualnych potrzeb, skłonności czy upodobań, by dało się bez reszty zamienić myślące i czujące istoty w żywe, uspołecznione cyborgi. W naturę człowieka wpisana jest nieoznaczoność, a nad jej nieskończonymi przejawami nigdy nie da się do końca zapanować. Wyznaczają one ów nieprzewidywalny margines zachowań, motywacji, ciekawości, nawet pasji i namiętności, w którym kryje się rys ludzkiej indywidualności, niczym nie mierzalnej, nieuchwytnej, wymykającej się dyscyplinującym zabiegom nadzorów. 
I w takim to marginesie dopuszczalnego błędu systemowego w Mieście żyli sobie po cichu najrozmaitsi dziwacy, tacy jak samozwańczy antykwariusz-rzemieślnik Jon, czy Ben na swoim wygnaniu na Wzgórzu. Władza totalna wie, że istnieją, bo istnieć muszą, lecz w swym poczuciu omnipotencji niespecjalnie się nimi przejmuje, uważając, że są jedynie mało szkodliwymi odpadkami na śmietnisku gigantycznego przedsiębiorstwa. Ale takie założenie zawsze okazuje się być błędem, który srodze się mści. Trwa to czasami krócej, czasami dłużej, lecz właśnie z najgłębiej zalegających odpadków rodzi się największy ferment. Na zapomnianych, zapyziałych śmietnikach, niepostrzeżenie wykluwają się bakterie, zdolne zarazić i uśmiercić najsprawniej nawet zorganizowany i funkcjonujący organizm. 
Wadą każdego totalitaryzmu jest pycha, z której wyrasta przekonanie jego twórców, pretorianów i wyznawców, iż wszystko można wcisnąć w gorset skutecznego rygoru i służebności. Resztą gardzi i albo stara się ją sobie podporządkować, albo wyklucza, bądź nawet eliminuje. Lecz w każdym człowieku, nawet najgłupszym i najprymitywniejszym, najsłabszym i najbardziej tchórzliwym, tkwi gdzieś głęboko potrzeba przeżywania i doświadczania czegoś więcej, niż tylko bytowanie w rytm własnej perystaltyki czy zaspokajania niskich instynktów. Utajona, wyparta, otorbiona lękiem, żyje w przyczajeniu i daje o sobie znać w najbardziej niespodziewanych momentach i niezwykłych formach. A tam, gdzie jest popyt, tam musi być i podaż, a więc i ci, którzy go zapewniają – dziwaczne osobniki, przemieszkujące gdzieś kątem, albo maskujący się pod pozorami przeciętnej zwyczajności.
Dzięki niektórym z nich, tym z lepszego kruszcu, ludzki duch nie zamiera i okrężnymi ścieżkami, bezdrożami na obrzeżach ponurych systemów, krąży w przebraniu już to dziwactwa, już to szaleństwa, już to wreszcie błazeństwa. Pod maskami nierzadko kryje się mądrość filozofa lub piękno dzieła artysty. Systemy przemijają, a wyrządzone przez nie zło powraca wtedy już tylko w wyblakłych wspomnieniach ku przestrodze potomnych. To natomiast, co po nich pozostaje na trwałe, to ślady i dokonania właśnie owych nielicznych, którzy byli tych systemów pogardzanym marginesem, i dzięki którym po minionym czasie nie straszą tylko ruiny i zgliszcza. 
Los postawił na drodze Sepa dwie niezwykłe postacie. Spokojna, refleksyjna mądrość Bena rozbudziła i uformowała rozum chłopca, natomiast Jon przydał mu polotu, swobody i radości obcowania z pięknem. Jeden był przyrodnikiem, drugi – kimś w rodzaju wszechstronnego humanisty o zamiłowaniach artystycznych. U Bena poznawał otaczający świat, u Jona – jego historię. Obydwaj jego mentorzy należeli do systemowych odpadów – odszczepieńców, których tolerowano tylko dlatego, że doskonale weszli w swoje role i wydawali się być nieszkodliwi. Obydwaj rozegrali niegdyś swe potyczki z systemem i mimo osobistej porażki na swój sposób je wygrali – już chociażby tylko dlatego, że ich nie unicestwiono. 
Z czasem każdy z nich wymościł się we własnej, przetrwalnikowej niszy, a przez samą obecność i niezauważalne oddziaływanie na otoczenie stawał się niedostrzegalnym, cichym zagrożeniem dla spójności tego świata. Byli jak rozsadniki groźnej dla systemu choroby, zwanej ludzką podmiotowością. I obydwaj zarazili nią małego chłopaka ze Wzgórza, którego los uczynił również odmieńcem. Wiele wskazywało na to, że choroba rozwija się pomyślnie. Trzeba było tylko tworzyć odpowiednie warunki po temu, żeby nie wygasła samoistnie lub nie zdusiły jej środki dezynfekujące, jakie aplikował system – zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo. 
W ramach tych zabiegów, przez dwa tygodnie poprzedzające egzamin dwaj starsi panowie wraz z jedną starszą panią urządzili Sepowi intensywne szkolenie w zakresie znajomości realiów Miasta. Spacery, wędrówki, wizyty w różnych miejscach publicznych, posługiwanie się urządzeniami technicznymi, automatami z mnóstwem przycisków, rozeznanie w mediach i serwowanych przez nie treściach – kurs obejmował wiele wątków. 
Nie była to nauka od podstaw – ludzie na Wzgórzu nie byli przecież całkowicie wyizolowanym plemieniem dzikusów. Choć pariasi, to przecież też korzystali z cywilizacji, tyle że mieli w niej niewielki udział – głównie jako siła robocza – i ograniczony dostęp do jej udogodnień. Sep nie musiał więc się uczyć rzeczy nieznanych, raczej oswajał się z masowością i zwyczajnością tego, co przedtem było dla niego albo ciekawostką albo luksusem. Przywykał do wielobarwności i różnorodności otoczenia, wyrabiał w sobie odruchy chłopaka z Miasta. Dzięki opiekunom szło mu to nader sprawnie, gdyż zwracali mu uwagę na to, co  istotne, a także wyjaśniali to, co ukryte za dekoracyjnością, lichą pozłotą i pozornym chaosem. 
Wieczorami też nie miał zbyt wiele chwil na odpoczynek. Ben intensywnie ćwiczył z nim to, co przed kilkoma tygodniami zaczął jeszcze na Wzgórzu – sztukę wypełniania testów. Znalazł ich pełno w starych kostkach pamięci. Po kilku dniach Sep radził sobie z nimi bezbłędnie. Miał wiedzę daleko wykraczającą poza program podstawowych podręczników szkolnych, które Ben gdzieś wyszperał i przeglądał razem z nim. Szybko opanował sztukę wpasowywania wiadomości w tę dziwaczną formę jej egzekwowania. Z kolei Kora wyszykowała mu odzież na każdą okazję, odpucowała, wygładziła co trzeba, przyuczając jednocześnie do zwyczajowych form zachowań i reakcji w różnych okolicznościach. Zajęty był od rana do nocy. Biegając po zakupy, nawiązał kilka niezobowiązujących znajomości koleżeńskich, wymawiając się jednak od dłuższych spotkań koniecznością przygotowania do egzaminów. W Mieście traktowano to jak coś normalnego, więc zyskiwał na wiarygodności. Z niektórymi co ciekawszymi okazami miejscowej, młodzieżowej drobnicy, poumawiał się na spotkania po zakończeniu szkoły. 
Ben i Jon zajmowali się nim bez chwili wytchnienia. Niekiedy zachowywali się jak para dzieciaków, szykujących w tajemnicy jakąś wielką psotę. Ich nastrój udzielił się nawet Korze, która momentami zapominała o swojej nieufności wobec chłopca i zdawała się chętnie uczestniczyć w tej konspiracji. 
Nadszedł wreszcie moment, gdy trzeba było wybrać się do szkoły i zgłosić Sepa do egzaminów. Długo zastanawiali się, kto ma to zrobić. Ben nie wchodził w rachubę, pozostawało któreś z rodzeństwa. Rada w radę postanowili, że pójdzie Kora. 
Sep miał być jej wnukiem, synem dawno zmarłej córki, więc jej zgłoszenie wydawało się całkiem naturalne. Jej opowieść będzie wyglądała prawdopodobnie, tym bardziej, że mogła odpowiadać odruchowo, podpierając się mnóstwem prawdziwych przecież szczegółów z życia swojego i własnej rodziny. Przy zbyt ciekawskim natręctwie urzędniczki, zawsze mogła uciec w naturalną kobiecą emocjonalność, a okazywany żal czy nawet łzy będą reakcją nad wyraz zrozumiałą i oczywistą. Kobieta, jeśli tylko bardzo chce, potrafi być niezwykle przekonywująca. Tak dalece jest w stanie identyfikować się z własną narracją, że nie sposób odróżnić, co w niej jest prawdą, a co udawaniem, konfabulacją lub zwykłym zmyśleniem. 
Jak uradzili – tak i zrobili. Cała czwórka wiedziała doskonale, że od pomyślnego przejścia tej procedury zależy właściwie wszystko. Zarejestrowanie Sepa w szkolnej ewidencji jako dziecka z Miasta otwierało drogę do dalszej gry. O wynik egzaminu nikt się raczej nie martwił, choć dla zwykłego porządku Ben przestrzegał przed zbytnią pewnością siebie. Co więcej, nie bez swego rodzaju osobistej dumy zauważył, że oczywisty sukces oznacza dodatkową przeprawę przed komisją kwalifikacyjną, a to już było zadanie daleko trudniejsze. Ustalili jednak, że nie ma co martwić się na zapas. 
Następnego więc dnia po tej naradzie, Kora wyszykowała jak należy i siebie, i chłopca, wzięła niezbędne dokumenty, po czym wyruszyła razem z nim na wyprawę do szkoły. 
Na Wzgórzu Sep znał szkołę tylko z widzenia i słyszenia. Najpierw był za mały, żeby do niej chodzić, potem nie chodził, bo nie potrzebował. Spory, piętrowy budyneczek w osadzie omijał dużym łukiem, zresztą rzadko kiedy zapuszczał się w jego rejony. Cieszyła się kiepską sławą, dzieciarnia nie lubiła pary oślizłych figur, zwanych nauczycielami, traktujących swą pracę jak karę na zesłaniu. Nikt specjalnie nie garnął się do nauki, nikt z nikim o nic nie rywalizował, nikt stamtąd nigdy nie został zakwalifikowany do dalszej kolejnego etapu edukacji. Wszystko było wielką umownością, ale – co też nikogo nie ekscytowało – wszystko jakoś zgadzało się w papierach i statystykach. Nauczyciele pisali swoje szpiclowskie raporty, lecz nie zawierały one niczego, co mogłoby zainteresować stosowne władze lub służby. Ot, rutyna, marazm i smętek powszedniości.
Sep nie miał żadnej skali porównawczej, więc wchodząc teraz do prawdziwej szkoły uznał, że jest duża i imponująca. Nie mógł wiedzieć, że choć spełniała wszelkie wymagania, stawiane takim placówkom oświatowym, niczym szczególnym się nie wyróżniała. Uczyły się w niej głównie okoliczne dzieci z niższych i średnich warstw społecznych Miasta, a także potomstwo nieco zamożniejszych rodziców, których pieniądze rekompensowały niedostatki umysłowe ich progenitury. Nienajgorszy poziom nauczania wystarczał jednak na to, by uzyskana promocja stwarzała szansę na przystąpienie do dodatkowej procedury kwalifikacyjnej. Pozytywne jej przejście przez któregokolwiek z kandydatów odnotowywano tu z satysfakcją, gdyż każdy taki przypadek dostarczał atutów w wyścigu o wysokie notowania w rankingu szkół i dotacje z miejskiej kasy. Czy była to zasługa wyłącznie samej szkoły – o to już nikt nie pytał. 
Trzymając chłopca za rękę, Kora wkroczyła do wskazanego jej przy wejściu sekretariatu. Siedziała tam urzędniczka o wyglądzie jowialnej cioteczki i obfitych kształtach. Wrażenie zacności było szalenie mylące, gdyż dama ta należała do kadry specjalnie szkolonych funkcjonariuszy oświatowych, których zadanie polegało na czujnym prowadzeniu ewidencji młodzieży i dokonywaniu wpisów, zwierających charakterystyki uczniów. Wchodziła też z urzędu do owej komisji, od decyzji której zależała punktacja promocyjna.
Gdy tylko Kora wyłożyła sprawę umieszczenia Sepa na liście zdających, pulchna kobieta zastrzygła uszami i zaczęła zadawać mnóstwo pytań. Zajrzała w papiery, poświadczające, że ów stojący przed nią młodzieniec jest synem dawno temu zmarłej matki, wnukiem tej tu właśnie swojej babci – i zainteresowała się, czemu dotąd nie został zarejestrowany. Kora odegrała rolę życia. Zaczęła powoli, zacinając się, lecz z każdym słowem rozkręcała się. No, właśnie, widzi pani, córka zaszła w ciążę, chłop zmył się jak kamfora, urodziła w porodówce, ale zaraz uciekła do domu i po kilku dniach umarła na jakąś gorączkę. 
W papierach i komputerze wszystko się zgadzało, więc urzędowa dama nie zgłosiła na razie zastrzeżeń. Ale węszyła dalej. Czemu dziecko we właściwym czasie nie poszło do szkoły? Kora całkiem nieźle – i w sumie przekonywująco – poradziła sobie i z tą, najtrudniejszą częścią legendy. Właściwie odegrała role życia.
Zaczęła niby spokojnie, ale z afektacją. Dzieciak od maleńkości był słaby, chorowity, rozumie pani, bez matki… Ona sama, przedwcześnie owdowiała, przeniosła się do brata, i tam, wraz z nim otoczyła wnuka najczulszą opieką. Brat nieżonaty, wie pani, stary kawaler, samotny, mieli tylko jego. Postanowili wykierować małego na ludzi, a przecież pani sama wie, jak to jest w szkołach?… Tu trochę się zacięła i przepraszająco spojrzała na panią za biurkiem. No nie, na pewno nie w tej, ale tak w ogóle to nienajlepiej. Uczył się w domu, brat kształcony, różni tacy czasem pomogli, a dzieciak zmyślny, więc radził sobie dobrze. 
Najpierw myśleli, że wyuczy się fachu i przejmie warsztat po dziadku, znaczy się ciotecznym, lecz teraz uznali, że chyba jednak stać go na więcej. No, ale mogą się mylić, więc może warto, żeby mały zdał szkołę, żeby się to sprawdziło, co sobie umyślili. Może i nienajlepiej zrobili, ale przecież to z miłości, jedyny wnuk, pani rozumie… Niech pani popatrzy, taki miły, spokojny, a jaki zdolny. Na pewno będzie dobrze.
Kora trajkotała, modulując głos, pochlipując gdzie trzeba, rwąc zdania, powściągliwie gestykulując. Nie chciała przedobrzyć, więc tu i ówdzie przerywała, przybierała pozy czułej babci, zaradnej kobiety, matki, wspominającej swawolną, ale przecież nieszczęśliwie zmarłą córkę. Cały jednak czas godnie zachowywała postawę przyzwoitej obywatelki, świadomej konieczności sprostania przepisom. 
Przesłuchująca ją funkcjonariuszka nie była skłonna do wzruszeń. Podobnych opowieści nasłuchała się sporo, więc jeszcze jedna nie robiła na niej wielkiego wrażenia. Lecz jej zawodowa podejrzliwość wciąż nie dawała jej spokoju. Postanowiła dobrać się do Sepa.
- Ile masz lat? – zaczęła życzliwie.
- Prawie dwanaście – Sep nie musiał kłamać, ponieważ jego wiek zgadzał się z danymi w przestawionych dokumentach.
- I chcesz skończyć szkołę? – zabrzmiało to trochę jak pytanie, trochę jak stwierdzenie faktu.
- Chcę – odparł cicho, wyczuwając, że będzie to najlepszy ton.
- Dopiero teraz? – padło szybkie pytanie, nie wiadomo właściwie do kogo.
- Przyszła pora, to trzeba skończyć. Takie prawo – Kora próbowała ostrożnie ułagodzić panią kurator.
- Widzę, że pora – dama zajrzała w dokumenty – Najwyższy czas.
- No właśnie. Chcemy, żeby było jak należy – legalizm Kory nie budził najmniejszych wątpliwości.
- To dobrze. A co dalej, młody człowieku? – pytanie zabrzmiało jakby bardziej przyjaźnie.
- Chcę się dalej uczyć. Jak się da… – Sep uruchamiał swoje czułki, próbując wyczuć nastrój rozmówcy.
- Myślisz, że się da? – spytała z protekcjonalnym powątpiewaniem.
- Zrobię wszystko, żeby się dało. Ale to zależy – zaczął odbijać piłeczkę.
- A niby od czego? – dama zachęcała do mówienia niczym śledczy na przesłuchaniu.
- Od tego, jak zdam. Jak dobrze pójdzie, to może mi dadzą punkty – Sep niebezpiecznie wyszedł poza wcześniej ułożony scenariusz. Kora zaniepokoiła się.
- On taki ambitny, widzi pani? – ruszyła z pomocą.
- To się jeszcze okaże – nie wiadomo, czy odpowiedziała Sepowi, czy Korze.
- Zobaczy pani, że się uda – Sep dalej improwizował. – Sama pani zobaczy, dam radę – zabrzmiało to jak obietnica dana komuś, na kim mu zależy.
- To się jeszcze okaże – powtórzyła pulchna urzędniczka, odchylając się na krześle z miną, wyrażającą znaczenie sprawowanej funkcji. Trochę się wahała. Ale chłopak jej się spodobał – rezolutny, nie bał się, mówił pewnie, choć z namysłem. Poczuła sympatię do wyrostka. Z wyglądu i zachowania jakoś różnił się od wielu innych, którzy przechodzili przez jej ręce. Było w nim coś nieuchwytnie pociągającego. W duchu podjęła już decyzję, lecz dla zachowania powagi sytuacji przez dłuższą chwilę wertowała jeszcze papiery, sprawdzała coś na ekranie komputera. Wreszcie podniosła głowę, świdrując wzrokiem petentów. Nie znalazła ani nie wyczuła nic podejrzanego. Ale wytrzyma ich jeszcze w niepewności, może coś zauważy. Zresztą powinni odczuć majestat władzy i docenić jej łaskawość. 
Wreszcie powoli kiwnęła głową. 
– No, dobrze, damy ci szansę. Jak dotrzymasz słowa, to jeszcze porozmawiamy – oznajmiła tonem udzielnego feudała. 
Był to wyrok zaiste salomonowy. Próbuj, ale i tak jesteś ode mnie zależny. Rejestrując chłopca niczym nie ryzykowała. Był wyjątkiem ze względu na wiek, lecz przecież nie jedynym w tradycji szkoły. Podobne przypadki już się zdarzały, choć głównie w bardziej zamożnych rodzinach. Dzięki zasobności rodziców, rozpuszczone dzieci latami wałkoniły się do woli. Potem, gdy trzeba było jednak załatwić im jakieś kwity, przepychano je przez egzaminy dzięki tyleż sowitym, co rytualnym subwencjom na rzecz tej czy innej szkoły. Ci tutaj nie wyglądali na krezusów – choć też nie na biednych. Cóż, zobaczymy. Koleje losu takich nietypowych chłopców układały się różnie, tyle że rzadko któremu udawało się zajść dalej poza to, co dawało się kupić za familijne fundusze i koneksje. A nuż temu się powiedzie? Decyzję podejmie się po testach.
Urzędniczka nie zorientowała się, że Sep wciągnął ją w rozmowę tak, by rzecz cała sprowadzała się nie do weryfikacji prawdziwości postaci, lecz sporu o wiarygodność jego przygotowania do sprostania egzaminom. Przeniesienie zainteresowania damy za biurkiem na ten wątek zmieniło kierunek, w jakim mogłaby zmierzać jej urzędowa dociekliwość. Zrobiła się z tego gra o ambicję intrygującego młodzika, a nie wyłapanie oszustwa, jakie mogłoby się tu gdzieś kryć. Jeśli Sep obleje testy, wówczas zniknie z widoku – ale z rejestracją w kieszeni. Jeśli natomiast wygra tę rundę – wówczas stanie do następnej, a więc według obowiązujących reguł zasłuży na pochwałę. A nikt nie dyskredytuje kogoś, kto ewentualnie mógłby potwierdzić słuszność podjętej decyzji, a tym samym i rozumność tego, kto ją podejmował.
Kora w ukłonach odebrała wypełnione zaświadczenie rejestracyjne oraz kwitek, uprawniający do zgłoszenia się na egzamin w takim to, a takim terminie, wraz z numerem konta, na które należało wpłacić wpisowe. Rozpływając się w podziękowaniach wyszła wraz z Sepem z sekretariatu pani kurator, nie dając po sobie poznać przepełniającego ją uczucia ulgi. Gdy wyszli z budynku, niespiesznie ruszyli w stronę domu, przystając na chwilę przed budką z lodami. Ten zmyślny, malusieńki manewr miał sprawić uspokajające wrażenie na kimś, kto zechciałby z ukrycia obserwować ich zachowanie. 
Lody lodami – a ostrożność nie zawadzi. Chłopak wiedział, że wszystko poszło po ich myśli, ale potraktował rzecz całą spokojnie, jak gdyby to, co się stało, stać się po prostu musiało. 
Choć przez cały ten czas – od pierwszych rozmów na Wzgórzu, aż do ostatnich dni już tutaj – wiedział, że toczy się gra o jego przyszłość, nie do końca jednak pojmował prawdziwą jej istotę. Nie zrozumiał więc, że oto z jego udziałem dokonał się właśnie udany akt celowego nieposłuszeństwa wobec systemu. Nie ogarniał całości, więc nie był w ogóle świadom tego, co tak naprawdę zaszło, i co dzięki temu zyskał. Liczyło się tylko to, że odniósł sukces.
Spośród tego, czego przez kolejne lata doświadczał po raz pierwszy w życiu, to przeżycie było bodaj czy nie najważniejsze. Zawsze przegrany, i wciąż przegrywający w potyczkach ze światem, teraz poznał nieznane dotąd uczucie zadowolenia z wygranej. Za mały, żeby pojąć subtelne zawiłości psychologiczne własnej natury, czuł się jak ktoś, w czyjej duszy zagrała nowa struna, wzbudzająca nowy ton. Silnie zapragnął, żeby to „nowe” już go nie opuszczało, i by zamieniło się w coś trwałego.
 W odróżnieniu od niego, Kora zdawała sobie sprawę z wagi zdarzenia – zarówno samego faktu rejestracji, jak i potencjalnych konsekwencji, jakich mógł być zwiastunem. Niemal biegła, by jak najszybciej zakomunikować dwóm czekającym w domu starym przecherom, że ich plan się powiódł – przynajmniej w tym, co dotyczyło formalnych jego podstaw. Na sukces złożyło się wiele rzeczy z przeszłości i teraźniejszości, które znalazły swe zwieńczenie w tym, co się właśnie stało. W nieogarnięty dla rozumu sposób, powstał nowy splot w wielowątkowym przenikaniu się cieniutkich nitek ludzkich losów i zapoczątkował w nim nowy ścieg. Przyszłość miała pokazać, jak będzie się rozwijał, lecz dzisiaj nikt nie mógł przewidzieć, gdzie, kiedy i jak zapętli się z innymi przeplotami tego wciąż tkającego się gobelinu. Cóż, nawet największa ziemska mądrość nie jest w stanie przenikać takich tajemnic…
Ben i Jon przyjęli nowinę z dziecięcą wręcz uciechą. Uradowało ich powodzenie planu zapewnienia chłopakowi możliwości startu do lepszego życia. Jak z niej skorzysta, to już inna sprawa, lecz byli jak najlepszej myśli. Mieli zresztą zamiar nadal czuwać po swojemu nad tym, żeby to, co tak dobrze się zaczyna, nie poszło na marne. Ponadto przepełniało ich uczucie osobistej satysfakcji. Mieli bowiem własne porachunki z systemem, więc każdy z nich potraktował dzisiejszy sukces Sepa jako swego rodzaju symboliczny odwet za doznane krzywdy. Jakby ubyło im lat, powrócił duch przekory i buntu z czasów młodości. Przerzucali się wspomnieniami, przywołując jakieś postacie z przeszłości, na których nie zostawiali suchej nitki. Oczywiście, Sep nic z tego nie rozumiał, lecz i jemu udzielił się ogólny nastrój zadowolenia i rozbawienia. W pewnej chwili Kora miała wrażenie, że w pracowni siedzi trzech wesołych młodzików, rozprawiających o udanych figlach i zdobytych fantach. Tego wieczora nie było już mowy o dalszym katowaniu chłopaka i faszerowaniu go wiedzą czy uczulaniu na rozmaite, czyhające na niego jeszcze pułapki. 
Kilka dni poprzedzających egzamin minęło szybko na intensywnym przygotowaniu Sepa nie tyle już do samych testów i sprawdzianów, lecz do ewentualnego spotkania z komisją kwalifikacyjną. Dwaj starzy spryciarze założyli – nie bez uzasadnionych podstaw – że chłopak zaliczy materiał programowy bez problemów. Uznali natomiast, że w starciu z członkami tego srogiego gremium może się jednak pogubić. Wcielali się więc w ich role i chytrze podpytywali go o tysiące rzeczy od Sasa do lasa, zaskakując przemiennością poruszanych tematów. Sep radził sobie niezgorzej, reagując z dużym wyczuciem i refleksem.
Ben i Jon byli w zasadzie usatysfakcjonowani, choć doskonale wiedzieli, że wszystkiego nie da się przewidzieć, i że zawsze może trafić się pytanie, na które chłopiec nie będzie wiedział, jak odpowiedzieć. Nauczyli go więc kilku prostych retorycznych sztuczek, pozwalających uciekać od tematów nieznanych do tych dobrze opanowanych. Najwięcej jednak uwagi poświęcili obecności psychologa, który z urzędu zasiadał w komisji i miał w niej wiele do powiedzenia. 
– Nigdy nie wiadomo, co takiemu przyjdzie do głowy – powtarzali. 
Ben podchodził do sprawy bardzo poważnie i metodycznie, natomiast Jon dawał upust swojej złośliwej niechęci do tego plemienia uczonych mądrali. 
– Ano, nie martw się – powtarzał co i raz. – Ale widzisz, trzeba uważać. To straszne typy. Straszne, ale i śmieszne. Zawzięte pyszałki. Ale jest na nich sposób – podnosił do góry wyciągnięty palec i perorował dalej. Na pytanie, na czym ów sposób polega, ironizował bez litości.  
– Ano, oni lubią się popisywać, więc łatwo wystawić ich do wiatru. Daj im myśleć, że ich podziwiasz i trochę boisz. Lubią się puszyć, myślą, że ta ich wiedza to jest super, a oni przy niej też. Tacy magicy za pięć groszy. Że wszystko objaśnią w człowieku. I wszystko z niego wydłubią. Ano, gówno wyjaśnią! I gówno wydłubią. Ale kiedyś połapałem się, w czym rzecz – oznajmił tryumfalnie. – Ano, im trzeba dogadzać dwa razy bardziej niż wszystkim innym, to wtedy wszystko im się dobrze wyjaśnia.  
Sep rozumiał z tego tylko tyle, że psycholog to podejrzana i wredna figura. Ben uspokajał go mówiąc, że garbaty złośliwiec przesadza, choć, prawdę mówiąc, nie za bardzo. Jon, słuchając tych tłumaczeń, wyjaśnień i pouczeń, tylko wzruszał ramionami i ujadał dalej. Raz aż się zapowietrzył i mniej już kolokwialnym językiem krótko wyłożył swemu przyjacielowi, co myśli o ludziach, którzy zostają psychologami.  
– Wiesz, oni mają w sobie coś z perwersyjnego nienasycenia. Ich nie wystarczy zadowolić zwyczajnie – oni muszą osiągać oszałamiające rezultaty. Zawsze i wszędzie. To jest chore. Ale jaką mają tu władzę! Ano, strach pomyśleć, że rządzą nami szubrawcy, wspomagani przez wariatów.
 W dzień egzaminu Sepowi towarzyszyła znów Kora. Dopełniła formalności, przedstawiła kwit z banku, doprowadziła chłopca pod salę egzaminacyjną, sprawdziła, czy ma wszystko, co potrzeba. Wszedł, odnalazł swoje numerowane miejsce, usiadał i rozejrzał się dokoła. Długo nie czekał, wszystko toczyło się jakby mechanicznie. Nikt o nic nie pytał, panował bezosobowy porządek. Kandydatów poinformowano, czego się od nich oczekuje, czego zabrania, jak mają się zachowywać. Następnie rozdano testy i ustawiono na stole prezydialnym zegar z dzwonkiem. I tyle.
Sep niewiele zapamiętał z przebiegu pierwszego w swoim życiu egzaminu. Najpierw nie było czasu na przyjrzenie się innym zdającym i otoczeniu, potem przyszło skupić się na testach. Po ich wypełnieniu, zgodnie z zaleceniami Bena sprawdził odpowiedzi dwa razy, podpisał się, wstał, oddał komu trzeba, ukłonił się zgrabnie – i wyszedł. Nie spostrzegł nawet, że był pierwszym, który opuścił salę. 
Na zewnątrz czekała Kora z Jonem, który nie mógł usiedzieć w domu i przydreptał pod szkołę. 
Sep był nieco rozczarowany, że tak ważne wydarzenie okazało się tak mało fascynujące. Później, gdy je wspominał, pojął, że to dlatego, iż skupił całą uwagę na zadaniu, jakie miał wykonać, i na tym, by się nie pogubić. Do pierwszych więc doświadczeń dołączyło doznanie niebywałej koncentracji w chwilach trudnych. Zdolność tę dopiero odkrywał,  posługiwanie się nią już w bardziej świadomy sposób przyszło z czasem, w miarę, jak mnożyły się sytuacje, w których okazywała się konieczna i przydatna.
Następnego dnia po południu, znów w asyście Kory, poszedł do szkoły. Na tablicy przed budynkiem wywieszono listy z wynikami egzaminu. Ku swojemu zaskoczeniu nie odnalazł się na liście głównej i już przestraszył się, że wszystko przepadło, gdy dostrzegł z boku małą kartkę – a na niej wymienione trzy osoby. Nagłówek głosił, że mają się one stawić za dwa dni, rano, przed komisją kwalifikacyjną. Nieprzywykły jeszcze do posługiwania się nowym nazwiskiem, w pierwszej chwili nie skojarzył tego ze sobą, lecz po chwili dotarło do niego, że jest w tej trójce szczęśliwców. 
Chyba dopiero teraz naprawdę się przestraszył – tak, jakby narozrabiał i ktoś wytknął go palcem jako winnego. Skończyły się żarty, plan się sprawdzał, a to, co było dotąd tylko grą, przekształcało się w prawdziwe życie. Nie było już odwrotu – rzeczywiście został wskazany czyimś paluchem. A to znaczyło, że w ewidencji rejestrowej pojawić się musiał pierwszy wpis – taki to, a taki, ukończył szkołę z najlepszym wynikiem i zostaje skierowany do dalszej procedury kwalifikacyjnej. System nie tylko wprowadził go do swoich baz danych, ale już po kilku dniach dodał do niej pierwszą adnotację.
W domu zapanowała niemal euforia, przygaszona nieco obawą przed tym, co ma niebawem nastąpić. Teraz inicjatywę przejął Jon. Oznajmił, że dość tej nauki, szkolenia, znęcania się nad chłopakiem. 
- Ano, wystarczy! – oznajmił stanowczo. – Nic już mądrego nie wymyślisz – zgasił zapędy Bena, chcącego przećwiczyć jeszcze z chłopcem to i owo. – Niech odsapnie. Ano, myślę, że może sobie połazikować. Niech spróbuje. Ma swój rozum, to nie narobi głupot. Dać mu parę groszy, niech sobie coś kupi, co mu wpadnie w oko. 
Kora oponowała, uważała, że nie należy przyzwyczajać Sepa do noszenia ze sobą zbędnych pieniędzy. 
- Na co to? – marudziła. – Za dużo ma, czy co? Jeszcze zdąży się rozpaskudzić. –  Praktyczną kobietę, ze skłonnością do trzymania grosza w garści, złościł pomysł takiego marnotrawstwa, który uznała wręcz za pańską rozrzutność. Przez lata mieszkania pod jednym dachem ze swymi nowymi opiekunami Sep na własnej skórze doświadczył jej skąpstwa. Gdyby nie Jon i własna zaradność, chodziłby wiecznie z pustymi kieszeniami.
Dwa dni, pozostałe do spotkania z komisją, minęły błyskawicznie. Sep nie zapuszczał się zbyt daleko od domu, chodził sam, bez towarzystwa starszych. Nie wydarzyło się nic specjalnego, jeśli nie liczyć kilku spotkań z rozmaitymi młodzikami, których zdążył już wcześniej przelotnie poznać. Czuł satysfakcję, że nie traktują go jak intruza – raczej jak ciekawą nowinkę. Osadzenie się w miejscowych realiach było o tyle ułatwione, że mógł się powołać na spotkanego niegdyś młodego eleganta – co miało swoją wagę. Również warsztat Jona cieszył się własną sławą, więc przynależność do tego społecznego punktu odniesienia wywierała spore wrażenie. Wiadomość, iż czeka go spotkanie kwalifikacyjne, przyjmowano z mieszanymi uczuciami. U jednych budziła uznanie, u innych – szczeniacką kpinę. Tak czy owak, objawił się nowym kolegom jak ktoś, kto jest coś wart – nawet jeśli nie od razu obdarzano go sympatią. Z czasem w niepisanej hierarchii okolicznych wyrostków znalazł się gdzieś pośrodku, a więc w miejscu dla siebie bezpiecznym.
Na wezwanie komisji stawił się sporo przed czasem. Zarówno sam, jak towarzysząca mu już tradycyjnie Kora, byli na nogach od wczesnego już ranka. W szkole, przed właściwą salą, czekała pozostała dwójka wyznaczonych jak on uczniów wraz ze swoimi opiekunami. Atmosfera oczekiwania była nieco zawiesista – wyczuwało się zdenerwowanie starszych, a kandydaci ukradkiem podpatrywali jeden drugiego, spoglądając na siebie raczej z ciekawością, niż rywalizacyjną zawiścią. W odróżnieniu od pozostałej dwójki, Sep nie dawał otoczeniu do zrozumienia, jaki to jest wspaniały. Nie miał nawyku dziecięcego samochwalstwa, spokojnie więc siedział na krześle i czekał na dalszy rozwój wypadków. Również Kora nie włączała się w licytację dorosłych, wychwalających swe pociechy. Ostatni w kolejce do przepytywania przez komisję, miał okazję przyjrzeć się minom wychodzących przed nim z sali kandydatów. Swoim szóstym zmysłem wyczuł, że jednemu z nich się nie powiodło, natomiast drugi z nich – a właściwie druga – może liczyć na sukces. W końcu drzwi uchyliły się, usłyszał wezwanie – i wszedł do środka. 
Był to jego kolejny „pierwszy raz” – pierwsza urzędowa konfrontacja twarzą w twarz z reprezentantami systemu, a więc panami cudzych losów. Rozpoznał pulchna damę, z która już się zetknął, a która przyglądała mu się teraz z pewnym zdumieniem, ale i zaciekawieniem. Jego wewnętrzny radar wychwycił emanujące z niej emocje. Nie wydawały się nieprzyjazne – raczej sprzyjające. Poznali się wcześniej przy rejestracji, czuł więc, że dzisiaj, w swych reakcjach, może sobie pozwolić na subtelne odwoływanie się bezpośrednio do niej, jak do kogoś, kto go zna i komu coś obiecał. Ta wątła niteczka porozumienia wprowadzała element osobowego kontaktu, co znosiło całkowitą anonimowość jego niepozornej osoby. Trzeba tylko uważać, żeby jej nie przeciążyć i nieopatrznie zerwać. Rozmowa kwalifikacyjna zamieniła się więc po części w psychologiczną rozgrywkę z domniemanym wsparciem potencjalnego sojusznika. Tyle tylko, że ten sojusznik nie mógł – a zapewne i nie chciał – przyznać się, że w niej uczestniczy. Zresztą nie wiadomo, czy w ogóle był jej świadom.
Pytano go o mnóstwo rzeczy. Dwójce nauczycieli zaimponował zakresem wiedzy – nawet nie kryli się ze swym zadowoleniem. Te przeszkodę przeskoczył dość łatwo, gdyż nic nie musiał udawać, kręcić, pilnować, by nie palnąć czegoś, co go zdradzi. Gdy pytali, skąd wie to, czy tamto, czego nie ma w przewidzianym programie szkolnym, odpowiadał, że trochę z książek, trochę z komputera. Było to nieco ryzykowne, gdyż dostęp do zbyt dużej prywatnej biblioteki mógł kojarzyć się komisji z nadmierną samodzielnością myślenia i szperaniem w materiałach, które mogły tę przypadłość wzmacniać. 
System nie lubił ludzi, którzy interesowali się czymś więcej niż rozrywka, prywatność lub niezbędne uzupełnianie wiedzy zawodowej. Prywatne zbiory książek budziły podejrzenie, że ich właściciele gromadzą teksty, z których mogliby czerpać jakieś niepotrzebne treści. To, co wydawano oficjalnie, podlegało skutecznej cenzurze, zatem posiadanie standardowych wydawnictw nie stanowiło zagrożenia. Natomiast wszelkie inne, zwłaszcza antykwaryczne starocie, tępiono i eliminowano z publicznego obiegu jako potencjalnie zagrażające, a więc zbędne. Nie obowiązywał formalny zakaz, lecz roztropniej było nie przyznawać się do ich posiadania.
Ponieważ rozmawiano o wiedzy z zakresu programu szkolnego, przepytujący uznali niejako za rzecz naturalną, iż chłopak mówi o podręcznikach, przeznaczonych dla starszych już klas. Nie wyprowadzał ich z błędu, potakując tym przypuszczeniom. W sumie więc ten wątek rozmowy zakończył się dla Sepa pomyślnie. Egzaminatorzy pokiwali głowami, dając znak, że swoje już skończyli i są gotowi podjąć decyzję. Sam zaś indagowany co i raz spoglądał na pulchną damę, obserwując jej reakcje, jakby pytając wzrokiem, czy dobrze mu idzie. Wyglądała na coraz bardziej zadowoloną – najwidoczniej uznała, że na swój sposób spełnia jej oczekiwania oraz ma szanse dotrzymać tego, co obiecywał. Ze dwa razy nawet lekko kiwnęła głową z nikłym, rozbawionym uśmiechem. Niteczka porozumienia stawała się więc coraz mocniejsza, zatem z tej strony nie groziło chyba żadne niebezpieczeństwo. 
Lecz pozostawała jeszcze jedna osoba – kobieta, która dotąd nie odezwała się ani słowem. Sep zauważył, że przez cały czas przyglądała mu się bacznie, niczym jakiemuś eksponatowi na wystawie. Gdy przyszła jej kolej, wyjęła z teczki plik obrazków, kartoników i nieznanych mu bliżej akcesoriów, rozłożyła na stole i przystąpiła do akcji.
Sep ponownie miał przeżyć coś po raz pierwszy w życiu, a mianowicie spotkanie z psychologiem. Nie miał pojęcia, co to właściwie takiego ta psychologia – i czemu miałaby być tak groźna. Przestrogi Bena i ujadanie Jona przyjmował bez większych emocji. Wiedzę o niej miał dopiero zdobywać stopniowo, w miarę przechodzenia przez kolejne etapy edukacji, a później awansu i wtajemniczania w działanie systemu i mechanikę funkcjonowania Miasta. W pewnym momencie przyszło mu bowiem samemu wejść w te tryby z racji specjalności, jaką wybrał. Dopiero wtedy w pełni pojął znaczenie nauki, która w istocie współtworzyła i nieustannie doskonaliła metody kontroli nad ludźmi i sprawowania władzy nad całym ich życiem. Wraz z genetyką, biotechnologią i nanotechniką zawładnęła losami wszystkich bez wyjątku – i to nie tylko w tym Mieście, lecz we wszystkich innych, do niego podobnych ludzkich mrowiskach, rozsianych na planecie. System zbudowano na technologiach sterowania jednostkami i wielkimi ich skupiskami oraz na służbach, zawiadujących nimi, strzegących ich i wcielających je w życie.
Sep od razu wyczuł, że kobieta z kartonikami jest zimna jak głaz. Urzędowo miła i rzeczowa, miała w sobie coś z maszyny. Choć pilnie wsłuchiwała się w odpowiedzi, jakich udzielał, nawiązanie z nią kontaktu wydawało się niemożliwością; jakby rozdzielała ich jakaś niewidzialna bariera A przepytywała go w sposób dla niego cudaczny i mocno podejrzany. Najpierw kazała porównywać różne obrazki ze sobą, potem pokazywała inne obrazki i ciekawiło ją, co też na nich widzi. Musiał rozwiązywać dziwne układanki – i to na czas. 
Na koniec nałożyła mu opaskę na rękę, podłączyła kilka kabelków do małego aparaciku, który wyjęła z osobnego pudełka i poleciła opowiadać o sobie i swoim życiu. Interesowały ją sprawy rodzinne, domowe, kontakty z kolegami, lektury, oglądane programy telewizyjne, filmy, nawet to, co lubi na śniadanie. Szczególnie przyczepiła się do znajomości z koleżankami. A co, a jak, a kiedy? Czego się boi, co mu się śni? Z kim się bił, czy ktoś jego bił? Czy zdarzyło mu się coś ukraść? Kim chciałby zostać, jaki chciałby być? Pytania padały bez końca, pozornie bez ładu i składu. A pani tylko co i raz patrzyła – to na niego, to na aparacik.
Sep nie miał pojęcia o psychologii – lecz miał swój rozum i wewnętrzny radar. Skojarzył to, co mówił Jon, z tym, co sam teraz przechodził. Ta kobieta najwyraźniej chciała przewiercić go na wylot i przy okazji sprawdzała, czy to, co mówi, trzyma się kupy. Należało więc tak odpowiadać, żeby zawsze mogło być albo tak, albo inaczej. Robił to z rozmysłem, powoli, kręcił głową, udawał, że się zastanawia, pamiętał, by trzymać się zawczasu przygotowanej legendy, zwłaszcza w sprawach rodziny czy miejsca zamieszkania. Na przemyślane kierowanie się radami swych opiekunów było niewiele czasu, więc instynktownie, czy też intuicyjnie, zdał się na latami ćwiczoną czujność – i to go uratowało. Sam o tym nie wiedząc, oszukał uczoną panią psycholog, gdyż, chytrze klucząc – nawet z potknięciami – wymknął się jednoznaczności opisu.
Po torturze z kabelkami na ręku kazano mu wyjść i czekać na decyzję. Spojrzał kątem oka na milczącą cały czas panią od rejestracji i spostrzegł, że ma zadowolony wyraz twarzy. Za każdym razem, gdy zaglądała w leżące przed nią papiery, kiwała głową jakby z aprobatą. Może to jakiś znak? 
Na korytarzu pozostali uczestnicy tego zgromadzenia wykazywali już oznaki zniecierpliwienia. Okazało się, że przepytywano go najdłużej z całej trójki. Teraz pozostało tylko odsapnąć i mieć nadzieję, że się udało. Kora, choć sama mocno podenerwowana, z dużym wyczuciem nie zadręczała go pytaniami o szczegóły. Na to przyjdzie jeszcze czas. Tymczasem za drzwiami odbywała się narada – i to dość burzliwa.
Dwaj nauczyciele bez wahania udzielili Sepowi wsparcia i bronili swego zdania przed panią psycholog, która głośno i kategorycznie wymądrzała się, zgłaszając rozmaite uwagi i wątpliwości. Miała tę przewagę na resztą, że to, co usłyszała, interpretowała tak, jak jej się podobało, bez obawy, że ktoś z obecnych ośmieli się poddać w wątpliwość jej zawiłe wywody. Rzucała uczone słowa, terminy, opinie, lecz w gruncie rzeczy wyczuwało się, że mimo posługiwania się specjalistycznym językiem nie była niczego pewna. 
Nic jej się nie zgadzało. Chłopak jest sierotą, ale nie wykazuje żadnych oznak sieroctwa. Raz ujawniał dużą dojrzałość, kiedy indziej znów jakieś tylko jej wiadome braki. W opisach, jakie przedstawiał, odnajdowała akcenty, które nie miały prawa się pojawić, bo i skąd. Lecz z drugiej strony ogromna – jak na jego wiek – wiedza usprawiedliwiała te nieoczekiwane skojarzenia. Podobnie zapis z rejestratora wskazywał, że tam, gdzie powinny być odchylenia od normy, wszystko było znakomite, natomiast tam, gdzie należałoby tej normy oczekiwać, pojawiały się spore skoki mierzonych parametrów. Im dłużej tak ględziła, tym większy napotykała opór ze strony pozostałych członków komisji. Mogliby tak spierać się jeszcze długo, lecz koniec końców wszystko i tak rozegrało się pomiędzy nią, a panią rejestratorką. Obydwie reprezentowały ważne służby kontrolno-nadzorcze, i to one miały głos decydujący. 
Jak na ironię, o losie Sepa zadecydował nie tyle sam system – jego czujność, szczelność czy bezwzględne kryteria selekcyjne – ile zwykła, ludzka słabość i kobiecy kaprys. Otóż obydwie panie bardzo się nie lubiły. Dwie funkcjonariuszki dwóch rodzajów służb najzwyczajniej w świecie rywalizowały o to, która powinna być ważniejsza. Nieraz uczestniczyły wspólnie w podobnych procedurach, i zwykle to pani psycholog była górą, rozstrzygając o zapadających werdyktach. Ponieważ zazwyczaj przepytywani uczniowie nie potrafili bez reszty zadowolić egzaminujących ich nauczycieli, więc swoimi argumentami wspierała wątpliwości na niekorzyść kandydatów. A wszystko dlatego, że sama dzieci nie miała i ich nie cierpiała. Straszna, ponura służbistka, nie znosiła dziecięcego bałaganu i harmidru, jaki wnosiły w życie – jakże przecież wspaniale uporządkowane przez poważnych dorosłych. 
W tym przypadku sytuacja zadziałała na jej niekorzyść. Nauczyciele byli zgodni, że chłopak jest znakomity i warto, by uczył się dalej. Zgłaszane przez nią zastrzeżenia nie wydawały się aż tak istotne, by go zdyskwalifikować. 
Jedyną szansą na utrącenie chłopaka mogłyby być komplikacje natury formalno-systemowej. Lecz ich wyszukanie należało wyłącznie do kompetencji osoby do tego upoważnionej. A pulchna pani rejestratorka, skądinąd matka dwojga dość udanych potomków, dziwnie czegoś polubiła tego niezwykłego kandydata. Papiery miał w zasadzie w porządku, nie dopatrzyła się więc przeciwwskazań. Prawdę powiedziawszy, gdyby zechciała, gdyby tylko zaczęła dalej węszyć, wstrzymałaby decyzję i zleciła odpowiednim służbom przeprowadzenie stosownego dochodzenia. A to groziło dokopaniem się do niejasności, uprawniających do odrzucenia tej kandydatury – a zapewne i do czegoś gorszego. Lecz czy warto angażować cały aparat kontrolny na dzieciaka w tym wieku? Tak czy owak, nie zrobiła tego – czy to przez brak należnej czujności, czy przez odruch sympatii, czy z powodów bliżej nieznanych, może nawet niepojętych dla niej samej. W konsekwencji poparła nauczycieli, co w zasadzie przesądziło sprawę. 
Pani psycholog, wciąż niepewna swego, koniec końców przychyliła się do sugestii pedagogów, widząc, że jej rywalka stanęła po ich stronie. Przyjdzie czas, że się odkuje. Jeden wyrostek nie wart jest wojny ambicjonalnej czy kompetencyjnej. Przychyliła się więc do zdania większości i złożyła swój podpis pod decyzją o przyznaniu kandydatowi dodatkowych punktów kwalifikacyjnych, uprawniających do uzyskania urzędowego wsparcia edukacyjnego. 
I tak oto do poprzednich splotów w ściegu, tkającym los Sepa, doszły nowe nitki, zdawać by się mogło całkowicie nieoczekiwane, z zupełnie innego motka. Czy ten, kto wiele lat temu podrzucił – czy też kazał podrzucić – niemowlę na próg domu dwojga starych ludzi na Wzgórzu mógł przewidzieć, że dziecko wróci niejako rykoszetem do Miasta za sprawą serdeczności ubogich, woli bezsilnych, wsparcia odrzuconych, wreszcie gry kapryśnych emocji dwóch funkcjonariuszek bezwzględnej władzy? Czy zrobiłby to, gdyby wiedział, czym to się skończy? Cóż, takich rzeczy nie sposób ani przekalkulować, ani nawet zakładać…
Po niemal godzinnej naradzie komisja ogłosiła werdykt. Z urzędu przekazała go oczekującym w korytarzu pulchna funkcjonariuszka służb rejestrowych. Obwieściła zebranym, że promocje uzyskują dwie osoby – jedyna w tym gronie dziewczynka i Sep. Spojrzawszy na niego z aprobującym uśmiechem oznajmiła, że otrzymał maksymalną ilość punktów i dzięki temu otrzyma rekomendację, którą będzie mógł przedstawić w szkole wyższego stopnia. 
Było to niezwykłe wyróżnienie, gdyż uprawniało do starania się o sporą zniżkę czesnego, a co najważniejsze – zwalniało z podporządkowania się zasadom rejonizacji edukacji. Sep mógł więc rozpocząć naukę w szkole, którą sam sobie wybierze. Pani zasugerowała mimochodem, że w tej sprawie gotowa jest służyć radą, jako osoba dobrze zorientowana i doświadczona. Kora zrozumiała, że to nie tylko sugestia, lecz nieformalne polecenie, którego nie należy zbagatelizować. Przyjęła wiec bez szemrania do wiadomości, że sprawę omówią szczegółowo nazajutrz, przy odbiorze stosownych zaświadczeń z sekretariatu.
Cała gromada uczestników i obserwatorów porannej kwalifikacji wysypała się na ulicę, żywo rozprawiając o wynikach egzaminu. Chłopak, który go nie zaliczył, z ponurą miną przysłuchiwał się, jak jego rodzinna asysta oddawała się narzekaniom. Z kolei osoby, towarzyszące dziewczynce, radośnie szczebiotały i wdały się w przyjacielskie pogwarki z Korą. Sep i nowo poznana koleżanka ostrożnie nawiązali znajomość, obiecując sobie, że koniecznie muszą się kiedyś spotkać. Emocje powoli opadały, odwieczne rytuały szkolne dobiegły wreszcie końca i wszyscy rozeszli się w swoje strony. 
Pierwszą reakcją Bena i Jona było milczenie. Pierwszy, bardziej powściągliwy, objął chłopca i nie odzywał się. Drugi ze starych dziwaków poderwał się zza swojego stołu, podszedł do jednej z szafek, wyjął butelkę, napełnił trzy kieliszki, dwa z nich rozdał przyjacielowi i siostrze. Nikt nie powiedział ani słowa. Dopiero po wypiciu toastu zaczęło się wesołe miasteczko. Gratulowali Sepowi, sobie nawzajem, nawet powściągliwa Kora rozsiadła się w fotelu i chichotała z zadowoleniem.
- Ano, chłopcze, to duża sprawa, duża, bardzo duża – pokrzykiwał garbus, wymachując ręką w powietrzu. – Ano, to mamy udane wakacje! – rzucił na koniec do Bena, opartego o półkę z książkami.
- Długie. I zasłużone – odparł stary medyk z leśnej chaty. - Ale trzeba jeszcze załatwić parę spraw.
- Daj spokój. Jutro, jutro… – Jon nie chciał psuć sobie dobrego nastroju i nalał jeszcze po kieliszku.
- Jutro rano Kora pójdzie po papiery i wszystkiego się dowie – Ben nie wiedział jeszcze o tym, że szkolna funkcjonariuszka miała zamiar zasugerować jakiś własny pomysł w sprawie dalszej nauki Sepa. Gdy o tym usłyszał, uznał to za dobry znak, lecz zalecił ostrożność. – Oni zawsze chcą coś ugrać, więc lepiej uważać. Niczego nie obiecuj – zalecił kobiecie. – Wysłuchaj i powiedz, że się namyślicie. Potem zdecydujemy, co dalej.
Sepa nieco zirytowało, że rozmawiali tak, jakby go tu nie było. Nie chciał psuć nastroju, więc milczał. Ben zorientował się, co chłopak czuje. 
- Posłuchaj – odezwał się cicho, kładąc mu rękę na ramieniu – Bądź cierpliwy. Jeszcze kilka dni. Trzeba zadbać o dobrą szkołę, możesz teraz wybierać. Musimy to przemyśleć wszyscy razem. Od tego dużo zależy. Wszystko poszło dobrze, nie wolno tego zmarnować. Nie róbcie nic beze mnie – rzucił w stronę pozostałych.
- Nie będzie cię jutro? – zaniepokoił się Sep. Ben przez cały ten czas był z nimi. Nocował jednak gdzieś w Mieście. Miał widocznie tu swoje sprawy i ścieżki, o których nie widział nikt, nawet Jon. Ale zjawiał się każdego ranka i nad wszystkim czuwał, choć trzymał się jakby na uboczu.
- Wrócę dzisiaj do lasu. Wstąpię do dziadków, wszystko im opowiem. Na pewno się martwią. Pokręcę się, trzeba ludziom sprzedawać naszą bajkę. Przyjadę za dwa dni.
Słowa Bena przypomniały chłopcu, że w całym tym dwutygodniowym zamieszaniu ani razu nie rozmawiali o domu na Wzgórzu. Sprawa nie była jeszcze zakończona. Należało zabezpieczyć tyły, czyli uwiarygodnić w osadzie nagłe i dziwne zniknięcie Sepa. Stary umówił się z Setem i Diną, że pod jego nieobecność obydwoje zachowają spokój. Na ewentualne pytania sąsiadów lub natrętów mają odpowiadać, że się niepokoją, ponieważ chłopak poszedł z medykiem do jakiegoś chorego kilka przystanków stąd i dotąd ich nie ma. Ten niepokój z dnia na dzień ma stopniowo narastać do stanu rozpaczliwego wyczekiwania. 
Legenda przewidywała, że Ben po powrocie oznajmi okropną nowinę: chłopak gdzieś się po drodze zawieruszył. Byli niedaleko, już wracali, naraz zniknął. Szukał go wszędzie, na sąsiednich stacjach, wreszcie długo w Mieście, ale bezskutecznie. Może pojechał kolejką, może uciekł, może go spotkało go jakieś nieszczęście – w każdym razie przepadł bez śladu. Nie dopilnował. 
Opowieść tak skonstruowano, żeby zatrzeć dokładny czas i miejsce wydarzenia. Znikanie dzieci na Wzgórzu nie było niczym niezwykłym. Przepadały, a gdzie i jak – nikt tego nie sprawdzał, nikt nie podnosił alarmu – bo i po co? Jedne wracały – inne nie. W Mieście służby sprawnie wyłapywały amatorów przygód ze Wzgórza i odsyłały z powrotem – lub na różne sposoby eliminowały. Jedne rodziny lamentowały – inne szybko godziły się z losem. Co ma być, to będzie. Po jakimś czasie o zgubach zapominano, emocje opadały, życie toczyło się dalej. O Sepie rozprawiano kilka dni dłużej niż o innych, podobnych przypadkach. 
- Odmieniec, to się zbiesił. Nie było trzymać takiego w domu. Rozpuścili go, to pewnie myślał, że mu wszystko ujdzie. Taki niewdzięcznik. Chciał być ważny, to teraz dostanie za swoje – ogólny ton komentarzy nie był zbyt miły. Trafiali się jednak i tacy, którzy uważali, że chłopak coś wykombinował, i że mu się udało. 
- Kto go wie? Głupi nie był. Może od dawna szykował jakiś skok?
Po sporym zamieszaniu i odegraniu przez Dinę, Seta i Bena ról w rozpisanym na głosy scenariuszu, zainteresowanie sprawą szybko wygasło, a z czasem w ogóle o niej zapomniano. Druga wersja zniknięcia Sepa powracała niekiedy w fantazyjnych gawędach i powoli obrastała mitami. O zwyczajnych dzieciakach, które przepadały bez wieści, niewiele rozprawiano. Natomiast znikniecie odmieńca nieco dłużej budziło emocje, głównie z powodu jego znanej wszem niezwyczajności. Ostatnio coraz bardziej kłuła w oczy – chociażby przez związanie ze Starym Benem i z racji pozycji, jaką przy nim zyskał. Podświadomie chciano wierzyć, że owa niezwykłość musi mieć jakiś dalszy ciąg, że trwa nadal i że podobnie jak tu, gdzieś indziej znalazła nowy sposób na samą siebie. 
Wymyślano więc najniezwyklejsze opowieści o tym, co też się z chłopcem może dziać. Raz puszczona w ruch wyobraźnia zbiorowa napędzała się niejako sama z siebie. Poczęła rodzić się legenda o dzieciaku, który ruszył na podbój Miasta. Co i raz dodawano do niej nowe wątki, które, choć zmyślane, niekiedy dziwnym trafem przystawały do prawdy, której tu przecież nikt nie znał. Po latach wyblakła, a gdy trójka starych aktorów tego spektaklu bezpowrotnie zeszła ze sceny, dziwny chłopak z przeszłości stał się raczej widmowym symbolem zapomnianej niezwykłości, niż postacią z krwi i kości.

* * * * *

Sep dotarł wreszcie do swojego ni to gabinetu, ni to pracowni na piętrze. Czekającą na niego w sekretariacie młodą kobietę powitał zwyczajowymi uwagami o jej urodzie i elegancji, wymienił z nią uśmiechy, po czym, uruchomiwszy zamek, wszedł do sporego pomieszczenia, z którego zawiadywał podległym mu światem spraw i ludzi. Przed przystąpieniem do codziennych rytuałów sprawdził przygotowana zawczasu notatkę z zaplanowanym rozkładem zajęć. Po chwili wkroczyła sekretarka, wniosła tackę, zastawioną równie rytualnymi akcesoriami, stanęła grzecznie z podręcznym elektronicznym notesem w ręku i zaczęła przypominać, co i gdzie czeka go przez najbliższe godziny. Po krótkiej, rzeczowej rozmowie wyszła, a Sep zasiadł za biurkiem, włączył komputer i przystąpił do przeglądania wiadomości, nowości, korespondencji. 
Za pół godziny czekało go zwyczajowe, robocze spotkanie z kilkoma najważniejszymi kierownikami poszczególnych pracowni i zakładów. Nie miał na nie ochoty, głowę zaprzątało mu bowiem coś zupełnie innego, o wiele dlań ważniejszego. Nie chciał jednak odstąpić od narzuconego rygoru, tym bardziej, że mogłoby to wzbudzić niepotrzebną ciekawość personelu, który przywykł już był do jego uporządkowanego stylu pracy.
Punktualnie o wyznaczonej godzinie wkroczył do sąsiedniej sali narad. Wokół długiego stołu stało tam już kilka osób, wszyscy czekali na szefa. Dał znak, ludzie usiedli, przystąpiono do omawiania bieżących spraw. Sep przyglądał się twarzom, słuchał raportów, krótko komentował, wydawał dyspozycje. Kogo trzeba – pochwalił, kogo trzeba – zganił, tu i ówdzie dopytywał o szczegóły, to lub owo uzupełniał uwagami. Słowem – ład, porządek, dyscyplina i konkretna praca. Radził sobie z ludźmi, słuchali go, choć z początku trochę sarkali, gdy młodzik zaczynał wprowadzać własne zwyczaje. Umiał jednak zapanować nad nastrojami, a jego rzeczowość, kompetencje i efekty, jakie za tym szły, rozbroiły nawet najbardziej niechętnych. Zresztą tu nie było miejsca na okazywanie kaprysów – oprócz kwalifikacji miał przecież władzę, nadaną mu przez zwierzchność, a to rozstrzygało wszelkie dyskusje czy nieporozumienia.
Zanim jednak doszedł do pozycji, w której za tym, co robi, stanął cały system, musiał przez lata zdawać się wyłącznie na to, co umie i co sam sobie wywalczy w trudnych grach o samego siebie. Dzisiaj miał autorytet jako wielki specjalista i potencjalnie członek elity władzy, lecz wcześniej musiał go wypracowywać samodzielnie jako młody, nikomu nieznany chłopak, stający do rywalizacji z wieloma konkurentami. 
Sukces, odniesiony podczas pierwszego egzaminu, był ledwie początkiem długiej drogi. Miasto przyjęło go, bo jego opiekunowie chytrze je oszukali. Natomiast później trzeba było radzić sobie tak, by go nie wypluło, nie przemieliło duszy na miazgę, nie przerobiło na malusieńkiego robaczka. Starzy stworzyli mu szansę, potem przez pewien czas wspierali go, lecz od samego początku od niego tylko zależało, jak ją wykorzysta. Miał do dyspozycji wyłącznie własną głowę – i musiał posługiwać się nią z nie byle jaką sprawnością. I to od samego początku pobytu w Mieście
Dzięki pierwszym dodatkowym punktom kwalifikacyjnym mógł od samego początku przebierać w najlepszych szkołach. Nauka była kosztowna, lecz praktyczny system przewidywał zniżki dla najzdolniejszych i najlepiej rokujących na przyszłość. Pierwszy warunek podlegał weryfikacji poprzez kategoryzowaną ocenę wymiernych postępów szkolnych, a tu Sep sprawdzał się znakomicie. Gorzej było z warunkiem drugim, gdyż jego spełnienie wiązało się nie tyle ze sprawdzaniem nabywanej wiedzy, ile z opiniowaniem formujących się cech, uznawanych za pożądane dla systemu.
Połączenie niezwykłej indywidualności i twórczego talentu z podporządkowaniem się narzuconym rygorom myślenia i działania to mieszanka, zdawać by się mogło, niemożliwa do utrzymania w ryzach. Lecz od czego jest tresura edukacyjna i adaptacyjna. Wyrafinowana psychotechnika oraz rozbudzanie egoizmu do granic kontrolowanej pychy stymulowało aktywność i emocje, nastawione na bezwzględną rywalizację i swobodny hedonizm. Umiejętne sterowanie dążeniem do akceptacji przez system, oraz strachem przed wykluczeniem, a nawet unicestwieniem, eliminowało odruchy buntu. Dostęp do wiedzy był stopniowany na zasadzie inicjacji, w miarę weryfikowanego okazywania posłuszeństwa wobec kolejno promujących struktur władzy. Tak zbędne imponderabilia, jak wartości wyższe, dawno już poszły w niepamięć, a jeśli komuś się przypominały – szybko umożliwiano mu ich zapomnienie.
Małego Sepa, nieświadomego jeszcze tego wszystkiego, zaczęto wpasowywać w te dyby już od samego początku. Gdy w dzień po jakże pomyślnie zaliczonym egzaminie kwalifikacyjnym poszedł z Korą po odbiór dokumentów, ponownie stanął przed pulchną damą w sekretariacie rejestracyjnym. Uśmiechnięta kobieta wręczyła im stosowne zaświadczenie, po czym spytała mimochodem o dalsze plany. Usłyszawszy, że jeszcze niczego nie zdecydowano i że właśnie naradzają się rodzinnie nad wyborem szkoły, rzuciła od niechcenia, że nie chce, rzecz jasna, niczego narzucać, lecz czy nie zainteresowałaby ich pewna sugestia w tej sprawie. Sep nie wiedział, co ma odpowiedzieć, lecz czujna Kora wyczuła pismo nosem i grzecznie zapytała, co też pani chciałaby im zasugerować.
- Widzi pani, trochę wiem, co warto, a co nie – rzuciła funkcjonariuszka jakby niezobowiązująco. – W końcu pracuję tu nie od dziś.
- Ależ oczywiście, proszę pani – Kora nie miała najmniejszych wątpliwości. - Niejedno pani widzi i słyszy. – podjęła temat.
- Chłopak naprawdę jest dobry. Szkoda by było, gdyby źle trafił. – Pani za biurkiem dała do zrozumienia, że zależy jej na dalszym rozwoju tak obiecującego młodzieńca.
- Myślimy o tym, ale co my możemy wiedzieć? – Kora przyjęła zaproszenie do dalszej zabawy.
- Może mogłabym pomyśleć o czymś, co by się dla niego nadało – z głosu damy wybiła się nutka osobistej życzliwości. – Dotrzymałeś słowa, to ci się coś ode mnie należy – te słowa skierowała do Sepa, przysłuchującego się uważnie rozmowie i czującego, że coś się tu święci. – Wiem, co to znaczy być słownym – rzuciła do obydwojga petentów. Napisała coś na karteczce i wręczyła ja Korze. – To mój telefon, tu, do szkoły. Proszę zadzwonić za dwa-trzy dni, może przyjdzie mi do głowy jakiś ciekawy pomysł.
Pani kurator uderzyła w ton protekcjonalnej konfidencjonalności, łatwej do rozszyfrowania dla doświadczonego mieszkańca Miasta. Nie była to bowiem zwykła sugestia czy propozycja pomocy, lecz forma nakazu – tyle, że pozbawionego mocy urzędowej. Oznaczała ni mniej ni więcej, że w sporządzonej adnotacji przyznała Sepowi notę najwyższą, wpisując go w ewidencji do bazy grup priorytetowych. Nadzorców oświatowych szkolono tak, by wychwytywali uzdolnione dzieci już na najniższych etapach nauczania. Było to ze wszech miar logiczne rozporządzenie służb, zajmujących się zarządzaniem ludźmi. Nie mogło ujść uwadze, nic, co potencjalnie użyteczne, nic nie miało prawa się zmarnować. Pulchna dama była niegłupia, nadto szalenie ambitna. Przypadek udanego naboru szedł na jej konto i oznaczał przyznanie stosownej gratyfikacji. Zasada ta obowiązywała od szczebli najniższych do najwyższych – tak w życiu awansujących, jak i tych, którzy ich awansowali.
Nie o sentymenty wiec chodziło, lecz o wymierne korzyści – bezpośrednio dla niej, a pośrednio dla systemu. W swej karierze urzędniczej kobieta miała niewiele trafień, ale jej zawodowy nos wyczuwał, że akurat to zdawało się dobrze rokować. Im wyżej pięli się wytypowani kandydaci po stopniach edukacji, a potem ewentualnej kariery – tym te korzyści były lepiej oceniane i nagradzane. Zakładała – a czas pokazał, że wyczucie ją nie zawiodło – że chłopak prędzej czy później trafi pod nadzór fachowców od pedagogiki uzdolnień, zatem najlepiej będzie, jeśli trafi tam z jej ręki. 
Kora doskonale wiedziała, że rozmowa nie jest przypadkowa. W całej tej awanturze pojawiał się kolejny element, który już na starcie umocowywał Sepa w Mieście lepiej, niż zakładali to dwaj chytrzy, starzy szulerzy.
Sytuacja wymagała szybkiej decyzji. Jon z miejsca uznał, że to dobry pomysł, ponieważ zapewni chłopcu naukę w dobrej szkole i zapewni dyskretne wsparcie nauczycieli. Wiedząc, że już na egzaminie znalazł się w kręgu zainteresowania służb oświatowych, nie ośmielą się mu szkodzić – oczywiście pod warunkiem, że rokowania będą się sprawdzać. Bez wątpienia wybije się, więc lepiej, jeśli zacznie robić to w sprzyjających warunkach, gdyż wobec potwierdzania przydatnych zdolności, sprawa pochodzenia zniknie z pola widzenia. Talent, to talent i tylko na nim skupi się zainteresowanie systemu. Było to kunktatorstwo, lecz dobrze skalkulowane. Kora oponowała, twierdząc, że nie należy robić nic bez porozumienia z Benem. Po trzech dniach zadzwoniła pod wskazany numer. Pani kurator oznajmiła, że rozmawiała już w tej sprawie ze swoim odpowiednikiem w pewnej szkole i że Sep ma zgłosić się tam na rozmowę. Bena wciąż nie było, nie mogli dłużej czekać, odmowa mogłaby być fatalna w skutkach, więc, chcąc nie chcąc, przyszło dostosować się do okoliczności.
Wizyta w zaproponowanej szkole trwała krótko. Tamtejszy urzędnik rejestrowy nie wdawał się w szczegóły, dla pozoru przejrzał papiery i oznajmił, że chłopak zostaje przyjęty. Żadnych komentarzy, aluzji do zakulisowych rozmów – ot, miła formalność. Wydał również zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów i osobne skierowanie do przejścia procedury znakowania. Poinformował także, iż urzędowy koszt edukacji zostanie pomniejszony proporcjonalnie do uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, a o wysokości opłaty zainteresowani dowiedzą się po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków. 
I tyle – i aż tyle. 
Po trzech tygodniach od ucieczki ze Wzgórza, Sep stał się pełnoprawnym, prawidłowo zarejestrowanym mieszkańcem Miasta, na statusie zdolnego, obiecującego ucznia dobrej szkoły. System przełknął to oszustwo – chłopak miał teraz dom, rodzinę, szkołę – i je usankcjonował. 
Plan Bena powiódł się z nawiązką. Gdy ponownie zjawił się w pracowni garbatego filuta, wysłuchawszy relacji, zatarł ręce z zadowoleniem. Najgorsze było już za nimi. Pozostawały dwie sprawy: oznakowanie i policzenie przyszłych wydatków. Pierwsza była formalnością, druga okazała się nieco bardziej kłopotliwa.
Procedura znakowania polegała na bezbolesnym wszczepieniu znacznika i na pobraniu próbki śliny. Znacznik był nanoprocesorem, wprowadzanym jednym drobnym nakłuciem w szyję. Jego oprogramowanie zawierało wszystkie możliwe dane osobowe, numer rejestracyjny oraz dodatkowy numer kodowy, odpowiadający numerowi próbki. Ta zaś służyła do określenia genomu, umieszczanego w osobnych bazach danych. Każdy mieszkaniec był ewidencjonowany zarówno pod względem parametrów fizycznych, jak społecznych i genetycznych. 
Uzupełnienia tych pierwszych, a zwłaszcza drugich, wprowadzano do stosownych zapisów na bieżąco, w miarę, jak przybywało danych o edukacji, pracy, awansach, wynagrodzeniach, gratyfikacjach, chorobach, a także o życiu osobistym i rodzinnym. Rozbudowany system monitorowania oraz rejestrowania każdej, najdrobniejszej nawet informacji, uwzględniał nie tylko dane urzędowe, lecz również to, co wpływało z donosów, podsłuchów, podglądów i raportów szpiclów. 
Identyfikacja obejmowała w zasadzie wszystko, co dawało się parametryzować i opisywać przez całe życie człowieka. Przejrzystość tego życia była więc niemal całkowita – niewiele dawało się ukryć. W razie potrzeby, za pliki danych zabierali się psychologowie i swoimi metodami określali, czy dany osobnik mieści się w przedziałach dopuszczalnych norm zachowań. Każdą nietypową reakcję studiowali pod kątem niepożądanych odchyleń w sferze myśli, opinii, poglądów czy postaw. Obowiązywała zasada domniemania nieprawomyślności, a wszelkie wątpliwości rozstrzygano pod kątem bezpieczeństwa systemu. Nie było ludzi całkiem niewinnych – byli tylko lepiej lub gorzej opisani i przebadani.
Nanotechnika należała do najbardziej strzeżonych tajemnic systemu. Nikt, oprócz członków wydzielonych grup specjalnie szkolonych badaczy i technologów, nie miał zielonego pojęcia, jak to się dzieje, że wszczepiony procesor gdzieś się osadza w organizmie i nie sposób go namierzyć czy usunąć. Pozbycie się tego atomowego cudeńka było niemożliwością, aczkolwiek istniała metoda zmiany lub wręcz wykasowania jego oprogramowania. Lecz i ona stanowiła sekret, znany tylko nielicznym. Dlatego w hierarchicznej strukturze władzy, ci, którzy trzymali w rękach klucze od tych magicznych narzędzi jej sprawowania, lokowali się na bardzo wysokiej pozycji.
Ten stan rzeczy miał swoje konsekwencje społeczne. Oprócz elity rodowej i dziedzicznej, korzystającej z przywilejów urodzenia, istniała wąska elita fachowców, do której trafiało się drogą kooptacji. Zapewniała ją wiedza oraz bezgraniczna, wręcz fanatyczna wierność samej idei Miasta jako najwyższej formy cywilizacji. Należało jej dowieść po wielokroć, w kolejnych procedurach i próbach, będących w istocie swoistymi rytuałami inicjacyjnymi. Czym były, jak przebiegały – tego nie wiedział nikt, poza wtajemniczonymi. W historii Miasta ani razu nie zdarzyło się, by ktoś to zdradził. W najwyższych kręgach władzy krążyły mętne opowieści o tych, którzy odmówili poddania się próbom – i o tym, co się z nimi stało. Lecz co, kto, kiedy, jak i gdzie – to wszystko zasnuwała mgła niebezpiecznej tajemniczości. 
Czas wakacyjny, poprzedzający rozpoczęcie nauki, przeleciał błyskawicznie. Już oznakowany, Sep poruszał się swobodnie po Mieście, poznawał jego zakamarki, odgłosy, smaki i zapachy. Nie na wiele było go stać, finanse okazały się mizerniutkie. Gdy wespół z Benem i parą starego rodzeństwa policzyli koszty nauki i utrzymania, okazało się, że fundusik, otrzymany od zacnego Seta, pokryje ledwie połowę koniecznych wydatków na następny rok. Kora przypomniała, że chłopak ma pomagać Jonowi w pracy i przynajmniej w ten sposób dokładać się do wspólnego garnka. 
Niewiele umiał, więc czekała go rola chłopca od wszystkiego, i na posyłki. Z czasem nabrał wprawy w prostych naprawach i wyręczał garbusa w co łatwiejszych robótkach. Przy okazji wspólnego przesiadywania w pracowni stary gaduła opowiadał różności o swojej robocie, co Sep wręcz uwielbiał. Jon był kopalnią wiedzy o starociach – ich pochodzeniu, przeznaczeniu, budowie, historii. Chaotyczne z pozoru komentarze składały się w większe całości, a z nich układały się obrazy dawno minionego świata.
Niegdyś wieloraki, barwny aczkolwiek niebezpieczny, groźny, nadto wstrząsany kataklizmami i wojnami, powoli, zrazu niedostrzegalnie, lecz później już dużymi krokami przeobraził się w zbiorowisko mrowisk, rozsianych w dużych od siebie odległościach. Sep dowiadywał się ze zdumieniem, co to były państwa, narody, wojska, religie, konflikty, ludzkie dramaty, bohaterskie czyny, wyprawy za morza. Otoczony antykami, pieczołowicie reperowanymi przez garbusa, poznawał relikty dawnych kultur, przedmioty sztuki, rękodzieła, świadectwa artyzmu. Stopniowo nasiąkał duchem pracowni, jej wyposażenia, mozołu przywracania do życia prawdziwego piękna, dawno już wypartego przez wszechobecną, plastikową tandetę. I co najważniejsze – zaczynało do niego docierać, że te starocie musieli tworzyć ludzie zupełnie odmienni od dzisiejszych. Jon nazywał ich miłośnikami tego, co do niczego nie musi być przydatne. A jeśli już jest, to w osobliwie wyrafinowany sposób. Wyrastało bowiem z czegoś takiego w człowieku, co nie dawało się przełożyć na żaden konkret – a było niezwykle cenne. Tylko z czego?
- Ano, widzisz – gderał garbus, wpatrując się przez lupkę na swoją robótkę – niby nic z tego nie masz, a masz. 
- A niby co można z tego mieć? – pytał Sep, wskazując czyszczone akurat jakieś drewienko.
- Ano, pomyśl. Sam ten kawałeczek to takie maleńkie gówienko. Ale jak złożysz kilka takich gówienek, to okaże się, że wyjdzie coś sporego i ładnego. Ano, i jeszcze ci za to zapłacą duże pieniądze – próbował podeprzeć się dobrze zrozumiałym argumentem.
- Dla kogo ładne, dla kogo nie – chłopak oponował bardzo rezolutnie.
- Ano, jeden głupi, drugi mądry – Jon miał w zanadrzu mnóstwo prostych sentencji.
- A wiadomo, któremu się spodoba? – Sep lubił się przekomarzać, chociaż czuł, że stary dobrze mówi.
- Ano, a tobie się podoba? – pytał chytrze garbus, wiedząc, że to nie tylko gra w słowa.
- A jak mi się nie podoba, to znaczy, że jestem głupi?
- Ano, myślę, że głupi nie jesteś, ale łatwo możesz zgłupieć.
- No to powiedz, komu to do czego potrzebne i czemu ma się podobać.
- Ano, widzisz, bo to jest tak. Kiedyś… – Jon zaczynał snuć kolejną opowieść. Sep wypytywał, podpytywał, wyduszał ze starego tysiące szczegółów, wątków, opisów.
Podobne rozmowy trwały nieraz całymi godzinami. Ta nieskładna, lecz długotrwała edukacja w podwórkowej pracowni garbatego antykwariusza i domorosłego artysty budziła w Sepie poczucie estetyki oraz potrzebę obcowania ze sztuką. Stopniowo Jon wpajał w niego przekonanie, że za pięknem rzeczy musi stać piękno człowieka, który je tworzy – coś więcej, niż tylko uroda żurnalowych obrazków. A stąd już wiodła prosta droga do myśli, iż człowiek to nie tylko ożywiony mechanizm produkcyjny, nie ludzka mróweczka, nie funkcjonalny trybik w gigantycznej machinie Miasta. Że również czuje, a czucie nie jest tylko reakcją albo odruchem, towarzyszącym codziennym czynnościom. Powoli poznawał, czym jest więź rozumu z uczuciem, owo dziwne doznanie, pojawiające się w chwili, gdy znienacka przychodzi zrozumienie tego, czego się uczy. Tym samym ocknął się w nim duch eksploracji, towarzyszący ludzkiemu poznaniu, będący daleko czym innym, niż tylko rzeczowa sprawność umysłu. 
A to była już zapowiedź ekspansji nieposkromionej ciekawości, herezji agresywnego indywidualizmu. Cechy te kryły w sobie utajone zagrożenia dla systemu – i to dwojakiego rodzaju. Z jednej strony w nazbyt ciekawskim osobniku gotowe rodzić się niepotrzebne pytania, nadmierna dociekliwość, skłonność do samodzielności opinii. Mógłby posunąć się aż do tego, by zechcieć poddawać w wątpliwość zasadność obowiązujących praw, zasad i rygorów, a więc strukturalnego ładu świata, w jakim żyje. Stałby się zatem potencjalnym rozsadnikiem buntowniczości, żywiołu, trudnego do okiełznania. System dopuszczał do głosu indywidualną ekspansywność tylko wtedy, jeśli pozostawała pod kontrolą, nakierowującą ją na realizację pożądanych dlań zadań. Nagradzanie jej wtedy awansami wzmacniało i utrwalało egoistyczną pychę, a to wiązało taką jednostkę z tymi, którzy ją promowali i wciągali do gry o jak najwyższe pozycje w porządku dziobania. Buntownicy, umiejętnie włączani do hierarchii, chętnie przyjmują przywileje, jakimi są obdarzani – w istocie na tym wyczerpuje się ich kontestacja.
Drugie zagrożenie było bardziej subtelnej natury. Rozbudzony duch eksploracji i ekspansji, umiejętnie kierowany, gotów jest właściwie na wszystko. I tak powinno być – pod warunkiem, że to system stawia zadania i cele, które należy ochoczo realizować, i osiągać w zamian za to wymierne nagrody. Czasami jednak w ludziach pojawiają się dziwne, atawistyczne zahamowania, zwane odruchami sumienia. Moderują egoizm osobniczy i pęd do sukcesów, zaburzając sterowność rywalizujących mrówek w mrowisku. Nie wolno więc dopuszczać do tego, by się odzywały pod jakąkolwiek postacią. Sumienie to coś w istocie zbędnego, a nawet szkodliwego. Przeszkadza, uwiera, grozi czułostkowością i osłabia wolę  odnoszenia sukcesów za wszelką cenę i kosztem innych,  stanowi zagrożenie dla sprawności i niezawodności działania. A co najgorsze – grozi osłabianiem podatności na dyscyplinujące działanie systemu. 
Wyrafinowana tresura wygaszała w ludziach Miasta tę naturalną skłonność do rozróżniania dobra i zła – stłumiała ją do tego stopnia, iż przestano przydawać jej jakąkolwiek wartość. Wytrzebiono religijne przesądy i metafizyczne zabobony, wszystko poddano władztwu praktyczności. Mimo jednak usilnych starań licznych uczonych mądrali – od genetyków poczynając, na psychologach kończąc – nie dało się wyhodować człowieka, pozbawionego tej właściwości. Prawda, manipulacje genetyczne, edukacja, wychowanie, adaptacja – wszystko to działało niezwykle skutecznie. Niemniej trafiały się przypadki, wobec których cała ta technologia zawodziła. Owszem, ludzi przeciętnych dawało się pacyfikować i duchowo korumpować, natomiast kłopoty sprawiali ci, którym z bliżej nieznanych powodów sumienie zdawało się być nie do wykorzenienia, i wciąż wpływało na   umysły, postawy i charaktery – zawłaszcza te co bardziej śmiałe, nie standardowe.
- Ano, widzisz – mawiał Jon – kiedyś ludzie byli normalni. I było jak trzeba. Teraz są nienormalni, chociaż im się wydaje, że są normalni. Dlatego są obrzydliwi.
- To znaczy, niby jacy są? Kiedy są normalni, a kiedy nie? – Sep gubił się w skrótach myślowych Jona.
- Ano, normalny człowiek to taki, który może zwariować, jak nie ma czegoś, co powinno być. Wtedy może nawet pójść na śmierć. A nienormalny nie może znormalnieć, bo nie rozumie, że czasem warto umrzeć za to, w co się wierzy. Ano, taki zwykle w nic nie wierzy. Albo się boi, albo nie wie, w co ma wierzyć – Jon budował piętrowe konstrukcje myślowe domorosłego filozofa.
- Co ty mu tu głowę zawracasz? – sarkała Kora, gdy słyszała, jak brat peroruje. – Bełtasz mu w niej jak kijem w garnku.
- Ano, kiedyś mi za to podziękuje – odgryzał się spokojnie.
- Albo będzie przeklinał! – reakcja Kory wcale nie była tylko zdawkową odpowiedzią. W jej słowach kryło się sporo racji. Niekończące się rozmowy starego majstra z młodym terminatorem miały pewien dodatkowy aspekt. Dzięki nim Sep uczył się historii – nieskładnie, nie chronologicznie, bez żadnego ładu i składu, lecz za to intensywnie. I łapał się na tym, że nic mu się nie zgadza. Gdy rozpoczął naukę w szkole, na nielicznych lekcjach historii wbijano dzieciom do głowy obowiązującą wersję dziejów, z których mroku wykluło się dzisiejsze Miasto i jego fantastyczne społeczeństwo. Sep powtarzał w domu treść tych lekcji, co doprowadzało Jona do furii. Wyklinał pod niebiosa i przedstawiał całkowicie inne wersje przeszłych zdarzeń. Chłopakowi trudno było się w tym wszystkim połapać. Lecz z czasem wywody garbusa zaczęły składać się w sensowną całość. Daleko odbiegała od wyobrażeń i oczekiwań, z jakimi przybył tu ze Wzgórza, a także od tego, czego uczono go w szkole.
Przez czas mieszkania pod jednym dachem z Jonem, wywody złośliwego garbusa skutecznie wzmacniały w Sepie to, co wcześniej jeszcze rozbudził w nim Ben – wyczuliły go na oszustwa systemu. Czujność wobec ludzi, jaką wyćwiczył w sobie jako pogardzany odmieniec na Wzgórzu, nakierowywał teraz również na wyłapywanie oznak niespójności i fałszu w świecie rzekomo wspaniałe ucywilizowanym. Przenikanie zasłon, przesłaniających prawdę o Mieście – choć nie tylko o tym jednym – stało się jego pasją. Kierując się przestrogami Jona i Bena, krył się z nią bardzo rozważnie. Nauczył się trudnej sztuki mimikry, uników, udawania, nie obnoszenia się ze swoją wiedzą. Przez lata wypracował sobie metodę składania wielkich obrazów z uważnych obserwacji i drobnych spostrzeżeń, z okruchów rozmów, aluzji, ludzkich odruchów. Nauczył się czytać świat między wierszami, rozczytywać to, co w świecie widzialnym pozostawało niewidzialne dla zwykłych ludzkich oczu.  Z początku pomagali mu w tym jego mentorzy, potem, wiedząc już, czego szukać – oraz gdzie i jak – samodzielnie dochodził do niezwykłej wiedzy, którą umiejętnie wykorzystywał w swojej karierze.
 Teraz, jako świeży jeszcze przybysz, dopiero co poznawał Miasto, ludzi, a swym wewnętrznym radarem wyczuwał panujące w nim nastroje i emocje. W miejskiej bieganinie dominowała sprawna rzeczowość, porządek, ale też i nerwowość, podszyta lękiem, często agresją. W gruncie rzeczy niewiele różniło się to od atmosfery na Wzgórzu, tyle że tu ogarniała ona sobą daleko większe przestrzenie i wielkie tłumy. Było więcej fantów do zdobycia, więcej można było zyskać, więcej posiąść, ale i więcej stracić. Uliczny gwar, ruchliwość ludzi i maszyn, ogrom zabudowań, mnogość tego, co dusza zamarzy, co potrzebne, wygodne, przyjemne, ale i niebezpieczne, obrzydliwe i podstępne – wszystko to różniło się od tamtego świata jedynie rozmiarami, skalą dekoracyjności, natężeniem działających sił. Te, napędzające miejskiego molocha i życie jego mieszkańców, były dokładnie te same jak tam – tyle że zwielokrotnione przez masę, jaką musiały wprowadzać w ruch.
  Nowością natomiast była szkoła. Pierwsze tygodnie zajęło uczniom wzajemne obwąchiwanie się, porównywanie aktywów i siły przebicia we wzajemnych relacjach, ustalanie hierarchii. Atutem było pochodzenie lub pieniądze rodziców, honorem – mieć dużo, tyle, ile się da. Sepowi brakowało i jednego i drugiego, więc od razu trafił do drugiej ligi, choć nikt mu niczego właściwie nie wypominał. Szybko jednak awansował. Z miejsca spodobał się nauczycielom, którzy z zadowoleniem skonstatowali, że chłopak wyróżnia się niezwykłą wiedzą i bije na głowę pozostałych żywą inteligencją. Koledzy zrazu krzywo patrzyli na małomównego szaraczka, unikającego bliższych kontaktów i wyrastającego na szkolnego pupilka. Z początku dokuczali mu, lecz gdy w kilku rytualnych bójkach nie robił uników i mimo skromnej postury okazał się dość bitnym przeciwnikiem – uznali w nim partnera, tyle że trochę dziwacznego. Zaprawiony na Wzgórzu do stawiania czoła agresji otoczenia, Sep wywalczył sobie względny spokój. Szkolne awantury nie były podszyte, tak jak tam, prostacką brutalnością prymitywnej dzieciarni, która pastwienie się nad nim traktowała jak zabawny sport. Zresztą szybko zyskał sobie poważanie, gdyż okazał się osobnikiem niezwykle przydatnym, dzięki czemu znalazł osobliwych obrońców.
To, co na Wzgórzu było przedmiotem nieustannych drwin, tu stało się nie tylko jego siłą, lecz i sposobem na zdobywanie cennych fantów – a nawet pieniędzy. Sep dużo umiał i potrafił ruszać głową. Tam decydowała wyłącznie naga siła – tu była również ważnym wyróżnikiem wartości, lecz nie jedynym. Tam nikt do wiedzy nie aspirował – tu każdy wiedział, że liczy się w grach o przyszłość. Jeśli nawet nie ona sama, to przynajmniej świadectwo jej posiadania. 
Młodzież z dobrych domów – a tych była tu większość – mogła liczyć w karierze na przywileje, wskazane było jednak podparcie się niezłymi wynikami w nauce. W dobrze pojętym własnym interesie system cenił fachowość, przestrzegano pewnych standardów – nawet jeśli niekiedy była to gra pozorów. Rzecz jasna, mało komu spośród bogatych chciało się ślęczeć nad książkami, więc szukali sposobów, by wykpić się tanim kosztem. Sep spadł im jak z nieba. Gdy wyjaśniło się, że jest kujonem, ale nie kapusiem, trzech cwanych koleżków wzięło go na stronę i złożyło mu nader intratną propozycję.
- Chciałbyś zarobić parę groszy? – spytał go jeden z nich, najwyraźniej przewodnik tego stada.
- Niby jak? – padło pytanie na pytanie.
- No, mamy ciekawy pomysł.
- Jaki? – w głosie Sepa słychać było ostrożna rezerwę.
- Nie bój się, nic strasznego. Koleżeńska przysługa.
- Jaka? 
- Widzisz, ty nam będziesz pomagał, a my ci damy zarobić – chłopcy wiedzieli, że Sep nie śmierdzi groszem, więc uznali, że nie ma co owijać w bawełnę. – Tobie brakuje, my mamy, zrobimy wymianę, coś za coś. 
- A za co?
Wyłożyli mu swój plan. On robi za nich część zadań domowych, a oni płacą według stawki, którą ustalą. Co – za ile. Można negocjować – ale bez przesady. A wymiana – z rączki do rączki, szybko i bezszmerowo. Nikt nic nie wie, nikt nic nie mówi, wszyscy są zadowoleni. Pozostała jednak sprawa najtrudniejsza – sprawdziany i testy. – Przecież tego do domu nie wezmę – wzruszył ramionami. Niech go o to głowa nie boli, coś się wymyśli. Oni dostarczają robotę, on robi swoje, oni płacą.
- A jak się wyda? –  zaniepokoił się nie tyle samym oszustwem, ile perspektywą jego wykrycia.
- Nie wyda. A jakby co, nikogo nie ruszą, nikt nic złego nie robi. Nas też nie tkną. Za słabi.
- A jak ruszą? Was nie tkną, ale ja będę za słaby. 
- Ale jesteś za dobry, żeby cię uwalić. Pieszczoszek. Oni jeszcze na tobie kariery porobią. A może nawet my razem z nimi – szef grupy zaśmiał się chytrze. 
Sep nie wiedział, że cała ta transakcja obejmowała nie tylko obecnych przy rozmowie. Gdy ma się dużo pieniędzy i silne zaplecze w postaci wysokiej pozycji rodziców, można sobie pozwolić na wiele. Powstający właśnie malusieńki układ korupcyjny zasadzał się na bezkarności możnych i lęku maluczkich przed bezczelnością uprzywilejowanych smarkaczy. Nauczyciele, nawet jeśli się zorientują w całej tej grze, udadzą, że nic się nie dzieje. Ci, do niej wciągnięci, zrobią wszystko, żeby nikt nie wszczął rwetesu. Złotej młodzieży włos z głowy spaść nie może, a Sep pozostanie pod ochroną, jako przydatny wyrobnik – z dużymi widokami na przyszłość. Nie będzie kozłów ofiarnych, ani w ogóle żadnych ofiar. Co prawda, sprawa trafi do szpiclowskich raportów i do adnotacji w ewidencji, lecz do rubryk, wykorzystywanych tylko wtedy, gdy trzeba będzie kiedyś kogoś lekko zaszantażować. System wykorzystywał każdą okazję, by zwiększać swój potencjał środków dyscyplinujących – nawet jeśli szło o ludzi ze świecznika. Niejednemu więc z takich wyrostków przychodziło później żałować, lecz w ich wieku, i z ich pozycją, buta bywa większa od wyobraźni.
Sep opowiedział w domu o tej transakcji. Zaskoczyła go niechętna reakcja Jona, lecz praktyczna Kora uznała ją za pożyteczną.
- Więcej posiedzi nad książkami, więcej będzie umiał. Nie będzie latał po mieście, a i parę groszy zarobi. Nie ma za dużo – wyliczała zalety z buchalteryjnym zacięciem.
- Ano, jak zacznie kombinować, to już końca temu nie będzie – ostrzegał garbus.
- Każdy kombinuje. Ty nie? Kiedyś nie chciałeś, bo myślałeś, że będziesz taki mocny. A teraz i tak kombinujesz. I co? – stała przed bratem i perorowała. 
Krótka wymiana zdań zaintrygowała Sepa. Słowa brzmiały niczym echo jakiejś tajemnicy z przeszłości. Spojrzał na Jona pytająco.
- Ano, co się tak gapisz? – warknął garbus, nie wiadomo, czy na siostrę, czy na chłopca. – Niech robi, jak chce. Ale jakby co, to uprzedzałem.
 Więcej do tematu już nie wracali. Sprawy w szkole ułożyły się po myśli obydwu stron. Sep odrabiał lekcje za siebie i pozostałą trójkę, dostawał regularnie umówione pieniądze, czasami różne prezenciki. Do stałych kontrahentów dołączali kolejni chętni, więc miał pełne ręce roboty. Wywiązywał się z umowy bez skrupułów, zresztą były one w tym światku czymś w zasadzie nieznanym. Od małego przywykł do lewych interesów, schowek Seta nie był dla niego tajemnicą. Jak daleko sięgał pamięcią, wszędzie ktoś coś kombinował, panowało powszechne przyzwolenie na zdobywanie trofeów wszelkimi dostępnymi sposobami. Sam nieraz oszukiwał w dziecięcych rozgrywkach na Wzgórzu. Nawet pryncypialny Jon miał też swoje tajemne konszachty i przyjmował podejrzane zlecenia. Zrzędził, lecz swoje robił. Skuteczna chytrość była w cenie. 
Gdy niekiedy rozmawiał o tym z Benem, ten nie potępiał omijania prawa – w końcu sam żył na jego granicach, a plan wyprowadzenia Sepa ze Wzgórza był przecież jawnym przestępstwem. Chłopiec miał spore kłopoty z rozróżnianiem pomiędzy oszustwami słusznymi i niesłusznymi. Decydowała osobista korzyść i skala osiąganych lub choćby tylko antycypowanych zysków. Wielki przekręt z podmianą tożsamości był wręcz arcydziełem oszustwa, a przecież jakże wspaniałym i obiecującym. Ben, podobnie jak i Dina, akceptował pokrętną życiową kombinatorykę, przestrzegał jednak przed brutalnością i okrucieństwem. Oszukiwać – zgoda, lecz pastwić się nad kimś w tych grach – nigdy. Tej zasady trzymali się także i nowi opiekunowie, więc w kwestiach etyki skutecznie stosowanej, a właściwie przystosowawczej, zachował ciągłość postawy i przekonań.
Obciążony uczniowskimi obowiązkami i dodatkowymi zleceniami, większość czasu spędzał w domu. Pomagał Jonowi i Korze, tylko w soboty i niedziele robił dłuższe wypady po okolicy. Ale i wtedy garbaty majster znajdował dla niego zajęcie. Wysyłał go do niektórych swoich klientów, żeby odwoził wykonanie zamówienia, lub zabierał nowe. Z początku chłopak trochę się zżymał, lecz szybko polubił te wyprawy, gdyż okazały się nader ciekawe, pożyteczne, kształcące, a czasami nawet dochodowe.
Większość klienteli Jona stanowili ludzie, oddający do naprawy rzeczy niekiedy nawet drogie, ozdobne, pamiątkowe – lecz zwyczajne. Zapewniali dochód niewielki, lecz pewny i stały. Zwykle wizyta zaczynała się i kończyła w drzwiach – odbiór, umówiona zapłata i na tym koniec. Trafiały się też gaduły, rozprawiające o swoich skarbach, dzielące się z posłańcem opowieściami o czym tylko się da. Sep poznawał ludzi, mieszkania, zachowania, domy biedniejsze i zamożniejsze, osoby w różnym wieku, różnych profesji i charakterów. Kontakty te, krótkie i bez treści, były jednak bardzo pouczające. Spotykał się z ostrożnością, podejrzliwością, rzadko z sympatią, nigdy z życzliwością. Przez ponad dwa lata tych wędrówek poznał ludzką zwyczajność i wiele ludzkich osobliwości. Dostawał drobne napiwki, a niektórzy stali klienci obdarowywali go nawet rozmaitymi, mniej lub bardziej użytecznymi drobiazgami. 
Przywykł do Miasta, rozpoznawał specyfikę poszczególnych jego dzielnic – i ich mieszkańców. Swym wewnętrznym szóstym zmysłem bezbłędnie wyczuwał nieuchwytną aurę statusu społecznego napotykanych przechodniów. I co najważniejsze – wrósł w miejskiego molocha, zespolił się z nim, wiele rzeczy w nim polubił. Czuł się u siebie, nabrał wielkomiejskich nawyków i z niechęcią wracał pamięcią do czasów wegetacji na Wzgórzu. Gdy tu i ówdzie przemknął obok niego ktoś, w kim rozpoznawał człowieka stamtąd, szybko się odwracał, a odruch ten tak silnie się w nim utrwalił, że przekształcił w coś na podobieństwo pyszałkowatej niechęci nuworysza do tego, z czego wyrósł. Wyniesiona ze szkoły Bena swada w obyciu, połączona z coraz mocniejszą pozycją wśród nowych kolegów i silniejszym poczuciem własnej wartości, wykształciła w Sepie wyczuwalną wyniosłość ze skłonnością do zarozumiałości. Zniknął niegdyś lekceważony odmieniec, znajda z peryferyjnej chaty pod lasem – wykluwał się ambitny młodzieniec z budzącymi się aspiracjami mocno ponad swój obecny stan.
Owa przemiana nie umknęła uwadze trojga ludzi ze Wzgórza, którym w swoim krótkim życiu zawdzięczał właściwie wszystko. Po kilkutygodniowej kwarantannie, niezbędnej ze względów bezpieczeństwa, zaczął się dość regularnie spotykać z Setem i Diną, a także z Benem. Stary inwalida, przy okazji comiesięcznych wypraw po fabryczną rentę, czekał na chłopca w umówionym miejscu i z niezwykłym jak na niego ożywieniem wysłuchiwał przynoszonych nowin. Dina pojawiała się rzadziej, gdyż ostrożność nakazywała, by w osadzie nie budzić ciekawości lub podejrzeń, dokąd to wędruje kobieta, tak przecież nieskora do ruszania się dalej, jak po niezbędne sprawunki. Ben, którzy rządził się swoimi prawami, zjawiał się bez zapowiedzi i spędzał wiele godzin na rozmowach w pracowni nie tylko z Sepem, lecz także z Jonem i jego siostrą.
Z początku Sep był tak zaabsorbowany zmianami w swoim życiu, że nie miał czasu na wspominki czy sentymenty. Gdy sytuacja się unormowała, trochę tęsknił za parą starych opiekunów, jedyną rodziną, jaką miał. Brakowało mu zwłaszcza Diny, jej powściągliwej serdeczności, czujnej acz nienarzucającej się opiekuńczości. Kora była jedynie jej namiastką, a choć z czasem przywykł do tej odmiany i nawet ją polubił, to jednak na zawsze pozostała już „tą drugą”. 
Z Setem sprawa miała się zgoła inaczej. Tu, w Mieście, jego miejsce zajął Jon, postać równie poczciwa w swej nieporadnej życzliwości, lecz o ileż ciekawsza niż mrukliwy rencista spod lasu. Jeszcze na Wzgórzu pierwszeństwo w sercu i umyśle chłopca objął Stary Ben, teraz całości dopełnił garbaty dziwak o ciętym języku, ogromnej wiedzy i cholerycznym usposobieniu. Prosty, zwyczajny majster z Fabryki nie był stanie zbyt długo konkurować z dwoma niezwykłymi, zagadkowymi starcami, którzy mniej lub bardziej świadomie formowali go na swoje podobieństwo. To, co zaczęło się jeszcze na Wzgórzu, teraz utrwaliło się w narastającym poczuciu braku pokrewieństwa dusz.
Spotkania z Setem nabrały cech rytualnych, bez owych podskórnych więzów i emocji, jakie nadawać by im mogły głębszy sens. Obydwaj nie umieli znaleźć dla nich formuły, która przywracałaby minioną zażyłość poczciwego dziadka i miłego dzieciaka, kręcącego się po domowym obejściu. W miarę upływu czasu Sep coraz wyraźniej dostrzegał w swym dawnym opiekunie ociężałość umysłu i duszy człowieka, który całe życie spędził w wyrobniczym kieracie i zniewoleniu walką o byt. Zawdzięczał mu jednak ogromne wsparcie – wszak Set nadal wysupływał pieniądze na naukę chłopca – które zwolna zaczął traktować jako coś, co mu się należy. Niestety, nabierając pewności siebie, powoli tracił zdolność do naturalnych odruchów wdzięczności. Przyjął za własne podstawowe prawo tego świata – lepsi powinni żyć kosztem gorszych. A że może aspirować do plemienia tych lepszych – o tym przekonywał się z każdym miesiącem nauki i życia w Mieście.
O ile w regularnych kontaktach z Setem obydwaj pogodzili się z konwencją rzeczowości rozmów i wymiany informacji, o tyle podczas rzadkich i krótkich spotkań z Diną Sep czuł mało komfortową dwoistość własnych uczuć i reakcji. Choć opancerzał się w środku, to przecież po swojemu kochał tę dobrą kobietę, która oddała mu swe późne lata opiekuńczej miłości, nie żądając niczego w zamian. Teraz nadal podtrzymywała go na duchu. W odróżnieniu od męża, który, niewiele rozumiejąc, czasami narzekał, że chłopak się dziwnie zmienił, doskonale czuła, co się dzieje. Nie analizowała, nie buntowała się, tylko rejestrowała dostrzegane zmiany, w cichości serca akceptując ich konieczność. Nie dawała więc odczuć swej dla nich dezaprobaty, dzięki czemu Sep, mimo konsekwentnego wypierania przeszłości, nigdy nie stracił poczucia silnej więzi z jedyną prawdziwie bliską mu i kochającą go istotą. Niekiedy łapał się na tym, że te resentymenty go irytują, jednak w chwilach trudnych czuł, że brakuje mu obecności prostej, ale mądrej i dobrej Diny, takiej, jaką zapamiętał z dzieciństwa. Gdy umarła, długo nie mógł przyjść do siebie.
Mimo tych spotkań, Set i Dina stopniowo odchodzili w cień, natomiast postacią wciąż obecną w życiu Sepa pozostawał Ben. Zjawiał się nieregularnie, wypytywał o postępy w nauce, przyglądał się chłopcu z uwagą, porównywał jego opowieści z komentarzami Jona, sondował nastroje, wreszcie udzielał nader pożytecznych rad. Dostrzegał zmiany w nim zachodzące i nie za bardzo wiedział, co ma o nich myśleć. Podobała mu się ambicja młodzika, wytrwałość, niezależność myślenia, cieszyły szkolne sukcesy. Kręcił głową z dezaprobatą słuchając o transakcji z leniwymi kolegami, aczkolwiek nie zachęcał do jej zerwania. Przestrzegał przed nadmierną pewnością siebie, sugerując, iż jest jeszcze zbyt wcześnie, by eksponować własne przewagi nad innymi. Z wiadomych względów radził zachować ostrożną powściągliwość. 
W rozmowach sam na sam z Jonem, Ben był bardziej szczery i otwarcie wyrażał zaniepokojenie przemianami, zachodzącymi w ich wychowanku. Stary garbus, który zdążył już przywyknąć do młodego domownika, polubił go, a nawet się do niego przywiązał, mitygował mentorskie zapędy przyjaciela. 
– Ano, dajże spokój, radzi sobie, a że jest dobry, to i niech się cieszy, że mu to procentuje. Odbija sobie to, co mu zabrali, trudno się dziwić, że go to rajcuje – bronił chłopca. Chwalił Sepa za bystrość umysłu, trafność obserwacji, dociekliwość. 
– Ano, ma dobre oko i łeb na karku. I patrz, taki młody, a wie więcej niż niejeden stary. Nie zginie. 
Ben przestrzegał, by nie za bardzo pobłażać chłopcu, radził Jonowi, by hamował się w swych komplementach. 
- Przewróci mu się w głowie i będzie nieszczęście. Wyrośnie na takiego samego łobuza, jak inni. Może nawet jeszcze gorszego, bo piekielnie inteligentnego. Żebyśmy tylko nie wyhodowali potwora – nie krył zaniepokojenia.
Sep wysłuchiwał pouczeń Bena, lecz nie brał sobie ich zbytnio do serca. Jeszcze za młody, by rozumieć mechanizm deformowania ludzkich charakterów, był przekonany, że poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Jeśli raz udało się oszukać system, to czemu nie miałoby się udawać i dalej? Przedtem zrobili to za niego opiekunowie, teraz nabierał przekonania, iż w tej trudnej sztuce potrafi wybić się na samodzielność. Pierwsze sukcesy nie tylko obudziły w nim chęć odkucia się za lata upokorzeń i wyniesienia ponad innych, lecz pokazały, że ten skrywany w duszy sekret może z powodzeniem przekształcić się w główną siłę napędową całego życia. Dżin, raz wypuszczony z butelki, nie tak łatwo daje się okiełznać. Wkroczył na niebezpieczną drogę dochodzenia zadośćuczynienia za dawne krzywdy – drogę, która nie ma końca. Człowieka pcha wtedy do przodu wiecznie nienasycenie, wzmacniane satysfakcją z kolejnych osiągnięć. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ta droga, kręta i pełna pułapek, wiedzie w istocie do zatracenia własnej duszy.
W uporządkowanym świecie Miasta obowiązywała hierarchia społeczna, na szczytach której ulokowała się elita władzy, pieniądza i wiedzy. Dla przeciętnego mieszkańca były to niedostępne wyżyny luksusu, splendoru i siły. Hermetyczne środowiska notabli różnej maści zamieszkiwały osobne rezydencje, wspaniałe apartamenty, miały swoje terytoria, na które nikt z maluczkich nie był wpuszczany – chyba że jako służba. Niewskazane było pospolitowanie się z plebsem. Obowiązywały niepisane kodeksy, normujące relacje między poszczególnymi grupami zawodowymi i urzędniczymi. Sep, jako chłopak ze sfer miejskiej szarości, nie miał nawet co marzyć o nawiązaniu kontaktu z tym, co stało wysoko, błyszczało i rządziło w Mieście. Nawet dobre znajomości uczniowskie kończyły się za progiem szkoły, a handel wymienny – wiedza za pieniądze – nie uprawniał do szczególnej konfidencji. Mozolnie wypracowywane uznanie edukatorów owocowało powoli i potrzeba było jeszcze wiele czasu, by przekroczyło wartość krytyczną, zapewniając wejście do puli kandydatów, mających perspektywy znaczących awansów i kariery. 
Los zrządził jednak, iż Sep dość nieoczekiwanie przekroczył progi możnych tego świata – co prawda, zrazu tylko jako posłaniec swego garbatego opiekuna. 
Od czasu do czasu pracownia na podwórzu dostawała ciekawe i nader intratne zlecenia. Docierały tu przez pośredników, tą samą drogą wracały do zleceniodawców. Jon bardzo lubił te robótki, gdyż trafiały się wśród nich prawdziwe cudeńka, relikty przeszłości, znaki życia spoza granic Miasta. Z kolei Sep z przyjemnością śledził pracę antykwariusza i wysłuchiwał niezwykłych opowieści o tym, nad czym ten ślęczał. 
Pewnego razu, człowiek, który miał odebrać gotową robotę, nie zjawił się w umówionym terminie. Jon skontaktował się z kim trzeba, po czym oznajmił chłopakowi, że klient się niecierpliwi, że musi mieć swoje cacko już i zaraz, więc on, Sep, niezwłocznie odwiezie wykonane zamówienie pod wskazany adres. Ten najpierw oponował, lecz gdy dowiedział się, dokąd ma jechać, zaintrygowany zgodził się bez słowa. Kora przyoblekła go w gustowne ubranko, Jon ostrożnie zapakował cenny przedmiot do specjalnej torby, pouczył, jak się ma zachowywać, co mówić, co robić, i ile zainkasować. Na koniec zamówił taksówkę i po kilku minutach Sep wyruszył z domu w odległy koniec Miasta, do dzielnicy ludzi wielkich, wspaniałych i możnych.
Przesadzą byłoby przypisywanie tej wyprawie zbyt wielkiego znaczenia, nie można jednak nie odnotować, że odegrała niebagatelną rolę w życiu niezwykłego chłopca, przybyłego tu chytrym sposobem ze Wzgórza. Niby nic specjalnego się nie wydarzyło, transport towaru przebiegł zgoła banalnie. Lecz już przy odbiorze zaszło coś, co samo w sobie nie wydawało się istotne, a przecież takie w sumie było. Znów owe niewidzialne nitki ludzkich losów w subtelnych splotach rozwijającego się ściegu, osobliwie zaszły na siebie, zawiązując ulotną kombinację powstającego wzoru. To, co w danej chwili wydaje się przypadkiem, zapomnianym jeszcze zanim się dokonał, po latach wraca we wspomnieniach jako znak, który przecież coś zapowiedział. Tak stało się i tym razem. A wszystko za sprawą zbiegu różnych okoliczności.
Pod wskazanym adresem Sep zobaczył okazałą, willową rezydencję z dużym ogrodem. Przy bramie taksówkę zatrzymał umundurowany strażnik. Dowiedziawszy się, że pasażer wiezie osobistą przesyłkę do gospodarza, porozumiał się z kimś przez telefon, po czym skierował samochód na mały boczny parking. Tam inny jegomość, tym razem barczysty cywil z tępą buźką, polecił chłopcu, by wysiadł i poczekał na kogoś, kto zaraz się nim zajmie. Po kilku minutach z domu wyszedł służący w dziwacznym wdzianku, zbliżył się do Sepa i gestem wskazał mu, w która stronę się udadzą. 
Idąc odległym skrajem ogrodu, alejką pod drzewami, chłopak niewiele widział, lecz udało mu się dostrzec, iż przy porozstawianych stołach i stolikach rozsiadło się spore towarzystwo. Wokół krążyło kilkoro osób służby, panował piknikowy rozgardiasz, nikt nie zwracał uwagi na idące w oddaleniu dwie postacie. Obeszli dom dokoła i zaszli pod tylny taras domu, gdzie przewodnik, poleciwszy Sepowi zatrzymać się i poczekać, aż ktoś do niego wyjdzie, wszedł przez otwarte szeroko drzwi do wielkiego salonu. Po kilku chwilach wybiegł stamtąd młody człowiek w nienagannym garniturze.
- No, nareszcie. Proszę mi dać to, co miałeś przywieźć – rzucił tonem wręcz rozkazującym.
- Mam to oddać do rąk własnych pana domu – Sep zorientował się od razu, że najwyraźniej nerwowy młodzieniec to tylko kolejny służący.
- Chyba nie sądzisz, że pan prezes osobiście będzie przyjmował takich oberwańców? – wyniosłe zdumienie rozmówcy zabrzmiało nader pogardliwie.
- Tak mi kazano – Sep zaprotestował. Ponieważ z reakcji rozmówcy wynikało, że to nie on jest właścicielem przesyłki, postanowił trzymać się wydanych instrukcji.
- Tutaj kto inny wydaje polecenia – głos młodego człowieka podniósł się o kilka tonów wyżej.
- Ale nie mnie – odparł bez zastanowienia Sep. Był to odruch kogoś, kto nie raz tak właśnie reagował na okazywane mu lekceważenie.
Elegant stał i nie wiedział, co powiedzieć. Sytuacja była patowa. Chłystek miał czelność stawiać warunki, a co gorsza – jakby miał po temu prawo. Ale żeby byle przybłęda pozwalał sobie na opór wobec przedstawiciela wielkiego świata? Przecież nie będzie z nim negocjował! 
Sep wytrzymał spojrzenie rozmówcy, który po chwili odwrócił się i wpadł do domu. Nie było go dobrych kilka minut. Wreszcie w drzwiach pokazał się mocno starszy mężczyzna. Nerwowy młodzieniec postępował za nim drobnymi kroczkami, coś perorując i wskazując palcem na czekającego Sepa.
- To ty jesteś tym małym arogantem? – głos zabrzmiał groźnie, ale z wyczuwalną nutką rozbawienia – Nie uważasz, że jesteś bezczelny?
- Dzień dobry panu – Sep grzecznie ukłonił się, tak, jak mu nakazał Jon. – Przywiozłem to, co mam panu przekazać – odezwał się spokojnie. - I nie jestem arogancki, tylko robię to, co mi kazał dziadek. – Zważywszy okoliczności, to odstępstwo od ustalonego scenariusza mogło zostać potraktowane jako niezwykła śmiałość na pograniczu zuchwalstwa. Stojący przed nim na schodach człowiek był jednym z władców tego świata, postacią z ekranów telewizji, z kolorowych żurnali, z opowieści gminu. W Mieście, w obliczu takiej wspaniałości, dzieciak z plebsu miał obowiązek okazywać pokorę i uniżoną grzeczność.
Starszy pan spojrzał na Sepa nieco uważniej, niż by to wynikało z samej tylko sytuacji. 
- No, dobrze, chodź za mną – rzucił, odwrócił się i wszedł do salonu. Sep ruszył za nim, a na końcu podreptał zdumiony elegancik, który wręcz zaniemówił, gdy pan prezes gestem odprawił go, nakazując zostawić go sam na sam z niezwykłym gościem.
Sep zdjął szybko torbę z ramienia, ostrożnie wyjął jej zawartość, rozpakował i postawił na stole. To, co się rozegrało, nigdy chyba nie mogłoby się wydarzyć w zwykłych okolicznościach. Wielki pan ucieszył się jak dziecko i zaczął głośno okazywać swoje zadowolenie, mówiąc ni to do siebie, ni to do posłańca, oglądając przy tym swoje trofeum z wszystkich stron. Sep, czekający – zgodnie z poleceniem Jona – na zapłatę, rozglądał się tymczasem dokoła i prawdziwie zachwycał wystrojem wielkiego salonu. Od czasu do czasu reagował na słowa, rzucane przez gospodarza, odpowiadał krótkimi zdaniami. Ta dziwna, nieco jednostronna konwersacja na temat antyków, ich historii, zalet i piękna wciągnęła starszego pana. W pewnym momencie ocknął się z zachwytów nad nową zdobyczą, oprzytomniał i spojrzał na chłopca.
- Wspaniała robota – pokiwał głową. - Mówisz, że to twój dziadek? Sep przytaknął.  
- Ma talent. Chyba nikt inny nie umiałby sobie z tym poradzić. A ty, widzę, sporo wiesz – skomentował niedawne uwagi chłopca, przyglądając mu się z zainteresowaniem.
- Dziadek mi dużo opowiada. Pomagam mu, to pytam i słucham. Stąd wiem.
Prezes podszedł do sekretarzyka pod ścianą, otworzył go, wyjął kopertę. – Masz, to dla niego. Tylko uważaj, nie zgub, sporo tego.
- Taksówka na mnie czeka – odparł Sep. – Dowiozę, jak trzeba – rzekł chowając kopertę do wewnętrznej kieszeni kurtki. 
Starszy pan spojrzał na niego, po chwili wyjął z marynarki portfel i wręczył mu banknot o sporym nominale. 
- A to dla ciebie, zasłużyłeś. Bystry jesteś. Słuchaj dalej dziadka. Też ci się przyda. Ale, ale… poczekaj jeszcze chwilę.
Teraz ponownie nastąpiło coś, czego nie było w scenariuszu, jaki założył Jon. Gospodarz podniósł swoje nowe cacuszko, po chwili wręczył je zdziwionemu Sepowi i kierując się w stronę wewnętrznych drzwi salonu zaprosił go gestem głowy, by poszedł za nim. 
- Potrzymaj, poniesiesz, chodź za mną. Muszę im pokazać, co przywiozłeś. Krew ich zaleje. Ale nie wypada, żebym sam to nosił – odezwał się po pańsku, lecz jakby z łobuzerską wesołością w głosie. 
Przeszli przez kilka korytarzy i pokoi i wyszli na taras frontowy. Po drodze dołączył do nich elegancik, czekający w jednym z sąsiednich gabinetów. Gdy stanęli u góry schodów, oczy zebranych w ogrodzie gości zwróciły się w ich stronę. Ważny pan prezes wziął od stojącego za nim Sepa swój nowy nabytek. 
– No, teraz zmykaj, już cię nie ma! Odprowadź go – rzucił w stronę młodego nerwowego młodzieńca w garniturze. Ten chwycił chłopaka za ramię i szybko sprowadził bokiem w dół po schodach. 
- No, wynocha! – warknął po cichu i popchnął go w stronę parkingu. - Jak cię jeszcze raz kiedyś zobaczę, to pożałujesz, żeś się w ogóle urodził. 
Już przy taksówce Sep odwrócił się i zobaczył, że całe towarzystwo schodzi się przy stole, na którym gospodarz postawił swój nowy skarb, każąc podziwiać zebranym jego urodę. W pamięci chłopca szybko utrwalały się migawkowe obrazy całej sytuacji, postaci, szczegóły wystroju domu i ogrodu. Lecz z tak dużej odległości nie mógł dojrzeć, że jedna z osób przez cały czas wpatrywała się w niego przez małą lornetkę, odprowadzając go wzrokiem aż do wyjazdu poza wielkie ozdobne wrota posiadłości. Stara dama, siedząca na miejscu dla honorowych gości, co i raz marszczyła czoło, a wyraz jej twarzy wskazywał, że bardzo intensywnie nad czymś rozmyśla. Na chwilę odwróciła wzrok w stronę grupki innych kobiet, a jedna nich pochwyciła to spojrzenie z niemym pytaniem w twarzy. Potem obydwie damy spojrzały na oddalającego się chłopca, którego sylwetka niknęła już miedzy drzewami alejki. Nikt jednak nie zauważył tej pantomimy, jakże znaczącej dla dwóch rozgrywających ją kobiet. Reszta towarzystwa zajęta była okazywaniem zachwytu i podziwianiem antycznego bibelotu.
Nieświadom zainteresowania ze strony starej damy, Sep opuścił rezydencję z wielkim zadowoleniem – podobnie zresztą, jak taksówkarz. 
- Jak powiem żonie, jaki mi się trafił kurs, to chyba nie uwierzy – oznajmił gromkim głosem. - Dziwnych masz znajomych, mały. Kto by pomyślał? – Sep tylko pokiwał głową. Słuchając po drodze rozmaitych wynurzeń kierowcy przetrawiał w duchu to, co właśnie był przeżył.
Miał mieszane uczucia. Splendor rezydencji, przepych wystroju wnętrz, do których go wpuszczono, pańskość gospodarza i zebranego towarzystwa, skala przestrzeni i luksusu – wszystko to niezwykle go podekscytowało, zachwyciło, lecz nie powaliło na kolana. Nie miał w sobie rozwiniętej potrzeby posiadania dóbr, gromadzenia rzeczy, rywalizowania przez wielkość czy ozdobność formy. Zawsze ubogi, nauczył się zadowalać małym. Swoje przewagi w życiu osiągał dzięki zdolnościom i wiedzy. Stary Ben uformował go tak, iż nie gryzła go owa szczególna zachłanność biedaków, jakże bujnie rozkwitająca wówczas, gdy los postawi na ich drodze bogactwo, a co więcej – da im możliwość jego zdobywania. Dlatego nie zachłysnął się całą tą pozłotą, którą zobaczył. Mówiąc obrazowo, gdy oglądał klejnoty, bardziej fascynowały go kamienie, niż ich oprawa. Większe więc wrażenie wywarł na nim władczy status gospodarza niż forma, w jakiej się przejawiał. Sep instynktownie czuł, że wyniesienie z biedy nie polega na obrastaniu w dobra, lecz na wchodzeniu po stopniach władzy nad innymi. Nabywane po drodze rzeczy to tylko dekoracje, niezbędne jako ozdobne wyróżniki osiąganej pozycji.
	Jadąc ze zleceniem, nie wiedział, do kogo wysłał go Jon. O dziwo, stary garbus też nie miał o tym pojęcia – choć, być może, czegoś się domyślał. Zawsze załatwiał tego rodzaju delikatne sprawy przez pośredników, nigdy bezpośrednio z zainteresowanymi. Gdy Sep zdał mu relację z tego, co go spotkało, zdumiał się niepomiernie. Po wypytaniu chłopca o szczegóły i głębszym namyśle uznał, że owym pośrednikiem musiał był ów nerwowy fagas, pełniący przy wielkim prezesie rolę któregoś z rzędu sekretarza od mętnych interesików. Nie to jednak było istotne. Otóż Sepowi przyszło stanąć przed człowiekiem, który był ni mniej ni więcej tylko szefem konsorcjum największych banków w Mieście. Znanym wszem i wobec jako ten, kto trzyma w ręku wszystkie finansowe nitki, oplatające miejskiego molocha pajęczyną, w której tkwili właściwie wszyscy – od ludzkiego robaka na Wzgórzu poczynając, na prezydencie kończąc. 
- Ano, to ci heca – zaśmiał się Jon. - Wdepnąłeś w największe gówienko, jakie ci się mogło trafić na drodze. I jeszcze się stawiałeś! Co ci do łba strzeliło? – Jon wyraźnie dał do zrozumienia, co myśli o miejskiej arystokracji.
- Robiłem, jak kazałeś. 
- Ano, racja. Dobrze zrobiłeś. I wpuścił cię do domu? – Jon nie mógł się nadziwić.
- Wpuścił. Potem rozmawialiśmy.
- Ano, nie może być! O czym to takie panisko mogło rozmawiać z takim konusem, jak ty?
- Jak pytał, to mu grzecznie odpowiadałem.
Sep dokładnie opisał całą scenę, jaka rozegrała się w salonie. Jona szczególnie zainteresowało, jakie też pan prezes trzyma u siebie wspaniałości i starocie. Cmokał, kiwał głową, nie dawał wiary, że takie rzeczy jeszcze się gdzieś uchowały. O nic więcej nie rozpytywał. Tylko na koniec, gdy usłyszał o pikniku w ogrodzie, roześmiał się ironicznie.
- Ano, bawią się, rajcują. Wymuskane to, odhodowane, zadaje szyku dla ozdoby. Ale w środku wredne.
- Skąd to możesz wiedzieć? Pewnie są różni, jak wszyscy.
- Ano, coś wiem. To już taka rasa. Szkoda, że nie na wymarciu.
Na tym skończyli. Sep nie widział powodu, dla którego miałby się dzielić z Jonem swoimi bardziej osobistymi wrażeniami. A wszystkie one krążyły wokół jednej myśli: czy dla takich, jak on, jest jakiś sposób, by wejść do tamtego domu głównym wejściem, zostać powitanym jak pożądany gość i móc pozwolić sobie na luksus niezwracania uwagi na tych, którzy zabiegać będą, by to on na nich ją zwrócił. 
Pomysł tego rodzaju był fantasmagorią, w Mieście dawno już zapomniano o starodawnych bajkowych kopciuszkach i innych baśniowych fanaberiach. W rygorystycznie uporządkowanym, ludzkim stadzie nie ma miejsca na wylęg brzydkich kaczątek. Jeśli ktoś nie należał do rodowych klanów, od pokoleń rządzących tym światem, to nie miał zbyt wielu szans, by trafić aż tak wysoko. Owszem, zrobienie wielkiej kariery zawodowej stwarzało szansę wejścia na salony władzy – lecz nie do prywatnych rezydencji możnych. Wiedział o tym każdy – także i Sep. Lecz wizyta w domowej posiadłości wielkiego prezesa zasiała w nim ziarnko zuchwałości – a ta, jak wiadomo, nie zadowala się tym, co zastane, lecz szuka czegoś więcej. Zalęgłszy się głęboko w duszy chłopca ze Wzgórza, ku jego własnemu zdumieniu miała zaowocować po latach w najbardziej niezwykły sposób.
Choć sam Sep nie rozpowiadał o swej przygodzie posłańca, wiadomość o niej rozeszła się po okolicy w mgnieniu oka. Zawiniła Kora, która nie była w stanie powstrzymać języka na wodze i wspomniała o niej tu i ówdzie przy okazji zakupów w okolicznych sklepach. Jakimś sposobem dowiedzieli się o niej szkolni koledzy, a to spowodowało krótkotrwały wzrost akcji chłopca na towarzyskiej giełdzie. Zachowywał powściągliwość w opisach tego, co widział, co jeszcze bardziej rozpalało wyobraźnię słuchaczy. 
Miało to swoje dobre i złe strony. Pierwszą było utrwalenie jego miejskiej tożsamości przez akceptację otoczenia, drugą natomiast – stosowny wpis do kartoteki szkolnej, uzupełnianej przez szpiclowskie donosy. Ich efekty jednak jakby się znosiły, co pozwalało mieć nadzieję, że nikomu nie przyjdzie już do głowy zastanawiać się, skąd się tu wziął. Był już swój, i stąd. Okoliczna młodzież, skupiona wokół syna właściciela sklepów, traktowała go z atencją, tym bardziej, że w drugim roku nauki zaczęły chodzić słuchy o jego niezwykłych sukcesach w szkole. A to zapowiadało ciekawy rozwój wypadków.
Sep skończył pierwszą klasę z najwyższym wynikiem i dostał kolejne punkty preferencyjne, co skrupulatnie odnotowano w aktach. Funkcjonariusze oświatowi umiejętnie wplatali osiągnięcia doskonale zapowiadającego się ucznia we własne raporty, licząc na właściwe skojarzenia przełożonych. Maszynka edukacyjna kręciła się więc znakomicie, z czego sam zainteresowany nie zdawał sobie w pełni sprawy. Nauka przychodziła mu z łatwością, wciąż wyprzedzał w niej pozostałych, ku satysfakcji nauczycieli i swoich opiekunów. 
Szkoła Bena robiła swoje – wypracowana w leśnym domku metoda przyswajania wiedzy i operowania nią pozwalała opanowywać coraz większe jej ilości. Trudno nawet powiedzieć, że Sep był prymusem – po prostu dzięki swemu potencjałowi umysłowemu tak dalece górował nad innymi, że zwyczajowe etykietki brzmiały wręcz trywialnie. Wszyscy przywykli do jego niezwykłości i,  co najważniejsze – nikt, oprócz zawistników, jakich zwykle wszędzie pełno, nie wyzywał go już od odmieńców. Był odmieńcem, o czym wiedział i on sam i jego otoczenie, lecz teraz określenie to nabrało pozytywnego znaczenia. Zakres tej odmienności był zagadką nawet dla niego samego, natomiast ludzie wokół rozumieli z niej tylko to, co obserwowali i tyle, ile byli w stanie pojąć. Tak czy owak – stał się zarówno osobliwością, jak i lokalną znakomitością. 
Jednocześnie narastało w nim rozbudzone wcześniej poczucie wyższości, której jednak nie okazywał zbyt ostentacyjnie, ponad miarę. Z natury małomówny i skryty, zachowywał dystans wobec rówieśników, nie popisywał się przed nauczycielami, zachowywał czujność, ale i spokój. Był jak kot, który chadza własnymi drogami, co nie znaczy, że stronił od szkolnego towarzystwa. Przez dwa kolejne lata ugruntował swoją pozycję najlepszego ucznia, choć musiał o nią rywalizować z kilkoma utalentowanymi konkurentami. Jego specjalnością były nauki przyrodnicze i ścisłe, aczkolwiek często zaskakiwał swą wiedzą historyczną. Ale z tą ostatnią miał pewien problem. Dzięki edukacji u Bena, a później u Jona, wiedział bowiem o wiele więcej, niż przewidywał to obowiązujący program. 
A to daleko odbiegało od oficjalnej wersji dziejów Miasta i świata. Dwaj starzy mentorzy przez lata otwierali mu oczy na przekłamania, na ukrywanie prawdy, na zacieranie śladów przeszłości i wymazywanie z ludzkiej pamięci wszystkiego, co mogłoby podważać głoszoną wykładnię teraźniejszości. Wyczulili go na wychwytywanie przejawów systemowego kłamstwa, na odczytywanie śladów fałszerstw, na niespójności oficjalnego obrazu rzeczywistości. Tego rodzaju umiejętność nie przystawała do bezrefleksyjnej edukacji szkolnej. Mrówka w mrowisku nie powinna mieć ani wiedzy, ani tym bardziej tożsamości historycznej – wystarczy, żeby jej świadomość ogarniała wymogi konieczności dnia dzisiejszego. Uczono tylko tego, co uzasadniało rację istnienia świata w jego aktualnej postaci. Reszta była niepożądaną nadwyżką, z której mogłyby rodzić się pytania, wątpliwości, a nawet niebezpieczne lub wręcz buntownicze herezje.
Górując nad innymi wiedzą o powszechnym zakłamaniu Sep czuł nieraz silne wyobcowanie. Obydwaj mentorzy uczulili go, by zachowywał ostrożność i nie przechwalał się tym, co wie i jak dostrzega fałsz systemu. Uważał więc, by czegoś nie palnąć bez zastanowienia, lecz nie zawsze mu się to udawało. Wychodził jednak zawsze obronną ręką, dając do zrozumienia, że to tylko żarty przekornego w swej ambicji ucznia. Opanował był bowiem do perfekcji zasadę mimikry, co w połączeniu ze zdolnością emocjonalnego oddziaływania na innych pozwalało wygaszać przejawy podejrzliwości. Nie silił się na szczególną układność, ale zawsze wychodził na swoje. Skutecznie doskonalił umiejętność ogarniania umysłem i empatią sytuacji, w jakich przychodziło mu się znaleźć – i rozgrywania ich na swoją korzyść. Opanowując stopniowo tę sztukę manipulacji nabierał pewności siebie, starając się jednak powściągać w okazywaniu wyższości nad tymi, nad którymi zyskiwał przewagi. Utrwalało to wizerunek młodzieńca niezwykłego niejako z samej natury, a oczywistość tej niezwykłości nie budziła niczyich wątpliwości. 
Pierwszy rok nauki utwierdził urzędowe osoby, iż chłopak w pełni zasłużył na to, co mu łaskawie zaoferowano. Przez następne dwa lata kolejne wpisy w ewidencji zaczęły sumować się do obrazu młodego człowieka o niezwykłych talentach, którego warto brać pod uwagę jako poważną inwestycję, potencjalnie opłacalną dla systemu. Gdy ukończył trzecią klasę z najwyższymi ocenami, jego konto punktowe przekroczyło próg krytyczny, za którym zaczynała się już strefa wyróżnień szczególnego rodzaju. Sep został przeniesiony do kategorii kandydatów najwyższego zaszeregowania, objętych ustawowo specjalnym nadzorem pedagogicznym i kontrolnym. Sam o tym nie wiedząc znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie. Właściwe służby, przed podjęciem decyzji o jego dalszym losie, musiały prześwietlić go o wiele dokładniej, niż każdego innego ucznia – nawet najlepszej szkoły. 
Zapisy w bazie danych obejmowały wszystkie donosy i raporty, zarówno te obowiązkowe, urzędowe, jak i te środowiskowe. Funkcjonariusze pochylili się więc nad nimi, by przekopać całe to dossier pod kątem ewentualnych niejasności, nieścisłości, wątpliwych zachowań, wypowiedzi, wykroczeń, zainteresowań, podejrzanych kontaktów, łobuzerki, słabostek, nawet chorób. Gdyby Sep mógł spojrzeć w swoja kartotekę, zdumiałby się, ileż to informacji o nim zebrano przez te trzy lata. 
Ale jeszcze bardziej zaskoczyłby go fakt, iż są tam szpiclowskie notatki, zawierające opisy zdarzeń, które nigdy nie miały miejsca, a które obejmowały okres sprzed jego przybycia do Miasta. Ku swemu zdziwieniu przekonałby się, że żył tu od dawna, że różni ludzie pamiętają go jako małego brzdąca, a nawet trafił się ktoś, kto przypomniał sobie jego zmarłą matkę, gdy chodziła z nim w ciąży. Totalna inwigilacja i powszechne donosicielstwo mają to do siebie, że od pewnego momentu stają się swym własnym zaprzeczeniem, czyli źródłem wielu konfabulacji – niekiedy zgoła fantastycznych.
Wszystko zasadzało się na psychologicznych następstwach wielkiego oszustwa, sprokurowanego przez Bena, Jona i Korę. Stare rodzeństwo było prawdziwe, córka Kory była prawdziwa, ciąża była prawdziwa – a to uprawdopodobniało cała resztę. Gdy służby przystąpiły do ponownego weryfikowania tożsamości Sepa, przeprowadziły wiele wywiadów środowiskowych, niejako wstecznych. We wspomnieniach czas skraca się, wydarzenia nakładają na siebie, dominuje to, co najnowsze, tworząc złudne poczucie ciągłości zdarzeń i postaci. Powszechnie wiadomo było, że córka siostry miejscowego garbusa zmarła, lecz nikt nie widział zmarłego noworodka. Kora mieszkała wtedy w innej części Miasta i tylko od czasu do czasu przychodziła z wizytą do brata. Przeniosła się tu o wiele później, właściwie na rok przed przybyciem Sepa. Ponieważ nikt nie wiedział, że owo dawne niemowlę nie żyje, uznano, że mieszkający w pracowni wyrośnięty chłopak jest, oczywiście, jej wnukiem.
Zresztą, kto by tam zajmował się jakimiś cudzymi bachorami i spamiętał wszystkie szczegóły. Nowy obraz nałożył się na strzępy dawnych wiadomości i tak powstała jedna postać bez śladu nieciągłości w ludzkiej pamięci. Ta bowiem dość swawolnie operuje czasem i potrafi tworzyć nieistniejące związki przyczynowo-skutkowe, przez co teraźniejszość dziwnym sposobem kształtuje nawet odległą przeszłość. Wiele osób gotowych było przysiąc, że od dawna widywało dzieciaka, kręcącego się koło pracowni ciotecznego dziadka. Co bardziej gadatliwi pamiętali nawet jego wygląd. Proszę, jak wyrósł – kiwali głowami. Teraz mieszka tu na dobre, przedtem pojawiał się co jakiś czas, lecz dokładnie kiedy – a czy to ważne? Pawilonik Jona stał w podwórzu dużego domu, działo się tu wiele rzeczy, w okolicy kręciło się mnóstwo dzieciarni – kto by tam spamiętał, co i jak? W donosach i raportach nie znaleziono żadnego wpisu, z którego wynikałoby, że coś tu jest nie w porządku, i nie po kolei.
Funkcjonariusze ulegli również innej psychologicznej mistyfikacji, wykluczającej podejrzenie o zawłaszczenie cudzej tożsamości. Z założenia szukali czegoś zupełnie innego, a mianowicie czegokolwiek, co podważałoby pożądany obraz osoby istniejącej, której prawdziwości nikt nie kwestionował. Interesowały ich ewentualne skazy na kimś realnym, a nie fałszywość samej postaci. Zafiksowani na szperaniu w szczegółach obecnego życia, nie dopuścili w ogóle do siebie myśli, że jest ono jakoś nieprawdziwe już u swych początków. Był konkretny człowiek – młody, prawidłowo zarejestrowany, oznakowany, osadzony w konkretnym miejscu i czasie – a więc wszystko się zgadza. Co więcej, zgadza się nawet dubeltowo.
Wertując papiery Sepa, dokopano się historii jego rzekomej matki, babki oraz owego dziwacznego dziadka. Sprawa była nieco złożona, gdyż nie należeli oni do zwykłego gminu. Stare rodzeństwo pochodziło z dość dobrej rodziny, tyle że obydwoje się zdeklasowali. Kora, panienka z dobrego domu, zadała się z pewnym artystą, który kilka lat temu zszedł był z tego świata za sprawą nadmiernie hulaszczego trybu życia. Wychowała córkę, która w zasadzie powtórzyła los swej matki. Gdy zaszła w ciążę, jej amant porzucił ja szpetnie, a ona sama zmarła niedługo po porodzie. Gdy Kora owdowiała, przeniosła się do brata – najwyraźniej z wnukiem – i tam chowała dzieciaka, prowadząc jednocześnie gospodarstwo przy pracowni. Los taki, jakich w mieście wiele. 
O wiele ciekawszą postacią był ów garbus. Skończył studia, lecz wdał się w nieprawomyślne awantury ze zwierzchnością i został karnie wyrzucony z wilczym biletem. Zniknął z horyzontu, po latach odnalazł się i urządził jako użyteczny rzemieślnik. Z kartoteki wynikało, że ma na sumieniu lewe interesy z antykami, lecz ponieważ oprócz zwykłych mieszkańców obsługuje również niezwykłą klientelę, więc jest tolerowany, tym bardziej, że nie zajmuje się paserką, tylko żyje sobie na uboczu i w nic się nie miesza.
Najwyraźniej Sep – według obecnej tożsamości – wywodził się z klasy średniej, co przysparzało mu punktów w stosownych tabelkach klasyfikacyjnych. Starzy uczyli go w domu, może niesłusznie, lecz nie było to przestępstwem, tym bardziej, że w odpowiedniej chwili zmitygowali się i posłali do szkoły. Dziwna rodzinka, to i dziwny dzieciak. Zapewne stary majster przyuczał chłopaka do zawodu i szykował na swego następcę. Interes nieźle prosperował, więc nie miałby źle w życiu. A że wyszło, jak wyszło, że okazało się, iż jest ponadprzeciętnie uzdolniony – to już zupełnie inna sprawa. 
Taki talent nie ma prawa się marnować, trzeba go więc wyciągnąć z tego zapyziałego warsztatu, a po odpowiednim wykształceniu i ukształtowaniu obywatelskim wykorzystać jako jednostkę ze wszech miar użyteczną dla ogółu. Opinie tę podzielali urzędowi psycholodzy, którzy podczas okresowych, komisyjnych badań kwalifikacyjnych przemaglowali go na swoje sposoby i kręcąc uczonymi głowami uznali, że „mimo różnych drobiazgów” rokuje jak najlepiej. Cóż, jeszcze nie urodził się w całym Kosmosie taki, kto by bez reszty sprostał ich kapryśnym wymaganiom.
Skupienie się głównie na podjęciu decyzji o promocji spowodowało, że służby – tak edukacyjne, jak i kontrolne – nie wdawały się w zbyt zawiłe czynności śledcze. Rutynowe procedury nie przewidywały, iż może zostać im poddany ktoś tak oszukańczy – i to jeszcze ze Wzgórza. W getcie nędzy i występku, wielopokoleniowej degradacji, nie mógł przecież urodzić się tak niezwykle utalentowany dzieciak – a jeśli nawet by się urodził, to przepadłby w tamtym morzu prymitywu i otępienia. Zresztą żadne kroniki nie odnotowały przypadku, by ktoś stamtąd, nawet jeśli trafiał do prostych szkół zawodowych w Mieście, dotarł tak wysoko, i podlegał badaniom tej kategorii. Wyśrubowane normy edukacyjne i selekcyjne, a dziecko ze Wzgórza – to po prostu niepodobieństwo.
Służby zrobiły swoje, wydając werdykt pozytywny, Sepa czekała jeszcze ostatnia próba – spotkanie z komisją, opiniującą przeniesienie go do przedwstępnej klasy specjalnej przy uniwersytecie. Pomyślne ukończenie w niej czwartego roku nauki dałoby mu przepustkę na studia, a zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc na liście – redukcję czesnego do sumy wręcz symbolicznej. Odbierając świadectwo w obecnej szkole, przyjmował również gratulacje, gdyż nikt nie wątpił, że spokojnie przeskoczy kolejną poprzeczkę. Zadowoleni byli nauczyciele, zadowolony był szkolny urzędnik rejestrowy – wszyscy liczyli na dodatkowe punkty we własnych papierach. Jeden uczeń – a iluż beneficjentów! 
Spotkanie z ową komisją przebiegło pomyślnie, choć nie bezboleśnie. Było to ostre przepytywanie, właściwie o wszystko. Co więcej, pytania daleko wykroczyły poza obowiązujący program szkolny, czemu zresztą winien był sam przepytywany. Gdy raz lub drugi zapędził się w szczegółowe dygresje na pewien temat, jeden z członków tego gremium zastrzygł uszami. Dociekliwemu egzaminatorowi nie szło wyłącznie o samą wiedzę, ile o to, skąd kandydat ją zdobył. Odpowiadając na pytania z biologii, Sep nieopatrznie uległ pokusie popisania się swą praktyczną wiedzą medyczną, jaką był swego czasu nabył podczas terminowania u Bena. W rozumieniu pytających nie powinien mieć pojęcia o czymś, czego uczono wyłącznie na specjalistycznych ćwiczeniach akademickich. Poza tym nie przepadał za telewizją twierdząc, że go nudzi. Wzbudził więc ciekawość, a nawet podejrzliwość – aż taki nadmiar wiedzy i niepodatność na media sugerowały bowiem nie tylko rozbudzoną ciekawość, lecz i samodzielność myślenia. 
Dociskany przez egzaminatorów, trochę kręcił, lecz wybrnął z kłopotu. W końcowym protokole, w odpowiedniej rubryce, znalazła się stosowna adnotacja, niemniej nie miała wpływu na ostateczny werdykt. Decyzją wysokiej komisji Sep został skierowany do klasy specjalnej, z prawem do bardzo dużej zniżki czesnego. Nikt z aktorów tej sceny nie mógł przewidzieć, że ten maleńki wpis w dokumentacji w dalekiej przyszłości okaże się jednym z ciekawych tropów dla pewnego niezwykle dociekliwego człowieka.
Po udanym pokonaniu przez Sepa tej bariery kwalifikacyjnej, w pracowni na podwórzu zapanowała wręcz euforia. Powodów było kilka. Po pierwsze, awans edukacyjny kończył czas obawy przed wykryciem oszustwa sprzed lat. Sep został sprawdzony i zatwierdzony na wysokim poziomie systemowej kontroli, a zatem nic mu już nie grozi. Po drugie, wszedł do puli młodych ludzi, przeznaczonych do dalszych, najwyższych nawet awansów – oczywiście pod warunkiem osiągania kolejnych, znakomitych wyników w nauce. Po trzecie, przyznanie zniżki odciążało domową kasę. Po czwarte, chyba najważniejsze – dawało satysfakcję dwóm starym oszustom, którym udało się oszwabić znienawidzony system. Utwierdziło ich w przekonaniu, że można wydostać się z każdego imadła, jakie jeden człowiek skonstruuje, by skuć drugiego człowieka. Że da się obejść najlepiej nawet zabezpieczone oprogramowanie. Tak Ben, jak i Jon, w głębi ducha żywili nadzieję, że ich wychowanek, gdy tylko zajdzie dostatecznie wysoko, niejako sam z siebie stanie się czymś w rodzaju wirusa, który, być może, jakoś skutecznie zainfekuje system. Była to złudna nadzieja, lecz obydwaj wierzyli, że nie absurdalna. 
Niestety, droga na szczyty obwarowana była pewnymi warunkami, których spełnianie na tyle deformowało psychicznie i duchowo buntowniczego wędrowca, iż na jej końcu tracił on swój pierwotny potencjał destrukcji, dzięki któremu mógłby wzruszyć fundamenty tego świata. Chcąc to zrobić, musiałby bowiem unicestwić samego siebie, a to wymagałoby wzniesienia się ponad egoizm osobniczy w imię czegoś więcej, niż tylko chęć przetrwania lub panowania nad innymi. A Miasto dawno już zapomniało, że coś takiego w ogóle może istnieć. Skąd więc kandydat na totalnego destruktora miałby czerpać inwencję – i jakie intencje mogłyby mu przyświecać? 
Jon upatrywał przyszłości w odrodzeniu kultury i sztuki, Ben miał inne pomysły, lecz nie ośmielał się o nich mówić wprost. Pytany, odpowiadał garbatemu przyjacielowi mgławicowo, utrzymując, że Sep, jeśli będzie mu to sądzone, sam odnajdzie swoje przeznaczenie. I dodawał, że przed laty, gdy chłopak spędzał z nim całe dnie, ciekawie reagował na pewne rzucane mimochodem sugestie i opowieści. W tym też upatrywał szansy na to, że system, choć przenicuje mu duszę, to jednak nie wypali jej do cna.









PASAŻ

	Po porannej, krótkiej naradzie, Sep podziękował współpracownikom i wrócił do gabinetu. Poinformował sekretarkę, że będzie zajęty i polecił, by przez najbliższą godzinę nikt nie zawracał mu głowy. Musiał zająć się zadaniem, które zlecono mu przed kilkoma tygodniami, a które okazało się najważniejszą sprawą w jego życiu. Włączył komputer, wprowadził odpowiednie programy, po czym zaczął wpatrywać się w dane i wykresy na stojących przed nim ekranach wielkich monitorów. 
	Oglądał je już wielokrotnie, znał na pamięć to, co opisywały, wiedział, że czeka go podjęcie decyzji, z nimi związanej. Po raz pierwszy w życiu nie wiedział, co robić. Od tego, co postanowi, zależeć będzie los nie tylko trojga osób, lecz także i jego samego. Z racji pracy, jaką wykonywał i nadzorował, a także funkcji, jaką pełnił, był panem życia i śmierci tych, czyje dane trafiały na jego biurko i do podległych mu pracowni. Tym razem to, co miał przed sobą, w niezwykły sposób splotło się z jego własnym życiem, a rozstrzygnięcie, jakie zapadnie – bo zapaść musiało – nieodwołalnie je odmieni. Do tej pory udawało mu się panować nad biegiem zdarzeń, czego dowodził fakt, iż siedzi w tym właśnie miejscu i robi to, co robi. Lecz nigdy przedtem nie znalazł się w takiej pułapce bez wyjścia. 
	Sam wybrał sobie zawód, sam wypracował sobie wszystkie awanse, sam wywindował się na wyżyny – i teraz niespodziewanie przyszedł moment, w którym jednym ruchem ręki sam musi postanowić, co się z tym wszystkim stanie. Od chwili, gdy dostał to zlecenie i gdy przekopał się przez jego zawiłości, nie przestawał myśleć o tym, jak złudne okazuje się być przekonanie, iż człowiek bez reszty panuje nad własnym losem. Nie mógł się pozbyć przemożnego wrażenia, iż jest w tym jakiś paradoks niezrozumiałej konieczności.
	Całe życie toczył gry z ludźmi i z systemem, jaki tworzyli. Zawsze miał przed sobą jakiegoś konkretnego przeciwnika, konkurenta, którego udawało się rozgryźć, zrozumieć jego racje, wyczuć intencje. Zawsze istniała jakaś logika rzeczywistości, którą rozpoznawał i wykorzystywał na swoją korzyść. Sprawny umysł i niezwykła empatia wystarczały, by ogarniać mechanikę ludzkich zachowań w systemowym molochu. Tymczasem teraz ujawniło się coś nieskonkretyzowanego, nieuchwytnego, niepojętego, co najwyraźniej zawsze było obecne i działało po swojemu. Sepowi, jako człowiekowi racjonalnemu do szpiku kości, obcy był wszelki fatalizm. Miał poczucie sprawczości wszystkiego, co go dotyczy. Lecz coś jednak przestało mu się zgadzać w rachunkach.
	Jego życie było nie tyle bezpośrednią walką, ile omijaniem zagrożeń ze strony napierających zewsząd sił. Był jak ciało, poruszające się w Kosmosie, wykorzystujące do zmiany parametrów lotu punkty znoszenia się oddziaływań grawitacyjnych między krążącymi w nim ciałami niebieskimi. Umiał wyszukiwać analogiczne punkty w przestrzeni społecznej, trafiać na nie, i tak sterować swymi statecznikami, by lecieć dalej w zamierzonym kierunku już tylko dzięki inercji oraz niewidzialnym, ogromnym siłom – omijając po drodze wszystkie przeszkody. W sumie więc nie pokonywał systemu, lecz umiejętnie wykorzystywał strukturę jego wielorakich oddziaływań. 
	Nie był przy tym bierny – w kolejnych etapach tej wędrówki, dzięki katorżniczej pracy, gromadził coraz to nowe atuty społeczne, zwiększając swą „masę spoczynkową”. W efekcie, przy każdej chytrej korekcie lotu, coraz większa bezwładność przydawała mu coraz większego impetu. I oto teraz skonstatował, że choć znakomicie profilował trajektorię swej wędrówki, to nie wie właściwie, gdzie jest jej punkt docelowy. Koncentrując się na samym pilotażu, którego sztukę już dawno temu był opanował do perfekcji, nie ma właściwie pojęcia, dokąd tak naprawdę leci. Stanął przed problemem wyboru celu – i nie wiedział, co ma począć. A przecież wszystko dotąd szło wręcz znakomicie... 
	Rok nauki w szkole specjalnej pełen był zdarzeń – zarówno tych pomyślnych, jak i tych przykrych. Zaczął od ostrożnego badania nowego terenu, nowego środowiska, nowych wymagań i nowych wyzwań. Tu już nie było słabych uczniów, konkurencja okazała się zdumiewająco silna, program wyładowany do granic możliwości, nauczyciele nie oszczędzali nikogo. Liczył się czas, tempo, wydajność, sprawność. Klasa była nieliczna, ale stawka doborowa, złożona z tych najzdolniejszych, odsianych ze wszystkich szkół w Mieście. Pomyślne ukończenie nauki stwarzało wiele możliwości. Pierwszych pięciu na liście kierowano automatycznie na studia, pozostali mogli na nie zdawać, lub poprzestać na otrzymanym dyplomie. Nawet to ostatnie gwarantowało późniejsze zakotwiczenie się gdzieś w strefie społecznych stanów średnich, na poziomie klasy urzędniczej, funkcjonariuszy licznych służb i administracji publicznej. Spośród pierwszej piątki czołowa trójka studiowała za darmo. Reszta musiała płacić – i to słono. 
	System nic nie pozostawiał bez planowania, nadzoru i nieustannej kontroli. Zarząd Zasobów Ludzkich na bieżąco analizował stan zatrudnienia i ustalał zapotrzebowanie na pracowników określonych zawodów. Przekładało się to na limity miejsc w jedynej cywilnej szkole wyższej w Mieście. Uniwersytet – bo tak się ona zwała – dzielił się na cztery wielkie działy: nauk technicznych, medycznych, przyrodniczo-fizycznych i prawno-cywilnych. Pierwszy, największy, kształcił kadrę kierowniczo-nadzorczą gigantycznego molocha produkcyjnego i jego satelitów, drugi – lekarzy, trzeci – specjalistów od badań podstawowych i wdrożeniowych, czwarty – fachowców od inżynierii społecznej. Istniała też druga, paramilitarna szkoła o podwyższonym statusie, w której edukowano przyszłych pracowników służb specjalnych wszelkiej maści. Obydwie te instytucje rywalizowały ze sobą, podkradając sobie co zdolniejszych kandydatów, a tradycja ta na stałe wpisała się w mechanizmy władzy wszystkich szczebli. 
	Każdy, kto przekroczył ten próg edukacji, był dla systemu cennym nabytkiem i  inwestycją. Wyselekcjonowanych kandydatów nieustannie weryfikowano, badano na dziesiątki sposobów, oceniano nie tylko postępy w nauce, lecz i rozwój cech osobowych. Miasto zapewniało im właściwie wszystko, ale traktowało jak swoją własność. Los tych młodych ludzi wyznaczał antycypowany zakres i stopień ich docelowej użyteczności. Nawet wybór kierunku studiów zależał od wyników testów, badających indywidualne predyspozycje i uzdolnienia. W zarządzaniu ludźmi nie zostawiano żadnych luk, ani miejsca na kaprysy czy upodobania – wszystko było sparametryzowane, stabelaryzowane, poddane kontroli i przyporządkowane funkcjonalnej przydatności w obrębie systemu. W istocie edukacja i towarzyszące jej staranne wychowanie obywatelskie dawało się przyrównać do produkcji i precyzyjnej obróbki niezbędnych trybów i trybików wielkiej, doskonale działającej maszyny – czyli Miasta.
	Owa szczególna, jedyna w swoim rodzaju klasa wstępna, była edukacyjną osobliwością. Przyjmowano do niej tylko tych, u których wykrywano wielkie talenty i dobrze rokujący potencjał intelektualno-osobowy. W systemowej hodowli ludzkich robotów, tych tu traktowano jako wyjątkowo obiecujące egzemplarze. W istocie byli skazani na sukces – chyba żeby sami czymś podpadli. W ciągu roku ustalano dla nich kierunki dalszego kształcenia. Sep okazał się osobnikiem wszechstronnym, więc dano mu możliwość własnego wyboru preferencji zawodowych. 
	W drugim semestrze, gdy każdy z uczniów dostawał swój przydział, uczyniono dwa wyjątki – dla niego i dla jego największego rywala w klasie. Wybrał biocybernetykę i technologię genetyczną – dwie specjalności spośród dziedzin dla Miasta najważniejszych. Obydwie stanowiły naukowy i techniczny fundament totalnej kontroli populacji, a także podstawy intensywnie prowadzonych badań eugenicznych. Dokonując wyboru, Sep świadomie zdecydował się zostać specjalistą od sterowania ludźmi oraz od majsterkowania przy genomach, tkankach, narządach i życiu całego ludzkiego organizmu. 
	Rywal wybrał inaczej – zdecydował się na prawo i psychologię. Ich drogi więc rozeszły się, lecz w przyszłości mieli spotkać się kilkakrotnie w dość niezwykłych okolicznościach. 
	Ron – tak się nazywał ów kolega – należał do najwyższej, rodowej kasty Miasta. Był piekielnie inteligentny, bystry, równie świetnie kojarzący, brakowało mu jednak naturalnej empatii, a co za tym idzie – zdolności poruszania się w gąszczu ludzkich emocji. Jej brak nadrabiał butą i ogromną pewnością siebie. W życiu walczył – i to bezwzględnie – nie tyle o byt, ile o pozycję, a potem władzę. Jego czujność życiowa ogniskowała się na spekulatywnej, dedukcyjnej żywości umysłu. W kręgach, z jakich się wywodził i obracał, także rozgrywano przecież niebłahe gry i wojenki, więc cecha ta okazywała się niezwykle przydatna. Jako nadzieja znamienitego klanu, obdarzony wyjątkowymi talentami, mógł w przyszłości liczyć na najwyższe stanowiska w strukturach systemu. I tak też się stało.
	Sep, wybierając kierunek studiów, kierował się jedną myślą, która od niedawna stała się jego obsesją – chciał za wszelka cenę wyjaśnić tajemnicę swego pochodzenia. W człowieku znikąd, potrzeba szukania korzeni i tożsamości bywa tak przemożna, iż potrafi stać się główną siłą napędową całego życia. Po drodze do obecnej szkoły, nieraz mijał budynki centralnych władz, a wśród nich ogromny gmach Zarządu Zasobów Ludzkich. Tam mieściły się bazy danych wszystkich mieszkańców, włącznie ze zbiorami, utajnionymi przed rutynowymi analitykami. Zawierały, między innymi, zapisy dziesiątków milionów genomów – każdego od pokoleń rejestrowanego i znakowanego człowieka w Mieście. Któregoś dnia stanął przed tym wieżowcem i nagle uświadomił sobie, że jeśli gdziekolwiek może znaleźć wyjaśnienie swej zagadki, to tylko tutaj. 
	Tradycyjne tropienie śladów kogoś, kto podrzucił zawiniątko z niemowlakiem na próg chaty pod lasem, po tylu latach było raczej skazane na niepowodzenie. Lecz ktoś go przecież spłodził i urodził. A gdyby tak przeryć te wszystkie zapisy i na podstawie danych genetycznych wyszukać tych ludzi i ich zidentyfikować? Chłopak z ulicy nie miał na to żadnych szans, lecz chłopak, który skończy studia i wejdzie na odpowiednią ścieżkę zawodową, mógłby może z czasem zyskać dostęp do tego morza danych. 
	Patrząc w górę, na okna budynku, naraz pojął i poczuł całą duszą, że celem jego życia będzie właśnie to – wejście tu do środka z prawem wglądu w każdy zapis, jaki mu się zamarzy obejrzeć. Poprzysiągł sobie, że dopnie tego za wszelką cenę. Skoro podstępem i ciężką pracą dotarł tam, gdzie już jest, nie pozwoli, by ktoś lub coś miało stanąć mu na dalszej drodze.
	Zostawszy uczniem owej niezwykłej klasy, Sep znalazł się na granicy dwóch światów – szarości i elitarnego wywyższenia. Do elit jeszcze nie należał, lecz już stał w przedsionku, już sposobił się do przejścia na drugą stronę. Status małej grupki młodzieży, do której został włączony, był niezwykle wysoki, co – oprócz drobnej korekty w oznakowaniu – podkreślały specjalne mundurki, zawsze noszone w miejscach publicznych. Niczym starodawni kadeci, ci młodzi ludzie wyróżniali się elegancją stroju, legitymowali osobnymi kartami identyfikacyjnymi, zaś niepisany zwyczaj nakazywał okazywane im szacunku. 
	Sep znakomicie wpasował się w tę rolę – lekka nonszalancja w jego obyciu, nabyta przez wieloletnie obcowanie z niezwykłymi mentorami, jakby się uprawomocniła. Znajda, chowana przez parę ubogich starych ludzi, dawny odmieniec ze Wzgórza, już nie istniał. A nowy, wspaniały okaz z hodowli geniuszy, budził, co prawda, wiele rozmaitych uczuć, od podziwu do wściekłej zawiści – lecz nie podejrzenia o mistyfikację.
	Jak to działa, Sep przekonał się pewnego dnia w sklepie, do którego wstąpił po jakiś drobiazg. Przechodząc między półkami, dostrzegł z oddali ochroniarzy, którzy zatrzymali młodą dziewczynę na kradzieży kosmetyków. Ku swojemu zaskoczeniu rozpoznał w niej dawną przyjaciółkę zabaw dziecinnych, która wyrosła na dość atrakcyjną kobietkę. W zamieszaniu spoglądał na nią z uwagą, ona zaś, odwróciwszy się podczas szamotaniny, zauważyła eleganckiego młodzieńca w mundurku. 
	Bywają takie sytuacje, w których decyduje ułamek sekundy. Dziewczyna wpatrywała się w niego, może go nawet rozpoznała, podniosła rękę w jego stronę jakby w geście powitania, lecz po chwili machnęła nią zrezygnowana. Jeden z członków ochrony sprawdzał ją czujnikiem znaczników, inny powiódł wzrokiem po sali. Rozpoznawszy mundurek ucznia szkoły specjalnej zasalutował trochę żartobliwie, lecz z szacunkiem, wskazał na zatrzymaną i zaśmiał się porozumiewawczo. Sep powoli, jakby chcąc sprawdzić własne reakcje, ruszył w ich stronę, po czym minął zbiegowisko, lekkim skinieniem głowy oddając pozdrowienie ochronie. Usłyszał tylko, jak któryś z nich rzucił: - Widzi pan, przyjedzie taka stamtąd i myśli, że jej się uda. 
Przez jedno uderzenie serca chłopak i dziewczyna spojrzeli sobie w oczy. Sep wyczuł swym wewnętrznym radarem, że uczucie zaskoczenia i niedowierzania miesza się w niej z prośbą o pomoc. Zignorował ten sygnał, jeszcze raz kiwnął głową ze zrozumieniem w stronę strażnika, uniósł rękę do uczniowskiej czapki, podszedł do kasy, zapłacił i wyszedł.
	Skąd się tu wzięła, kim teraz była, kim się stała, dlaczego kradła? Wyglądała na dość zniszczoną jak na swój wiek, a przecież nie była wiele starsza od niego. Zapewne wypuściła się na łowiecką wyprawę do Miasta – i głupio wpadła na drobnej kradzieży. Poczuł się dziwnie – trochę podle, lecz jednak usatysfakcjonowany. Od przybycia do Miasta wyzbywał się nie tylko nawyków ze Wzgórza, ale nawet wspomnień o nim. Spotkanie w sklepie wzbudziło w nim złość, lęk przed rozpoznaniem, ale też uświadomiło znaczenie własnej pozycji. Jednakże gdzieś pod spodem krył się cień wstydu. Przypomniał sobie, jak kiedyś wsunęła mu do kieszeni batonik za to, że nie dał jej skrzywdzić bandzie wyrostków. Dzisiaj byli już kimś innym, ludźmi z dwóch różnych światów – i cóż, dzisiaj na batonik nie zasłużył. Ale czy mu jeszcze na nim zależało?
	Niepostrzeżenie jego wyniosłość powoli przemieniała się w uczucie niechęci wobec głupszych, przeciętnych, szarych ludzi, tworzących kłębiący się po Mieście tłum. Szkolny mundurek wyróżniał go w nim, znajomi rówieśnicy z okolicznych ulic przy pracowni nadal mieli go za swojego, lecz teraz uznali w nim kogoś lepszego od siebie. Nie bał się już zdemaskowania, nie uciekał przed zainteresowaniem, jakie wzbudzał. Zawiść, złośliwości, kpiny przyjmował z równym spokojem, jak oznaki podziwu, zazdrości, czy nawet lizusostwa. Przywykł do tego, że nie stanowi części tła, że jego osoba nie spotyka się z obojętnością, zawsze budząc jakąś wyraźną reakcję otoczenia. 
	Rodzącą się próżność mitygowało jednak środowisko szkolne, gdzie w sensie społecznym pozostawał wciąż osobą spoza lepszego towarzystwa. Nie włączano go do koleżeńskich koterii, nie zapraszano na domowe imprezy, organizowane w zamożnych domach, nie bywał w klubach czy na plażach po drugiej stronie Miasta. Tu, by zyskać pozycję, trzeba było mieć do zaoferowania coś więcej, niż tylko wielkie zdolności i znakomite wyniki w nauce. Szkoła specjalna zrównywała uczniów, gdyż wszyscy musieli po równo sprawdzić się jako kandydaci o najwyższym potencjale systemowej użyteczności. Wszystkich obowiązywał ten sam rygor edukacyjny, lecz poza nim rządziły prawa kastowej separacji społecznej.
	Na tym tle Sepowi przydarzyło się nawet pewne upokorzenie, które głęboko go poruszyło. W klasie wiedziano, że mieszka daleko, w gorszej części rejonu Ulicy. Już samo to osadzało go w realiach, jakimi pogardzała gromada paniczyków i panienek z dobrych domów – a takich była tu niemal połowa. Liczebnie zrównywali się w z resztą, lecz faktycznie nadawali prym całej klasie. Sep trzymał się z tymi gorzej notowanymi na giełdzie towarzyskiej, z którymi czuł się swobodniej, gdyż nie podkreślali swej wyjątkowości.
	Wytworzyła się swoista równowaga sił. Potomstwo oligarchów i ich pociotków tworzyło jedną frakcje, drugą natomiast – reszta, do której należeli pozostali, rekrutujący się z różnych warstw społecznych, nawet z tych niższych. W końcu wielki talent to właściwość, która  rozkłada się równomiernie w wielkiej populacji, nie bacząc na reguły najlepszego nawet planowania w precyzyjnie zorganizowanej społeczności. 
          Niepisanym przywódcą rodowodowej śmietanki towarzyskiej był Ron, po drugiej zaś stronie tej niewidocznej bariery na czoło wysunął się cichy, spokojny, lecz zdecydowanie najlepszy Sep. Obydwu cechowała niezwykła inteligencja i bystrość. Autorytet jednego zasadzał się na sile i prawie kastowej wyższości, autorytet drugiego – na woli realizowania swoich celów, a także zdolności umiejętnego manipulowania cudzymi emocjami.
	W szkole jednak wszyscy kręcą się razem, rozmawiają, plotkują, panuje naturalna, gromadna zażyłość. Któregoś dnia Sep mimowolnie skomentował jakiś elegancki drobiazg, jakim pochwaliła się jedna z koleżanek, wywodząca się ze znamienitej rodziny. Wydało się,  jak dobre ma pojęcie o takich cacuszkach, jako że pomaga swemu dziadkowi w renowacji podobnych cudeniek. Nigdy nie ukrywał swego społecznego pochodzenia, choć rzadko wspominał o szczegółach swej prywatności. Teraz jego uwagi wzbudziły zainteresowanie, a on rozkręcał się, chcąc zaimponować swą wiedzą o starociach. W pewnej chwili Ron, który przysłuchiwał się tej wymianie zdań, wspomniał, iż jeden z jego krewnych jest kolekcjonerem antyków i że zleca „na mieście” różne tego rodzaju robótki.
	- Kto wie, może i u was coś zamawiał? – zaśmiał się z lekkim przekąsem.
	- Może. Jeśli to było coś naprawdę starego i wartego zachodu, to nie mógł lepiej trafić – Sep chciał przydać swemu dziadkowi nieco splendoru.
	- Nie wiem, nie znam się na tym. Pamiętam, jak kiedyś się chwalił, że zdobył coś naprawdę cennego. Wszystkim nam pokazywał i kazał podziwiać. Okropność! – pańskość rozmówcy była aż nadto irytująca.
	Czujność Sepa zadziałała automatycznie. Spojrzał na Rona, gorączkowo przywołując w pamięci obrazy, jakie rejestrował podczas odwożenia zleceń dziadka różnym znakomitościom. Wszyscy w szkole znali wspaniałe parantele rodzinne, którymi Ron lubił się chwalić. Postanowił zaryzykować.
	- Pewnie na jakimś rodzinnym przyjęciu. To dobre okazje do takich prezentacji. – ostrożnie sondował kolegę.
	- Oczywiście. To chyba normalne. Duża widownia – dużo zachwytów. No i duża zazdrość – powiało cynizmem zblazowanego paniczyka. 
	- Ale przynajmniej warto. Ładne rzeczy wymagają ładnej oprawy. Bez tego cała zabawa na nic. – Sep kluczył, gdyż coś wreszcie sobie przypomniał i chciał to sprawdzić.
	- Żebyś wiedział. Najlepsze są wielkie spędy rodzinne. Wielkie widowiska, wielkie interesy, to i wielkie popisy – Ron tokował, pewien podziwu słuchaczy.
	- Jasne! Salony, ogrody, stroje, służba, pic i bajer – złośliwie wszedł mu w słowo jeden z obecnych. Wywodził się również ze znakomitej rodziny, więc mógł sobie pozwolić na taką towarzyską ironię jak równy z równym.
	- A wiesz? Już pamiętam – zwrócił się nagle Ron do Sepa. – To było podczas urodzin stryja. Dostał od babki, znaczy się ciotecznej, taką ciekawostkę i oddał do renowacji. Pamiętam, że wszyscy czekali na obiecany prezent, ktoś miał go przywieźć. W końcu przyjechał…, pamiętam, jakiś dzieciak, taksówką… –  przerwał, zaśmiał się. – Może to nawet byłeś ty! – w głosie mówiącego było tyle drwiny, że Sep aż się skulił w sobie.
	- Chyba nie. Coś ci się pomyliło. – rzucił spokojnie, chłodno.
	- Może. Ale właściwie, czemu nie? – odparował Ron wyzywająco. – Zresztą, czy to ważne, kto? – W jego głosie brzmiała jedynie obojętna wzgarda. Sep poczuł wtedy po raz pierwszy, czym jest prawdziwa nienawiść. Rozmowa zeszła na inny temat, ale nie brał już w niej już udziału. Zawziął się w sobie, wbił wzrok w notatki, jakie trzymał na kolanach i niczym nie dał po sobie poznać, że się w nim wręcz gotuje. Zapamiętał ten moment na całe życie. Że też Ron miał tak znakomitą pamię!.
	 Takich chwili przeżywał w szkole sporo. Z czasem uodpornił się na drobne przycinki. Z Ronem rywalizowali o pierwszeństwo w klasie, więc wzajemne dogryzanie wydawało się czymś normalnym. Było w tym również wiele z gry między dwoma światami, jaki uosabiali. Nikomu jednak nie przychodziło do głowy, że napęd do nauki wzmógł się u Sepa w dwójnasób, właśnie dlatego, że dotąd podszyty ambicją, teraz wzmógł się chęcią pokonania znienawidzonego młodzika. Z dużym więc niezadowoleniem przyjął końcowy werdykt nauczycieli. 
	Cóż, szkoła nie mogła sobie pozwolić na drażnienie miłości własnej rodziny z wielkich sfer. Co prawda, obydwaj uczniowie uzyskali maksymalną ilość punktów, lecz palmę pierwszeństwa przyznano Ronowi, uzasadniając to jakimiś mało ważnymi, lecz gromko brzmiącymi argumentami. Kastowość Miasta miała swoje wymagania i należało je respektować. Dla Sepa i tak był to sukces ponad wszelkie oczekiwania – ale tylko w wymiarze edukacyjnym, i w zakresie promocji społecznej. W duszy, w swej dumie, czuł się zawiedziony, by nie rzec – upokorzony. 
	Pod koniec roku nastąpiło to, co prędzej czy później stać się musiało – zmarli Dina i Set. Wiadomość o tym przywiózł Ben, pod długim zresztą okresie niebytności w Mieście. Sep od dłuższego już czasu nie widywał się ze swymi pierwszymi opiekunami. Coraz częściej rezygnował z okresowych spotkań z Setem, wymawiając się koniecznością poddawania żelaznym rygorom szkolnym, nie pozostawiającym uczniom zbyt wielkiej swobody ruchu w godzinach nauki. Stary inwalida regularnie zjawiał się w umówionej kafejce w okolicach Fabryki, przez godzinę tkwił tam nad kuflem piwa, po czym – gdy pupil się nie zjawiał –  wracał do domu. Gdy do spotkań dochodziło, rozmowy niezbyt się kleiły. Już dawno zerwała się ciągłość więzi, jaką daje codzienna zażyłość ludzi, mieszkających pod jednym dachem. Sam tylko sentyment nie wystarczał, by młodemu chciało się wdawać w szczegóły swego życia, przeżyć i przemyśleń, a staremu – by pojąć sens zmian, zachodzących w jego wychowanku.
	Prawdę mówiąc, Sep nie czuł się najlepiej podczas tych spotkań. Był naznaczony nie tylko wyróżniającym go w tłumie mundurkiem, lecz skazą narastającej obcości między sobą, a prostym człowiekiem ze Wzgórza. Nowe wdzianko przyrosło nie tylko do nowego statusu, lecz także do postawy życiowej. Set nadal był mu na swój sposób bliski, lecz bardziej jako wspomnienie dawnej zacności niż jako powiernik obecnych przemian. Wymieniali informacje, stary cieszył się z sukcesów chłopaka, nadal przekazywał mu niewielkie sumy pieniędzy, trochę żartowali. Sepa nie interesowały sprawy Wzgórza, a zmęczony życiem rencista nie za bardzo miał ochotę na zgłębianie zawiłości życia w Mieście. Jeden robił swoje, a drugi cieszył się, że wszystko toczy się pomyślnie – i na tym koniec. 
	Relacja Bena był zwięzła, powściągliwa. Pewnego dnia Set pokuśtykał do szopy na podwórzu, a gdy długo nie wracał, Dina poszła zobaczyć, co się dzieje. Mąż leżał na ziemi, umarł zwyczajnie i szybko. Po krótkim zamieszaniu w sąsiedztwie, przyjechała służba sanitarna, ciało zabrano do utylizacji. Następnego dnia zrozpaczona kobieta dowlokła się do leśnej chaty i zaprosiła gospodarza do siebie. Jeszcze tego samego wieczora Ben odwiedził ją w domu, gdzie wskazała mu schowek i znajdujące się w nim pieniądze. Większą ich część – a było tego naprawdę sporo jak na warunki Wzgórza – kazała oddać nowym opiekunom Sepa. Sobie zostawiła tyle, ile uznała za potrzebne do życia. Czuła, że i jej dni są policzone. Tak to już bywa, że w długotrwałych związkach, gdy odchodzi jedno, niedługo po nim odchodzi i drugie. Utraciła wszystko, została sama, świeca wypaliła się do końca – i zgasła. 
	Ben oszczędził Sepowi szczegółów, a ten o nic więcej nie pytał. Para starych ludzi z czasów dzieciństwa zapadła mu w pamięć bardzo głęboko, wspomnienia o nich wracały rzadko, jakby potajemnie. Zwłaszcza postać Diny była mu szczególnie bliska. Dała mu  bowiem coś, czego już nigdy potem nie doświadczył – całkowicie bezinteresowną miłość dobrej kobiecej duszy. Nawet w najdzikszym, ludzkim zwierzęciu tkwi instynktowna tęsknota za dobrem, a co dopiero w młodym chłopaku o dużej wrażliwości. Jak by nie deformował go świat, jak by nie twardniało w nim serce, jakby nie zamierały w nim odruchy naturalnej uczuciowości – wciąż przecież pozostawała potrzeba spontanicznej, bezpiecznej bliskości z drugim człowiekiem. 
	Przywiezione pieniądze, które Ben wręczył Korze, okazały się ratunkiem w sytuacji, w której przed Sepem pojawiła się perspektywa studiów na uniwersytecie. Co prawda, dzięki wywalczonej pozycji opłaty za naukę były symboliczne, niemniej koszty sprostania wymogom, jakie narzucał nowy status, były niebagatelne. Z rachunków wynikało, że starczy ich na najbliższe dwa lata, a potem trzeba będzie się martwić, co dalej. Sep wciągnął się w prace Jona, potrafił już samodzielnie radzić sobie z wieloma robótkami i tym sposobem znacząco dokładał się do wspólnej kasy. Sytuacja wyglądała więc na tyle zachęcająco, że nie było potrzeby troszczenia się o codzienny byt, zwłaszcza że Kora trzymała gospodarstwo żelazną ręką i nie pozwalała na żadne swawole. Niestety, z chwilą, gdy Sep założył swój mundurek, skończyły się napiwki za odwożenie wykonanych zleceń, a więc i spore niekiedy grosze na własne wydatki. 
          Ale i tryb życia zmienił się na tyle, że nie było zbyt wiele czasu na zbytki. Rygor edukacyjny hodowli geniuszy robił swoje – system dużo dawał, lecz jeszcze więcej wymagał.
	Tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego młodziutki student-pierwszoroczniak przeżył jeszcze jedno doświadczenie z rodzaju tych nieuchronnych, które muszą się wreszcie kiedyś przytrafić. Zresztą zważywszy okoliczności i tak należy się dziwić, że doszło do niego tak późno. W wieku szesnastu lat Sep stał się mężczyzną, a mówiąc mniej patetycznie – poznał, co to seks. Nie miłość, a bezproblemową erotykę, bez wielkich uniesień, bez młodzieńczych zawrotów głowy czy zawirowań duszy, rzec można – gimnastyczną.
	Jako mały chłopak odebrał na Wzgórzu edukację podwórkową, prostacką, acz mało praktyczną. Ponieważ dość wcześnie wyniósł się do chaty Bena i zdystansował od środowiska miejscowych wyrostków, nie odrabiał wraz z nimi zaawansowanych lekcji poglądowych i nie przeszedł przedwczesnej inicjacji z koleżankami. Dzięki asystowaniu swemu mentorowi podczas wizyt u chorych, napatrzył się dość na ludzkie ciała w ich mniej estetycznych wydaniach, za to w szczegółach, które z czasem nie miały już dla niego tajemnic. 
	Na Wzgórzu uroda dziewcząt była rzadkością, nie mówiąc o wdzięku czy elegancji. Dzieci szybko dojrzewały, przechodząc z fazy szczenięcej od razu do wątpliwej dorosłości. Ben spokojnie i rzeczowo wprowadzał go w wiedzę o wszystkich stadiach prokreacji, jego nauki wyzbyte były wstydliwości czy ekscytacji. Przed ucieczką do Miasta nie zdążył jeszcze poznać, co to napór hormonów. Problemy zaczęły się z chwilą, gdy zamieszkał w pracowni na podwórzu.
	W oficynie domu uwiła sobie gniazdo jedna z wielu miejscowych agencji towarzyskich, czyli ogromne mieszkanie pełne wesołych panienek. Tego rodzaju figlarne zakłady usługowe były legalne, acz działały pod czujnym nadzorem policji. Wszyscy byli kontenci – dziewczyny miały ochronę przed zbyt namolnymi klientami lub amatorami haraczów, a policjanci dodatkowy, atrakcyjny relaks po godzinach pracy. Zwyczajowo unikano afiszowania się z narkotykami, choć przymykano oczy na dyskretne ich używanie.
	Panował więc spokój, okoliczni mieszkańcy nie narzekali, nikomu nie przychodziło do głowy wdawanie się w pogaduszki o moralności. Seks był wszechobecny – w rozrywce, mediach, igrzyskach, szkołach, na witrynach sklepów. System wspierał tę formę kanalizowania emocji, hedonizm był mile widziany w każdej postaci – byle nie naruszał stabilności życia i organizacji pracy mrowiska. Seksualizm, jako swoisty wentyl bezpieczeństwa, dawał też ludziom sposobność odreagowywania frustracji. Mróweczki muszą mieć swoje przyjemności, więc niech kopulują sobie do woli, nawet do zapamiętania. 
	Seks nie był tabu, nawet dla najmłodszych. Przyzwolenie na jego uprawianie od wczesnej młodości zwalniało z wszelkich hamulców. Nie przejmowano się konsekwencjami – przemysł aborcyjny pracował pełną parą, a gdy rodziły się niechciane dzieci, zawsze można było oddać je do ochronek, do zagospodarowywania jako materiał biologiczny do dalszego wykorzystania. Nie oznaczało to odarcia erotyzmu z wszelkich uczuć – kto chciał, mógł sobie przydawać mu własnych znaczeń, nawet tych wielce romantycznych. Ludzie łączyli się w pary, kochali, ale też żyli wedle własnych upodobań, bez zobowiązań. Kto traktował seks jako chwilową rozrywkę miał do dyspozycji agencje towarzyskie w wielkim wyborze i na każdą kieszeń. 
	Ta, w oficynie, świadcząca usługi w bezpośrednim sąsiedztwie dorastającego Sepa, należała do kategorii pośledniejszej – ale też i nie najgorszej. Dziewczyny, młodziutkie i starsze, zmieniały się co jakiś czas, jedne znikały, pojawiały nowe. Tylko szef był wciąż ten sam – prymityw, lecz zachowujący się przyzwoicie, nie drażnił okolicznych mieszkańców. Pilnował, by nie było żadnych ekscesów ani skarg. Goście nie należeli raczej do wykwintnego towarzystwa, choć nie było wśród nich prostackiej łobuzerii. Dziewczyny przyjmowały w gabinetach na drugim piętrze, miały też sporo wyjazdowych zleceń na telefon. Nikt się tu z niczym nie krył, choć też nikt nie afiszował. 
	Częstym gościem w tym przybytku bywał znajomek Sepa, lokalny elegancik i krezusik, synalek bogatego tatusia. Nieraz, po wesołych figlach, wpadał na chwilę do pracowni na pogaduszki. Wcześniej polubił Sepa jako lokalną ciekawostkę, niekiedy zabierał go nawet na spotkania miejscowych młodziaków, lecz nigdy nie zaszczycał swymi wizytami. Gdy jednak zobaczył mundurek szkoły specjalnej, nabrał sporej estymy, próbując przy tym familiarności – wiedział, że taka znajomość może w przyszłości okazać się nader przydatna.
	Nie interesowała go praca garbatego majstra, uważał, że jego starocie to zbędne graty. Gdy jednak dowiedział się, że bywają bardzo cenne i że kolekcjonują je także wielcy panowie, szybko zmienił zdanie i gust. Nie był zbyt mile widzianym gościem, lecz Kora i Jon tolerowali go ze względu na sympatię, jaką okazywał Sepowi. Prawdę mówiąc, nie znosili gogusia, ale każde okazywało tę niechęć po swojemu. Kobieta ostrożnie, żeby nie zrazić synka właściciela sklepów, w których robiła zakupy, nieraz na kredyt. Natomiast garbus drwił sobie z niego jawnie, tyle że wesoło i ironicznie.
	- Ano, zobaczysz chłoptasiu, jak będziesz chodził tam na górę, to cię jaka choroba dopadnie. A jak dopadnie, to i coś ci odpadnie, nos na przykład. I przestaniesz chodzić, bo cię żadna nie zechce. Nawet za ciężkie pieniądze.
Podśmiewał się niby dobrodusznie, lecz łypał na Sepa. Wraz z siostrą uprawiali niezbyt może przekonywująca pedagogikę, lecz na swój sposób dawali wyraz swej dezaprobacie dla traktowania seksu jako czystej rozrywki. Każde z nich doświadczyło w życiu czegoś więcej, niż tylko chwilowe zauroczenie i wiedziało, czym mogą być głębsze uczucia. W nieporadnych próbach uchronienia Sepa przed banałem seksualnej gimnastyki zachowywali jednak powściągliwość. W sumie więc kończyło się na wiecznych niedopowiedzeniach, przez co w domu panował stan zawieszenia, który jednakże nie mógł trwać zbyt długo. Natura ma swoje prawa i domaga się ich respektowania.
	Tak to już bywa, że to, co ma się wydarzyć, wydarzyć się jakoś musi. W przypadku Sepa nie wydarzyło się nic, co byłoby niezwykłością, aczkolwiek dla niego samego było to, oczywiście, przeżycie i doświadczenie ze wszech miar niezwykłe. Od pewnego już czasu nie radził sobie z budzącą się seksualnością, nie wiedział, co robić z emocjami, z fizjologią, ze snami, natrętnymi myślami, z nachalnością wszechobecnej erotyki. Cóż, konieczność zawsze znajduje sposoby, by urealnić to, co pozostaje w stanie napięcia i oczekiwania. Los znalazł sojuszniczkę w osobie jednej z dziewczyn z oficyny. Jak pozostałe, lubiła tego nad podziw wyrośniętego chłopaka, a instynkt podpowiadał jej, że jest już gotów do przekroczenia granicy dorosłości – tylko nie ma pojęcia, jak się za to zabrać. W tej odwiecznej grze, w każdych właściwie warunkach, to kobieta podejmuje decyzję, nawet jeśli wydaje się, że w swym wabieniu jest bierna.
	Rzecz odbyła się niejako naturalnie. Dziewczyna wracała do domu, spostrzegła Sepa, gdy szedł przez podwórko, minęła go, lecz naraz odwróciła się, chwyciła go pod rękę i idąc w stronę swojej klatki schodowej pociągnęła za sobą. Stało się to wręcz błyskawicznie, obydwoje zachowali się spontanicznie. Sep wahał się tylko przez moment, zapomniał o szkole. Czuł, że tak ma się stać, jego radar wyczuł, że jest bezpieczny, i że nie ma wyboru. W takich sytuacjach, po przekroczeniu pewnego progu w biegu zdarzeń, działa już tylko instynkt. 
	Co kierowało tą panienką z agencji? Trudno orzec. Zapewne rozegrał się scenariusz, powielany od wieków w tysiącznych wersjach, kiedy to atrakcyjność niewinności staje naprzeciw zepsuciu, które chce sobie udowodnić, że nie jest ostateczne. Musiały też zapewne zaistnieć sprzyjające okoliczności, o których wiedziała sama dziewczyna – głównie szło o to, że agencja była rano przez kilka godzin nieczynna, a szef załatwiał jakieś sprawy w Mieście. Tak czy owak, na górze byli sami. 
	Szczegóły tego poranka przez długi czas nie dawały Sepowi spokoju. Doświadczenie okazało się ze wszech miar udane, co dla młodego mężczyzny ma znaczenie nie do przecenienia. Szczęściem, obyło się bez wulgarności, prostactwa, pośpiechu, pozostało uczucie zadowolenia, jakiegoś spełnienia – nie tylko w sensie fizycznym. Obyło się również bez gorączkowego myślenia o tym, by je powtarzać, gdy tylko nadarzy się okazja. Co prawda, było jeszcze kilka wykorzystanych okazji, lecz bez zbędnych komplikacji życiowych i uczuciowych. Dziewczyna po kilku miesiącach zniknęła na dobre, a Sep nie szukał ani jej samej, ani sposobności, by zastąpić ją którąś z jej koleżanek. Ten niby romans, przy całej swej jakże dosłownej realności, miał w sobie cechy ulotności, która rozwiała się z chwilą, gdy się zakończył. 
	Trudno sobie wyobrazić, żeby czujna Kora nie wyczuła pisma nosem i nie wszczęła akcji wychowawczej. Nie życzyła sobie, żeby pod jej nosem i pod jej dachem toczyły się niecne amory jej wychowanka. Zdążyła go już polubić, a może nawet po swojemu pokochać jako nowe wcielenie utraconego niegdyś wnuka. Bała się więc o niego, o jego przyszłość, o to, żeby nie doszło do awantur z obrzydliwym szefem stada rozkosznych panienek. Jak to zwykle bywa, gdy sprawy zachodzą za daleko, rzecz nie dała się schować pod dywan, lecz, na szczęście, pozostała raczej w sferze wesołych plotek, niż zadrażnień, zakłócających czyjś sen. Jakoś dowiedział się o niej zabawowy koleżka z sąsiedztwa, nowinki poszły w świat, Sep zyskał mołojecką sławę, wszyscy uśmiechali się z przekąsem, a dziewczynie włos nie spadł z głowy. Tylko Jon, swoim zwyczajem, rzucał krótkie złośliwostki – zwykłe pod nieobecność siostry. 
	- Ano, proszę, proszę. Ty to masz dobrze. Bliżej na pięterko niż do szkoły, co? 
	Podrwiwał sobie, ale dobrotliwie, sam lubił pogadać czasem z panienkami, gdy kręciły się pod jego oknami. Odwzajemniały tę sympatię, choć Kory unikały, bo nie ukrywała swej do nich niechęci – zwłaszcza po przygodzie Sepa. Uspokoiła się jednak, gdy zobaczyła, że ten krótki erotyczny epizod w niczym nie naruszył porządku rzeczy. Jej pupil nie stracił głowy, nie popadł w marzycielskość, ani nie zaczął szukać nowych, mocniejszych wrażeń. Nadal robił swoje, pomagał w domu i pracowni, znakomicie skończył szkołę, dostał się na studia. Dzień, w którym zakończył się ten etap w jego życiu, świętowali całą trójką, Kora wydała wspaniały obiad, Jon tęgo popił i pohukiwał znad kieliszka, wygłaszając swoje światłe uwagi.
	- Ano, teraz to ci mogą wszyscy nagwizdać. Zaszedłeś daleko, to i zajdziesz dalej. Twardy się zrobiłeś – dodał po chwili, bardziej już serio. – Ale uważaj. Twardy więcej wytrzyma, łatwo się nie wygina, ale jak już pęknie, to na dobre.
	- Popękane kawałki można skleić. Sam mi to pokazywałeś – Sep odbił piłeczkę.
	- Ano, można, prawda. Ale słabość w tym miejscu zostanie już na zawsze. Z zewnątrz wygładzisz, nic nie widać, ale w środku już nie to. Nie tyle udźwignie. I boli. Jak to blizna – Jon zamilkł, dopił, co miał do wypicia, i wstał. - Ano, idę się zdrzemnąć – mruknął i wyszedł drzwiami za kotarą.
	- Nie może zapomnieć – Kora westchnęła i zaczęła sprzątać.  - Nie przejmuj się, czasem go tak nachodzi. Miał swój czas, ale się zbiesił i teraz za to płaci.
	- A żałuje?
	- Kto go tam wie. Myślę, że nie, ale bywa, że go nosi. Albo się zacina. Ale ma rację, musisz teraz uważać. Im wyżej, tym większe wiatry wieją.

* * * * *
	
	Wpatrzony w ekrany monitorów, Sep odchylił się w fotelu i spróbował uspokoić myśli. Choć chciał podjąć decyzję na zimno, czuł, że w swym życiowym pędzie dotarł do punktu, w którym zawodzą wszelkie kalkulacje. Wybór nie zależał już tylko od wiedzy i umiejętności jej stosowania. Dotąd kryteria, jakimi się kierował, sprowadzały się do poprawności rachunków, szacowania prawdopodobieństw oraz sprawności i efektywności podejmowanych działań. Tak w pracy, jak i w życiu, rozstrzygały względy racjonalne, oraz przewidywany bilans potencjalnych zysków i możliwych strat. Teraz zarówno praca, jak i życie skonfigurowały mu się w równanie, które – jak widział czarno na białym – nie dawało się rozwiązać znanymi mu metodami. Przenosił wzrok z ekranu na ekran – i zastanawiał się, co począć. Nie miał pojęcia – i to od chwili, gdy niedawno odnalazł wreszcie to, czego tak usilnie poszukiwał od wielu lat. 
	A przecież wszystko zaczęło się tak wspaniale. Pierwsze dwa lata studiów przeleciały wręcz błyskawicznie i nader pomyślnie. Nie tylko obronił pozycję wiecznego prymusa, lecz jeszcze ją umocnił, zostając asystentem słynnego profesora, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie genetyki. Rzadko kiedy student dostępował takiego zaszczytu, lecz ów uczony zwrócił na niego uwagę dość wcześnie, sprawdzał po wielokroć, wreszcie – najwyraźniej zadowolony z wyników swych obserwacji – zaproponował współpracę. W trzecim roku nauki obiecujący młodzieniec skierowany został na specjalizację w tym właśnie kierunku, który sobie niegdyś wymarzył. Uczynił więc pierwszy krok na drodze do wypełnienia obietnicy, jaką złożył był onegdaj w głębi duszy, stojąc przed wielkim gmachem centralnego biura danych osobowych, kryjącym zapisy wszystkich genomów w Mieście.
	Rozpoczynając naukę na uniwersytecie zwierzył się ze swych planów Benowi, który co dwa, trzy miesiące odwiedzał pracownię Jona. Wyraźnie już starzejący się mentor pochwalił go za wybór, choć przestrzegł przed konsekwencjami, które nigdy by chłopcu nie przyszły do głowy.
	- To fascynująca nauka, ale groźna w rękach tych, którzy się nią posługują. No i niebezpieczna dla tych, którzy ją uprawiają – stwierdził. – Może człowieka wyprowadzić na manowce, nawet doprowadzić do zguby, do zatracenia.
	- Niby, dlaczego? – Sep wyczuł w głosie jakąś dziwna nutkę, której nigdy wcześniej nie słyszał. - Tak samo dobra, jak inne, a może nawet jeszcze lepsza. Przecież tyle się dowiadujesz o człowieku – skąd się wziął, kim jest. No i można samemu go wymyślić i skonstruować.
	- Samo badanie natury to jeszcze nic złego, choć nieraz bywa zwodnicze. Ale bezmyślne majstrowanie przy niej, wbrew niej samej, zawsze prowadzi do katastrofy. Sam się przekonasz.
	- Ale tak się robi od dawna i nic złego nikomu się jeszcze nie stało.
	- Tak uważasz?
	- A jest inaczej?
	- Mówisz – skonstruować człowieka?  To niemożliwe.
	- Przecież tak się robi. Kombinacje, rekombinacje, krzyżówki, inkubatory.
	- Ale zawsze pracuje się na tym, co stworzyła natura. Można tym manipulować, rzeczywiście, nieprawdopodobnie precyzyjnie. Ale materiał wyjściowy zawsze bierze się z natury. Gdyby było inaczej, nie uśmiercano by ludzi tysiącami. Zwłaszcza dzieci – Ben wyraźnie z trudem panował nad gniewem. - Nie widzisz, w jakim żyjesz świecie? Jeszcze ci mało?
	- Świat, jak świat. Taki jest. A jeśli nawet coś jest nie tak, to nie zmieni się go tylko samym gadaniem. Jak się chce, i ma możliwości, można go zmieniać na lepsze.
	- I ty chcesz go zmieniać?
	- Jeszcze nie wiem. Ale się dowiem. A przy okazji jeszcze paru innych rzeczy.
	- Zafiksowałeś się na tajemnicy swojego pochodzenia, To zrozumiałe. Ale nawet jeśli ją wyjaśnisz, to co z tego? Co dalej?
	- Co dalej? Będę się zastanawiał, jak już wyjaśnię. 
	- Kieruje tobą jedno pragnienie – i chcesz je spełnić za wszelką cenę. Ale czy wiesz, że spełnienie marzeń bywa niekiedy nie nagrodą, a karą? Bo znów cię zapytam – co wtedy? Co dalej? Co z tym zrobisz?
	- Jak dojdę tam, gdzie chcę dojść, to się okaże. Teraz przecież wszystkiego nie przewidzisz.
	- To prawda. Ale co po drodze? Czy wiesz, jak cię może odmienić nawet to, że po niej będziesz szedł? Z takim zapamiętaniem? Z taka determinacją?
	- Nie rozumiem.
	- Posłuchaj, Coś ci opowiem. Coś, czego nikomu dotąd nie mówiłem. Ja sam kiedyś, kiedy byłem w twoim wielu… no… może trochę starszy, też studiowałem. Medycynę.
	- Wiedziałem! Tak zawsze myślałem! – Sep nie mógł powstrzymać się od okazania zadowolenia, że wreszcie potwierdziło się to, co od dawna podejrzewał, a o czym Ben wspominał tylko aluzjami. 
	- No i dobrze myślałeś. Zresztą każdy głupi by się domyślił po spędzeniu tyle czasu tam, na górze. Ale nie o to chodzi. Studia tak są pomyślane i zorganizowane, żeby jednych tylko wyuczyć zawodów, a tych najlepszych wyłuskać z tłumu, a potem dołączyć do wielkiej sitwy. Ale to pułapka. 
	- Jaka tu może być pułapka? To normalne, że najlepsi idą w górę. I coś z tego muszą mieć. Dla siebie, może i dla innych.
	- Pułapka – to właśnie to, o czym mówisz. Iść w górę! Dojść na samą górę. Ale za jaką  cenę? Jaki kosztem? A nawet – czyim kosztem? 
	- A co tu mają do rzeczy czyjeś koszty? Sam będę płacił za to, co robię i zrobię. 
	- To tylko ci się tak wydaje. Daj mi skończyć. Byłem wśród najlepszych. I wiedz, że należałem do rodziny… z tych najważniejszych w Mieście…
	- Naprawdę?!
	- Właśnie tak. Mogłem mierzyć tak wysoko, jak tylko bym sobie zamarzył. I tak mierzyłem. Rzecz w tym, że dla tych marzeń człowiek jest w stanie wiele poświęcić. Bo chce tego za wszelką cenę. A tu tak jest wszystko pomyślane, że ceną jesteś ty sam. To, co w tobie najlepszego.
	- Nic nie rozumiem. 
	- Gdy już wdrapiesz się bardzo wysoko, tak wysoko, że dostajesz zawrotu głowy od wysokości, i z radości, że to już tak blisko – wtedy gotów jesteś na wszystko. No i zostajesz sprawdzony, czy rzeczywiście na wszystko.
	- To znaczy, jak sprawdzony? Kto kogo sprawdza?
	- Nieważne kto, lecz jak. Sam o tym nie wiedząc, zostajesz poddany próbie.
	- Jakiej znowu próbie? Jakimś specjalnym egzaminom?
	- Tak to by można pokreślić – specjalnemu egzaminowi.
	- Do każdego egzaminu można się przygotować. Wyuczysz się i zdajesz. To tylko testy! 
	- O, nie, mój drogi. To nie takie proste. Nie możesz się przygotować do czegoś, czego się nie spodziewasz i nie wiesz, jak będzie wyglądało.
	- Ben, proszę cię, mów jasno i wyraźnie. To dla mnie za mądre. Jakieś takie…  mętne.
	- Może. Ale gdy przyjdzie ten moment, to ci się wszystko wyjaśni.
	- Tobie się wyjaśniło?
	- Od razu.
	- I co?
	- Nie zdałem. Oblałem.
	- Ty?! Nie zdałeś?
	- I wcale się tego nie wstydzę.
	- I tego mi życzysz?! Żebym zdał i się wstydził?
	- To nie tak. Życzę ci, żebyś przez to przeszedł – ale tak, żebyś nie musiał się wstydzić.
	- Czyli jak?
	- Nie wiem. Tego nie da się z góry przewidzieć.
	- Biorą cię przez zaskoczenie, czy jak? 
	- Powtarzam, gdy staniesz przed taką próbą, będziesz wiedział, że to właśnie próba. Jestem przekonany, że przed nią staniesz, tylko nie wiem, kiedy. Ale myślę, że prędzej niż później.
	- A jak oblałeś, to co się stało? Wyrzucili cię?
	- To nie tak. Oblałem celowo i z rozmysłem. Zrezygnowałem. Co więcej, później narobiłem strasznego rabanu, zacząłem się buntować, buntowałem innych. Było bardzo gorąco. No i mnie wyrzucili.
	- Tak, po prostu?
	- Tak, po prostu. Mało, że wyrzucili, Wypędzili z Miasta. Gdyby nie wstawiła się za mną stara ciotka, to mógłbym w ogóle trafić na przemiał. Tu buntowników się eliminuje. Dla przykładu. Żeby inni widzieli, jak kończą tacy, którym zachciewa się buntów. Mnie się udało – uszedłem z życiem. Załatwili to ugodowo, przez wzgląd na układy rodzinne. Ale po wszystkim rodzina i tak się mnie wyrzekła. Dla nich to też było niewygodne. Nakazano mi, żebym wyniósł się na Wzgórze i nie śmiał pokazywać w Mieście. 
	- Przecież przyjeżdżasz.
	- Właściwie półlegalnie. Minęło tyle lat, będzie już grubo ponad czterdzieści, ludzie zapomnieli. Wylądowałem pod lasem, jakoś się urządziłem, trzeba było żyć, jeść, zacząłem pomagać ludziom. Do Miasta jeździłem tylko wtedy, gdy musiałem. 
	- Do Jona?
	- To też. Ale wpadam tylko na chwilę. Kręci się tu tyle ludzi, nikt nie zwraca uwagi na starego oberwańca, ale może się trafić jakiś nadgorliwy kapuś.
	- A Jon? Też wyleciał za to samo?
	- Nie za to, ale przy okazji. Bo się przyjaźniliśmy. Za dużo wiedział. To osobna historia. Sam go zapytaj, może ci opowie.
	- Na pewno zapytam! 
	- To i dobrze. Tylko uważaj, jest nerwowy, nie lubi wspomnień.
	- Ale na czym polegały te koszty? Co miałeś zrobić?
	- Dajmy temu spokój. I tak teraz nie zrozumiesz. Jeszcze raz powtarzam – gdy do tego dojdzie, sam będziesz wiedział, że to właśnie ten moment. I sam zorientujesz się, na czym to polega. Jeśli będziesz umiał myśleć. I czuć jak człowiek, a nie maszyna.
	- Tak brzmi, jak jakiś film. Dla mnie – jak fantastyka.
	- W naszym Mieście wiele rzeczy jest fantastyką, dość upiorną fantastyką. Tyle o tym wcześniej rozmawialiśmy, wiesz przecież, na czym ten koszmar polega. Więc nie udawaj, że nie rozumiesz. 
	- Może udaję, może nie. Trudno to wszystko do siebie dopasować. Genetyka nie jest koszmarem. Nie musi być.
	- Ale jest rodem z fantastyki. A z jakiej – to już zależy od ludzi, którzy się nią bawią. 
	- Ale ja chcę się nią zająć. Muszę!
	- Zająć – tak. Ale czy bawić? Sam się przekonasz.
	- Najpierw muszę skończyć studia. Potem zobaczę.
	- Jesteś dobry, bardzo dobry, więc myślę, że cię to dopadnie jeszcze wcześniej, za rok, dwa, najdalej za trzy. 
	- Zobaczymy. Na pewno ci opowiem. 
	- Chciałbym.
	- Obiecuję. A ty powiesz, czy dobrze mi poszło.
	- Nie myśl teraz o tym. Chce, żebyś zapamiętał – czy mi opowiesz, czy nie, wierzę, że zrobisz, jak najlepiej będziesz potrafił.
	To była ich ostatnia rozmowa. Zważywszy późniejsze wydarzenia, może lepiej, że tak się stało. A Ben zniknął na zawsze. Gdy minęły cztery miesiące od jego ostatnich odwiedzin, Jon zaczął się niepokoić. Sep również się martwił, brakowało mu tych pogawędek. Chciał jeszcze o tyle zapytać, tym bardziej, że sytuacja na uczelni rozwijała się wspaniale i warto by wrócić do poprzedniego wątku. Nie było jak się z nim skontaktować, stary samotnik nie miał telefonu, nie był podłączony do sieci, żył w pełnej izolacji i sam decydował, jak, gdzie i z kim się zadaje. Wzgórze zamknęło się dla Sepa raz na zawsze, nikt zaś nie zasługiwał na takie zaufanie, by mu zawierzyć misję sprawdzenia, co też się dzieje – czy stało – w chacie pod lasem. Czas płynął, Ben już się nie pojawił. Nie dotarł do nich żaden znak, żaden sygnał. Wreszcie zgodnie uznali, że już nie żyje. Jak umarł? Czy sam z siebie, czy może ktoś pomógł mu rozstać się z życiem? Nigdy tego się nie dowiedzą. Chodzili osowiali przez wiele dni, nie komentowali, nie wspominali. Tylko kiedyś Jon nie wytrzymał.
	- Ano, żeby ich wszystkich szlag trafił! Takiego człowieka zmarnowali! Zagryźli! Gady! Niszczą każdego, kto się wychyli. Wypędzili! Na zatracenie! Pamiętaj, mały, miałeś szczęście znać kogoś takiego, kogo nigdy już w życiu nie spotkasz. Rozjechali nas walcem! Ano, ich niedoczekanie! Jeszcze kiedyś wyjdzie na nasze.
	Przepowiednia Bena sprawdziła się niemal co do dnia. W połowie trzeciego roku nauki wielki profesor oznajmił grupce swych studentów, że nazajutrz, podczas ćwiczeń na wydziale medycznym, zapoznają się z pewnymi aspektami prac w zakresie technologii genetycznej. Sama teoria i zajęcia laboratoryjne to za mało, pora przyjrzeć się bliżej ich stronie praktycznej. Stawili się więc w komplecie, jak należy, w przepisanym czasie i miejscu. Okazało się, że będą obserwatorami operacji pozyskiwania materiału biologicznego, przeznaczonego do hodowli tkanek i narządów. W sporej  klitce, usytuowanej nad salą operacyjną, mieli przez szybę przyglądać się zabiegowi na żywym organizmie. Gdy znaleźli się już na górze, dołączyły do nich dwie kobiety. Sep ze zdziwieniem zorientował się, że jedną z nich jest studentka psychologii śledczej, którą któregoś dnia w przelocie przedstawił mu na uniwersyteckim kampusie dawny kolega i rywal, Ron. Była jego najnowszą zdobyczą, więc chwalił się nią wszem i wobec przy każdej nadarzającej się okazji. 
	To przelotne spotkanie okazało się wręcz zrządzeniem losu. Gdyby Sep nie wiedział, kim jest koleżanka Rona, nie zastanowiłoby go, skąd i po co wzięła się na galerii sali operacyjnej. Uznałby zapewne, że to studentka medycyny, odbywająca własne praktyki. Z zachowania towarzyszącej jej kobiety można było wywnioskować, że jest kimś z wykładowców – ani chybi również psychologiem. A dwójka psychologów w tak nietypowych dla siebie okolicznościach – to już duża ciekawostka. A może to były okoliczności typowe? Może i ona odrabiała tu swoje lekcje? A jeśli tak, to jakie? Pozostali nie zwrócili uwagi na obie panie, które zasiadły w tylnym rzędzie. Tylko Sep wiedział, kim jest owa dziewczyna – i jej obecność niezwykle go zaintrygowała. Jeszcze nie wiedział, o co chodzi, lecz swoim szóstym zmysłem czuł, że coś się tu święci. I nie mylił się. 
	Później rozegrał się koszmar. Kilkuletnie dziecko poddano operacji, która była ni mniej ni więcej tylko zabójstwem w imię nauki. Po uśpieniu wypatroszono je z narządów do dalszej hodowli, pobrano też mnóstwo próbek różnych fragmentów ciała. Mały pacjent zmarł, a właściwie przestał istnieć. Przez cały czas profesor tłumaczył studentom, co, po co, dlaczego tak, a nie inaczej – słowem, prowadził spokojnie zajecia akademickie. Badania teoretyczne to jedno, lecz przecież jest jeszcze druga strona medalu – i dobrze jest wiedzieć, jak wygląda. Objaśniał, roztrząsał aspekty, wskazywał na szczegóły, na perspektywy udanej hodowli komórek i ich zespołów, momentami cieszył się jak dziecko, chwilami cmokał z powątpiewaniem. Na koniec oznajmił, że część pozyskanego materiału zostanie przekazana do ich pracowni celem przeprowadzenia dokładnej analizy na poziomie atomowym i cząsteczkowym. Operacja skończyła się, zwłoki wywieziono, pokaz zakończono. 
	W miarę rozwoju sytuacji Sepa ogarniały uczucia zaskoczenia, przerażenia, obrzydzenia, litości, wstrętu, gniewu, cichej wściekłości. W pewnym momencie już miał wstać i wyjść, by nie oglądać rozgrywającego się na dole barbarzyństwa, gdy wtem, w gonitwie myśli, jaka w zapanowała w jego umyśle, odezwało się echo dawnej rozmowy z Benem. Gorączkowo zaczął zastanawiać się, czy aby nie jest to właśnie jeden z takich testów, jakim poddaje się kandydatów na potencjalnych wybrańców nie tyle losu, ile Miasta. W tej samej chwili skojarzył z tym obecność dwójki psychologów za swoimi plecami. 
	A zatem o to właśnie chodziło! Cała ich mała grupka była obiektem innego jeszcze eksperymentu. Zapewne nagrywano ich ukrytą gdzieś kamerą, a dwie panie czujnie obserwowały zachowania uczestników zajęć. Później, w cichości gabinetu, przeanalizują każdziuteńki ich ruch i odruch, mimikę, mowę ciała. Myśli kłębiły się w zawrotnym wirze, a Sep wiedział już, że teraz liczy się każdy ułamek sekundy, każda reakcja, nawet ta najdrobniejsza. Z wielkim trudem zapanował na sobą. Przyjrzał się kolegom i spostrzegł, że są na granicy wytrzymałości. Jeden z nich zwymiotował. Inni reagowali mniej lub bardziej wyraziście, niemniej nie trzeba było słów, by opisać stan ich ducha.
	Po wyjściu z galerii wszyscy rozeszli się w milczeniu, każdy w swoją stronę. Sep spokojnie ruszył ku ławeczce pod drzewem, usiadł, przeciągnął się, jakby chciał po prostu rozprostować kości. Czuł, że to jeszcze nie koniec, że obserwacja trwa nadal – jak badanie, to na całego. Więc musi wytrzymać. Siedząc, zadawał sobie pytanie – czego dotyczył ten test? Wytrzymałości? Odporności? Na co? Na stres? Na okrucieństwo? A może chodzi o odwagę? Siłę? Gotowość podjęcia się każdego zadania? Albo o nieczułość? Obojętność w obliczu śmierci? Cierpienia? Zależy, jak kto definiuje pytania testowe. Tak czy owak, musiało to służyć analizie charakterologicznej, badaniu wydolności psychicznej, może również postawy bezwzględności wobec drugiego człowieka. Sep nabrał pewności, że poddano go egzaminowi, a on świadomie zrobił wszystko, żeby go zdać. Pozostawała jeszcze kwestia ceny i kosztów, o jakich mówił Ben. Nie miał pojęcia, jak się do tego zabrać, jak to rozgryźć.
	Wstał i ruszył do wyjścia z kampusu. Miał wrażenie, że jeśli stąd zaraz nie wyjdzie, to zrobi coś, czego będzie gorzko żałował. Znów zabrzmiały mu w głowie słowa Bena. Czy jest człowiekiem, czy maszyną? Z drugiej strony pamiętał, że stary mentor w niego wierzył, że z góry akceptował każdą jego decyzję. Więc co teraz? Czy to aby nie jest dalsza cześć eksperymentu, tyle tylko, że bez udziału psychologów? Czy to tylko jego część, czy właśnie owe koszty? Czy to, co przeżywa, nie jest ceną, jaką płaci za dotychczasowe sukcesy? A skutki? Jakąkolwiek teraz podejmie decyzję – będą niebagatelne. Jeśli egzaminatorzy uznają, że zdał, wówczas nie sposób przewidzieć, czemu jeszcze będzie musiał sprostać po zakwalifikowaniu do grona wybrańców. Jeśli natomiast oblał, to jego marzenia na zawsze już pozostaną tylko marzeniami. 
	W przebłysku olśnienia pojął, że niezależnie od werdyktu, już zapłacił straszną cenę – przyznał się sam przed sobą, że swój cel stawia ponad wszystko. Jeśli w taki czy inny sposób zaproponują mu wejście do „sitwy” – jak to określił Ben – to się zgodzi. A jeśli się zgodzi – nie będzie odwrotu. Przyjdzie płacić coraz więcej. Będą też coraz większe gratyfikacje, lecz czy to wszystko razem jakoś się zbilansuje? To się okaże – stwierdził w duchu. W każdym razie na pewno kiedyś sobie to odbiję. Przyjdzie moment, gdy ktoś, kiedyś za to mi zapłaci. I to bardzo dużo. Ale najpierw muszę wyjaśnić, komu mam wystawić mój własny rachunek.
	Sep w swoich przemyśleniach nie dostrzegł żadnej luki. Rzecz całą traktował jako zadanie, które sobie postawił i które wykona – jeśli tylko zdobędzie niezbędne po temu możliwości. Reszta była dla niego jedynie uciążliwym balastem. I dlatego właśnie nie był w stanie pojąć, że wykluczając rezygnację z celu, już zgodził się na płacenie za to samym sobą, własną duszą. Lecz cóż mógł wiedzieć o duszy i jej zawirowaniach dzieciak z Miasta? Jon często powtarzał, że piękne przedmioty mają piękną duszę. Na pytanie, co to takiego, ta dusza, odpowiadał po swojemu.
	- Ano, widzisz, to takie coś, czego nie widać, a co jest.
	- W środku?
	- Ano, nie w środku, tylko wszędzie. Niby nie widać, niby nie ma, a jest.
	- To albo jest, albo nie ma. Inaczej być nie może.
	- Ano, dzieciaku, z duszą wszystko być może. Tylko trzeba ją mieć.
	- Jak można mieć coś, czego nie ma ani nie widać?
	- Ano, da się tylko poczuć. Wyczuć. Kto ma swoją duszę, ten poczuje inną duszę – gadanina Jona była może i pokrętna, ale stwarzała okazję do przemycania wielu ciekawych myśli. Sep dopiero po latach zrozumiał, że ta edukacja miała swój głęboki sens.
	Przyzwoitość, wpajana mu przez ważnych dla niego opiekunów, była w sumie ledwie względna, eliminująca jedynie skrajności w relacjach z ludźmi – a więc tę po stronie dobra. Nie był więc okrutny i bezwzględny w walce o byt, lecz z drugiej strony nie pojmował istoty rezygnacji w imię czegoś więcej niż strategia działania. Bezinteresowność, poświęcenie czy altruizm nie miały w tym świecie racji bytu, jako coś niefunkcjonalnego, zbędnego niczym balast. Racjonalny Sep niewiele o nich wiedział, a to, co wyniósł z nauk u Bena, brzmiało strasznie ogólnikowo i niepraktycznie. Jak więc i gdzie miałby wstawiać te pojęcia do swoich równań życiowych?
	Zaprzątnięty przetrawianiem doznań, wywołanych tym, czego świadkiem był podczas porannych ćwiczeń na wydziale medycyny, ocknął się na ulicy, już poza uniwersytetem. W drodze do domu miał zwyczaj wstępować do pobliskiej kafejki, siadać w ogródku i przez godzinkę dawać swemu mózgowi nieco odpoczynku po całodniowej wytężonej pracy. Mieszkał niedaleko. Dzięki nienajgorszej pensji asystenta mógł sobie pozwolić na wynajmowanie skromnej kawalerki w dobrym punkcie Miasta, w bliskim sąsiedztwie uczelni. Wyprowadził się już z pracowni na podwórzu. Jon i Kora przyjęli to ze smutkiem, lecz i ze zrozumieniem. Zresztą nadal miał u nich swój kąt, swój dom. Dzwonili do siebie codziennie, a gdy co kilka dni wpadał do nich na pogaduszki, czuł, że nadal są mu bliscy i oddani. 
	Po upiornych przeżyciach na galerii sali operacyjnej, nie chciał wracać do siebie, do pustego mieszkanka. Miał ochotę rozluźnić się przy szklaneczce czegoś mocniejszego. Rzadko pijał alkohol, lecz dzisiaj uznał, że musi przegonić kłębiące się w głowie myśli. Nadto czuł potrzebę spotkania się z pewną pracującą tam osóbką, która od pewnego czasu budziła w nim uczucia daleko większe, niż zwyczajowa sympatia stałego bywalca do małej, trochę pyskatej kelnerki. Wiele wskazywało na to, że te uczucia mogą być odwzajemnione.
	 Zwała się Uta. Była w jego wieku, może nieco starsza. Drobna, żywa, bystra, wirowała między stolikami, wzbudzając sympatię klientów. Mała knajpka niedaleko uniwersytetu przyciągała młodzież, więc przez cały dzień panował tam spory ruch. Dziewczyna była miejscową atrakcją, a na jej zmianach ruch jeszcze się wzmagał, ponieważ kręciło się wokół niej wielu wielbicieli spośród studenterii. Trzymała ich na dystans, wabiła – lecz nie dopuszczała do zbytnich poufałości. Gdy ktoś za wiele sobie pozwalał, osadzała go na miejscu ciętym językiem – w jednej chwili wesoła i sympatyczna kobietka zamieniała się w osę. Mimo to chętnych nie brakowało, tyle tylko, że z tych zalotów niewiele wychodziło. Lubiana, nie spoufalała się, aczkolwiek z niejednym była po imieniu, zwłaszcza jeśli jej się nie narzucał. Nikt nie wiedział, kim jest poza pracą, skąd pochodzi, gdzie mieszka. 
	Sep spodobał jej się od pierwszej chwili, gdy zaczął tu bywać. Wyróżniał się wśród innych studentów spokojem, opanowaniem i swoistą elegancją w obyciu. Nie miał w sobie cienia arogancji, tak typowej dla wielu uczących się nieopodal bogatych paniczyków, stadami przewijających się przez mały lokalik przy bocznej uliczce. Zamawiał niewiele, siedział rozglądając się dokoła czujnym wzrokiem, miewał też chwile zamyślenia, zapadał się w siebie, prawie nie reagował na otoczenie. Rzadko uczestniczył w zbiorowych imprezach, organizowanych tu przez kolegów; jeśli już go zapraszano, to szybko się z nich wycofywał. Jakby obecny i jednocześnie nieobecny, pozornie niewidoczny, sam widział wszystkich i wszystko, co się wokół niego dzieje. Miał w sobie coś, co Utę szczególnie intrygowało – jakąś nieprzemakalność, intrygującą nieprzeniknioność, dziwną inność, której nie potrafiła rozgryźć. 
	Dlatego tak uważnie go obserwowała, chcąc przebić się kobiecą intuicją przez irytującą ją zaporę, za jaką się krył. Często mu się przyglądała, a to, jak wiadomo, zwiastuje kłopoty. Sep wyczuł to zainteresowanie, radar działał na pełnych obrotach, sam też ukradkiem wodził za nią wzrokiem. Spojrzenia się spotykały, zdawkowe zamawianie napojów zamieniało w króciutkie wymiany zdań, uśmiechy stawały się coraz cieplejsze i bardziej osobiste. Gesty nabierały swoich znaczeń, wypracowali już własny ich kod. Obydwoje dotarli do owej niewidzialnej granicy, za którą zaczyna się wielka niewiadoma – bliskość dwojga młodych ludzi, świadomych nieuchronności tego, co ma nastąpić. Żadne jednak nie chciało zrobić pierwszego kroku – obydwoje cechowało typowe wahanie, jakie należy do odwiecznych rytuałów rodzącej się miłości. 
	Uta nie miała nikogo, Sep także. Ona przeszła swoje doświadczenia, jemu także kilkakrotnie przydarzyły się ulotne, studenckie romansiki, szybko nawiązywane i szybko rozwiązywane. Ona kryła się za lękiem, on nie był skory do wylewności i rezygnowania z czujnej ostrożności. Powstała sytuacja patowa. Traktowali się już nawzajem jak ludzie sobie bliscy, lecz szukali okazji, która w naturalny sposób załatwiłaby tę sprawę za nich – niejako sama przez się. I bardzo tego obydwoje pragnęli.
	Tak, jak nie można zabić w człowieku duszy, tak nie można w nim zabić potrzeby miłości. Można ją niszczyć, można tłumić, można wyśmiewać, można prostytuować, można redukować do odruchów zwierzęcych instynktów, można tępić, można zakazywać i skazywać, można poniżać, można z niej szydzić, można za nią karać, można ją poniżać i upodlać, można ją zakłamywać, usypiać, można nią manipulować, można nawet się jej wyprzeć – można wszystko, lecz nie można jej zabić bez zabijania samego człowieka. Żaden programista społeczny, żaden genetyk, ani psycholog, żaden ideolog, żaden despota, żaden fałszywy prorok czy bożek nie jest w stanie sprawić, że zniknie, że przestanie się odzywać, że nie wyrwie się na świat przy pierwszej nadarzającej się sposobności. Nawet najzmyślniej zmutowane i zmanipulowane mróweczki w najlepiej zorganizowanym i najdokładniej kontrolowanym mrowisku  – nawet one, rozdeptywane, terroryzowane, wylęknione, kryją w sobie tajemnicę miłości, nieusuwalnej żadnym sposobem. To, co w człowieku najlepsze, koniec końców zawsze weźmie górę i w nim, i nad nim – bo tak po prostu jest.
	Ujrzawszy Sepa siadającego przy stoliku, Uta szybko ruszyła w jego stronę. Zanim jeszcze podeszła, już czuła, że coś się stało. Kochająca kobieta wszak też ma swój radar, wychwytuje najdrobniejsze drgnienia w aurze kochanej osoby. Stanęła, wpatrując się w niego bez słowa. Gdy bezradność walczy z chęcią jej ukrycia, rzadko kiedy wygrywa. Sep podniósł wzrok, a dziewczyna z miejsca pojęła, że coś go boli, coś trzyma i nie puszcza. Obydwoje już na tyle dobrze wyczuwali się nawzajem, że patrząc jej w oczy, zrezygnował z udawania. W odruchu współczucia wykonała prosty gest – położyła mu rękę na ramieniu, czego nigdy dotąd nie robiła. Sep zareagował również naturalnie i spontanicznie – nakrył jej dłoń swoją ręką. Trwało to tylko przez moment, lecz obydwoje wiedzieli, że bariera między nimi już nie istnieje.
	- Poczekaj, zaraz coś ci przyniosę – odezwała się tak, jakby wróciła do przerwanej przed chwilą rozmowy.
	- Przynieś. I kieliszek czegoś mocniejszego – odparł cicho. 
	Cała scena trwała kilka sekund, nikomu z postronnych obserwatorów nie przyszłoby do głowy sądzić, co się właśnie rozegrało. Duże sprawy zaczynają się często od drobiazgów –niezauważona iskierka wznieca spory pożar. Uta szybko przyniosła napoje, lecz rozstawiała je powoli, by zyskać trochę kelnerskiego czasu na obsługę klienta. Sep milczał, kiwnął głową w podziękowaniu, niepewnie się uśmiechnął. Odpowiedziała ciepłym, dobrym uśmiechem, podtrzymującym na duchu. 
	- Odpocznij. Potem opowiesz, co się dzieje – słowa zabrzmiały ni to jak stwierdzenie, ni jak pytanie. Zwyczajnie, bez natrętnej ciekawości – i właśnie przez to przyjaźnie. Sep mimowolnie potaknął. Zanim odważył się powiedzieć słowo, Uta odeszła od stolika, raz jeszcze dotykając jego ramienia. Nie protekcjonalnie, nie ze zdawkową poufałością, lecz z odruchową serdecznością. W stanie napięcia, gdy nerwy wychodzą na wierzch i rani je byle powiew wiatru, takie gesty mają w sobie coś niezwykle kojącego. Tego właśnie w tej chwili potrzebował.
	Rzadko ulegał sentymentom, bał się uczuć, nie wiedział, jak sobie z nimi radzić, trzymał je więc zawsze na wodzy. Teraz miał wrażenie, że puszcza w nim jakaś sprężyna, której ściskanie kosztowało go dotąd mnóstwo wysiłku. Dobrze znany niepokój, podtrzymywany nieustannie obawą przed utratą samokontroli i kontroli nad sytuacją, ustąpił miejsca poczuciu ulgi. Co więcej, nie chciało mu się nawet nad tym zastanawiać. Miał za sobą paskudny dzień, siedział przy kawiarnianym stoliku, obok kręciła się wspaniała dziewczyna, a jej obecność była dla niego w tym momencie najważniejszą rzeczą pod słońcem.
	Popołudnie zamieniło się w wieczór, a on tak siedział i sącząc kolejne napitki odzyskiwał równowagę ducha. Potem nastąpiło to, co dla jednych bywa banałem, dla innych, miłym epizodem, dla jeszcze innych – wyprawą w nieznane. Gdy Uta podeszła, by spytać, czy ma jeszcze na coś ochotę, przytrzymał ją wzrokiem.
	- Kiedy kończysz pracę? – spytał cicho.
	- Niedługo. Zaraz przyjdzie nocna zmiana – odpowiedź padła szybko. Zwykła informacja. Lecz przecież kelnerka nie musi się opowiadać klientom ze swych spraw. Zwykłym klientom.
	- Poczekam na ciebie – zabrzmiało to nie jak pytanie, propozycja, lecz proste stwierdzenie faktu.
	- Będę gotowa za pół godziny – w głosie Uty nie było ani wahania, ani zdziwienia, ani kokieterii. Zwyczajność, tyle że podszyta spokojnym zadowoleniem.
	Dla obydwojga była to sytuacja bardzo wysokiego ryzyka. Każde z nich dochodziło do niej swoją drogą, ze swoim strachem i ciężarem minionych doświadczeń. Ona, po kobiecemu, bała się uwikłania w uczucia, które zawładnęłyby nią ponad zwyczajową miarę mało zobowiązujących więzi. On, od lat nastawiony na sprostanie własnej ambicji, również bał się komplikacji uczuciowych, które mogłyby wprowadzić niepotrzebne zamieszanie w jego życie. W ludziach Miasta, skutecznie uwarunkowanych tak, iż tłumili w sobie wszystko, co wykraczało poza sprawne bytowanie i funkcjonalną konieczność, czasami – zwłaszcza w młodości – owa naturalna potrzeba miłości odzywała się niezwykle silnie. Gdy wyrywała się na wolność, potrafiła odmienić ich na tyle, że puszczały więzy, nałożone przez tresurę systemu. Rodziła wtedy napięcia wewnętrzne i zewnętrzne, budząc często odruchy bezsilnego buntu, które nie mogły znaleźć ujścia. Po krótszej lub dłuższej szamotaninie ze sobą i światem, z którego nie było ucieczki, kończyło się to ranami na duszy, które nie chciały się zabliźniać. Tego się właśnie obydwoje podświadomie obawiali.
	Czy liczyli na coś więcej, niż tylko bliskość silnego zauroczenia, a nawet fascynacji? Trudno powiedzieć. Czy w chwili, gdy wychodzili z kafejki, przeczuwali, że posuną się nieco za daleko jak na zwyczajowy związek dwojga wolnych i niezależnych, młodych ludzi? W mieszkaniu Sepa kochali się całą noc, gorączkowo – i spokojnie, zachłannie – i leniwie, z zapamiętaniem – i wesoło eksperymentując. Nie odpytywali się z niczego, na to miał przyjść swój czas. Rano nie spieszyli się – on, ku swojemu zdumieniu, ale i zadowoleniu, postanowił zrobić sobie pierwsze w życiu wagary, ona znów miała późniejszą zmianę w pracy. Czas jakby stanął w miejscu. Zaczęły się pierwsze pytania, ostrożne odpowiedzi, ustalanie granic intymności i prywatności, zaznaczanie swego terytorium i zakresów wzajemnego zawłaszczania jednego przez drugie. 
	Po kilku dniach radosnego zamętu sytuacja się ustabilizowała. On pilnie studiował, ona pracowała, spotykali się codziennie, jednak nie zawsze lądowali w jego kawalerce. Uta nie wprowadziła się, czasami pomieszkiwała dzień-dwa, a potem wracała do siebie. Trochę gospodarzyła, lecz nie wchodziła w rolę pani domu. Nieliczne wolne dni spędzali razem, na rozmowach, włóczęgach po okolicy, wypadach do kina, Kilka razy Sep namówił ją na wyprawę do dzielnicy bogaczy po drugiej stronie Miasta, żeby posiedzieć nad wodą, zażyć luksusu przynajmniej jako obserwator. 
	Byli tu obcy, lecz studencki mundurek nie budził podejrzeń ani policjantów ani ochroniarzy, a uroda Uty wywoływała życzliwe spojrzenia. Ona sama nie przepadała za tymi eskapadami, czuła się tu obco i źle. On natomiast wczuwał się w atmosferę miejsca, do którego miał nadzieję kiedyś wkroczyć jako ktoś swój. Nie krył się z tym, więc sprzeczali się, gdyż dziewczyna nie akceptowała tego snobistycznego ambicjonerstwa partnera. Potem godzili się, lecz zawsze po tych kłótniach pozostawał osad, który gromadził się i nawarstwiał w duszy i jej, i jego. Jak był trujący i groźny – miało się okazać w swoim czasie.
	Sep niewiele o niej wiedział – a przez rok, gdy byli razem, też niewiele się dowiedział. Mieszkała gdzieś w górnej części Miasta, wywodziła się z szarości, raczej tej ciemniejszej. Wychowała ją matka, którą teraz się opiekowała. Nigdy go nie zaprosiła do siebie, tak jak zresztą i on nigdy nie zabierał jej ze sobą, gdy odwiedzał mocno już podupadłego na zdrowiu Jona. Nigdy też nie wspomniał o swym pochodzeniu. Uta znała tylko jego oficjalną tożsamość – a i to pobieżnie. Z rozmów więcej dowiedziała się o samej pracowni i cudeńkach, jakie w niej się trafiały, niż o parze starych dziadków – jak ich nazywał. Świadomie kłamał – nawet jeśli wspominał jakieś prawdziwe wydarzenia z dzieciństwa, to zawsze osadzał jej w realiach Miasta, a nie Wzgórza. Nigdy nie wspominał o Benie – uznał, że to zbyt ryzykowne. Raz tylko, gdy zachorowała, szybko ją wyleczył dzięki swej medycznej wiedzy, jaką wyniósł z nauk w leśnej chacie. Zdziwionej dziewczynie tłumaczył, że przecież studiuje genetykę, więc ma niezłe pojęcie o medycynie. 
	Obydwoje wypracowali własne wizerunki, jakimi nawzajem się obdarzyli – i pilnowali, by nie wyjść z ról, w jakie weszli. Było im z tym dobrze i wygodnie. Pierwsze uniesienia długo nie opadały, stopniowo obrastając w miłą codzienność, stabilność, bliskość, wsparcie. Nie rozmawiali o przyszłości, nic nie planowali. Naturalnym wydawało im się, że przyjdzie na to czas, gdy Sep skończy studia. Tkwiła w tym pewna pułapka, z której istnienia obydwoje zdawali sobie sprawę. Sep miał swój cel, o którym oczywiście nie mógł się nawet zająknąć. Uta po swojemu rozumiała, że jest ambitny i chce zajść najwyżej, jak się da. Pomagała mu, jak umiała najlepiej, lecz sama nie miała własnego pomysłu na życie. Koniec jego nauki niczego więc jej nie załatwiał. Z kolei Sep unikał myślenia o tym, jak ma postąpić wobec dziewczyny, która, choć ciepła, serdeczna i wspaniała, nie nadawała się – w jego kalkulacjach – na towarzyszkę życia w świecie, do jakiego aspirował.
	Dobiegał dwudziestki, szykował się do końcowych egzaminów dyplomowych. Mając do wyboru pozostanie na uczelni lub rozpoczęcie pracy w prestiżowym centrum technologii genetycznej zdecydował się na ten drugi wariant. Skalkulował to sobie bardzo dokładnie. Akademicki feudalizm go odpychał, ponadto mniej tam miałby sposobności na osiągnięcie pozycji, otwierającej wolny i w miarę bezpieczny dostęp do baz danych. Centrum stwarzało nieporównanie większe możliwości szybkiego awansu, podobnie jak większe szanse na bezproblemowe korzystanie z archiwalnych i bieżących zapisów w Zarządzie Zasobów Ludzkich. 
	Jeszcze przed zakończeniem nauki dostał więc stosowne skierowanie i termin stawienia się do nowej pracy. Szedł tam nie jako nowicjusz, lecz jako niezwykle utalentowany absolwent, opromieniony sławą niemal geniusza, zdobytą na studiach i ugruntowaną dwoma latami asystentury u znakomitego profesora. Ten, żałując, że traci tak zdolnego pomocnika, dał mu jednak świadectwo, jakich niewiele w życiu komukolwiek wystawił. Sep zamknął kolejny rozdział w życiu i rozpoczynał nowy. Jego pisanie miało ciągnąć się latami, a zwieńczenie – stać życiową katastrofą, właściwie bez wyjścia.
	Zanim jednak wkroczył na tę nową drogę, poniósł dwie straty. Zmarł Jon, i odeszła Uta. Obydwie tak ważne postacie w jego życiu doczekały finału studiów – lecz zaraz później je utracił. Każdą z nich inaczej, w innych okolicznościach – lecz raz na zawsze.
	Pierwsza zniknęła Uta – i to za sprawą jego własnej głupoty i podłości, jaka wylazła spod pozłoty, zdobiącej chłopaka ze Wzgórza. Zachłystując się własnymi sukcesami, uznał w duchu – trochę jednak przedwcześnie – że wreszcie wybił się na nie byle jaką znakomitość w Mieście. Ambicja, coraz bardziej zachłanna, odmieniła go. Nauki Bena poszły w zapomnienie, górę wzięła próżność, która zrodziła pychę i pogardę wobec gorszych i słabszych. Od czasu, gdy opuścił pracownię, zabrakło gderliwych, lecz mądrych docinków Jona, przywołujących go do rozsądku. Zabrakło też Kory, zapędzającej do roboty i mało przejmującej się jego wyniosłymi minami. Bez chropowatej, acz rozumnej pedagogiki swych opiekunów i mentorów stał się nie tylko wyniosły i zarozumiały, lecz wręcz pyszałkowaty.
	To, co napędzało go od dzieciństwa, co przydawało się w grach ze światem o własną pozycję, zniszczyło jedyną wartość, jaka czyniła go normalnym człowiekiem – miłość kobiety, i do kobiety. Grzechy przeciwko miłości mszczą się przez całe życie – wracają złym echem aż po jego kres. Ambicja, jeśli wyrodnieje w dziki egoizm – deprawuje. Marzenia, jeśli zamieniają się w chorobliwą obsesję – przepalają rozum i duszę. Gdy przychodzi otrzeźwienie – bywa za późno. Gdy los chce pokarać pychę i szaleństwo gwałtownym obudzeniem się z zaczadzenia, mści się, obnażając w mgnieniu oka całą jego miałkość. Czasami to pomaga, niekiedy jednak tylko pogarsza sytuację. Człowiek gotów jest wtedy pasować się z całym światem, i jeszcze bardziej się pogrąża, by udowodnić sobie samemu, że racja jest po jego stronie. Przyszłość zależy od tego, czy potrafi odnaleźć w sobie drogę do własnego sumienia.
	W dniu ukończenia studiów, Sep zaprosił po południu grupkę kolegów na świętowanie tego wydarzenia do kafejki, która zdążyła stać się jego drugim domem. Sytuacja była nieco niezręczna, gdyż Uta była tu kelnerką i na domiar złego miała drugą zmianę. Umówili się, że z chwilą, gdy zdejmie swój kelnerski fartuszek, dołączy do nich jako królowa balu – i że będzie to taka świetna i wesoła zamiana ról. La serva padrone. Związek dwojga młodych nie był tajemnicą, więc wszyscy podchwycili ochoczo żart uznając, że będzie znakomitym urozmaiceniem zabawy. Co prawda, sama dziewczyna trochę kwaśno przyjęła tę propozycję, lecz nie chcąc robić Sepowi przykrości, zgodziła się. 
          Z początku wszyscy trzymali się konwencji, lecz w miarę wypijanego alkoholu sytuacja zaczęła przybierać niemiły obrót. Sepowi puściły hamulce, wpadł w nastrój niemal euforyczny, puszył się, tłumione przez lata uczucia żalu i złości za doznawane upokorzenia wyrwały się spod kontroli. Dawna znajda ze Wzgórza zdawała się wołać wszem i wobec – teraz ja! Zapamiętajcie – teraz ja!
	W szumie powszechnej uciechy okazywanie tego rodzaju postawy uszłoby jako wyskoki lekko podchmielonego młodzieniaszka, świętującego swój sukces. Lecz w tym właśnie momencie wtrącił się ów podstępny los, który wyczynia rozmaite sztuki z niteczkami w tkanych, tajemnych splotach i ściegach. W pewnym momencie do kafejki, w towarzystwie kilku młodych gogusiów z dobrych domów, wkroczył dawny kolega szkolny i rywal Sepa – Ron. Był w znakomitymi humorze, a grono jego przyjaciół najwyraźniej miało ochotę kontynuować wcześniej gdzieś rozpoczętą wędrówkę po lokalach. Bawiące się zgromadzenie uznali za konkurencję, niemal za afront ze strony jakichś chłystków. Rozsiedli się nieopodal i z wielkopańską wzgardą poczęli głośno komentować uciechy gminu. Atmosfera gęstniała, szybko zaczęło zbierać się na burzę.
	Sep nigdy nie zapomniał uczucia upokorzenia, jakie kiedyś na uniwersyteckim kampusie wzbudził w nim szkolny kolega i rywal. Wejście Rona poruszyło w nim pamięć tamtej chwili. Nie skulił się jednak w sobie, jak wtedy, lecz na fali radosnej euforii postanowił podjąć wyzwanie – wiele lat czekał na okazję, by móc odpłacić pięknym za nadobne. Od słowa do słowa, między dwoma stolikami zaczęły krążyć złośliwości, daleko wykraczające poza zwyczajowe obszczekiwanie się podpitych wesołków. 
	Obydwie grupy zorientowały się, że między przewodnikami stad toczy się jakaś gra. Ron posługiwał się pogardliwą ironią wielkiego pana wobec człowieka niższego stanu, Sep – bezczelnymi uwagami na temat degeneracji możnych rodów, zdanych wyłącznie na chów wsobny. Obydwaj niebywale inteligentni, różnili się jednak pod jednym względem – Sep górował nad Ronem swoją niebywała empatią. Wyczuwał maskowaną wściekłość przeciwnika i z rozmysłem stopniowo podnosił jej poziom. 
	W pewnym momencie Ron zdecydował się na chwyt poniżej pasa. Spojrzał na przysłuchującą się z oddali Utę, wezwał ją do swojego towarzystwa, wyniośle zamówił najdroższy alkohol i odesłał ja pańskim gestem. 
	- Cóż, mój drogi – zwrócił się do Sepa – widzisz, wykwint ma to do siebie, że nie każdego na niego stać. To dotyczy nie tylko picia. Kto nie może sobie pozwolić na rzeczy wysublimowane, niech zostanie przy swojej tandecie. Skazany jest tylko na pośledniejszy towar. Swój zawsze znajdzie swego – mówiąc to skinął głową w stronę Uty, nawet na nią patrząc. - Ale ja wolę to, na co mnie stać.
	Choć nie padły żadne obelżywe słowa, wyskok Rona zabrzmiał jak chamskie upokorzenie. Nikt nie miał wątpliwości, że wyniosły paniczyk poniżył plebejuszy, którymi gardził. Uta zamarła, wszyscy zamilkli. 
          Sep odpowiedział szybciej, niż sam by chciał. Może gdyby był trzeźwy, zastanowiłby się, zważył słowa. Ponownie trafiony w czuły punkt, zareagował odruchowo. 
	- Zapewniam cię, mój drogi, że i mnie będzie kiedyś stać na to, co tylko zechcę sobie wybrać. Może nawet trafi się jakiś bardziej wyrafinowany okaz. Zafunduję sobie coś z dobrym rodowodem. Wiesz doskonale, że od czasu do czasu warto uzdatniać pulę genetyczną degenerujących się gatunków. Inaczej wymrą – powiedział to z zimną pogardą w głosie, wkładając w swoje słowa całą nienawiść do Rona. Ale nie tylko. 
	Ludzi poznaje się po odruchach, gdy ujawniają się znienacka, same przez się. Przez ułamek sekundy człowiek jest jakby nagi, spadają z niego wdzianka i maski. Z Sepa wyszła pogardliwa arogancja nuworysza, przekonanego o sile swego bogactwa. Reagując na zadany cios oddał z nawiązką, wkładając w odpowiedź całego siebie. Miała to być zapłata niejako ryczałtem za wszystko, co go dotąd spotkało. A w pojmowaniu i przeżywaniu swego życia, Ron symbolizował całą mizerię egzystencji, na jaką ten świat skazał biednego odmieńca.	A skazał go na to, że nie wie, kim jest, że gdyby nie wspaniali ludzie – skądinąd też odmieńcy – przepadłby z kretesem. Gdyby nie oni – umarłby jeszcze przed progiem domu Seta u Diny. Potem, gdyby nie tamtych dwoje, wreszcie Ben i para jego przyjaciół – sczezłby bez śladu. Tacy jak on mogą istnieć i zaistnieć wyłącznie dzięki osobliwej sztafecie człowieczeństwa, które, choć tłumione, na szczęście, nigdy nie ginie. Żadne systemy nie są w stanie wyeliminować takiego fenomenu, jakim jest owa nieprzystająca do swych czasów rozmaitość jego przejawów. Sep kształtował się jak ktoś znikąd, bez przeszłości, tożsamości, niczego. Dopiero dzisiaj miał zacząć tworzenie czegoś na kształt początków własnej historii. I dlatego już nie przestraszył się Rona. Co więcej, postanowił, że teraz to on będzie atakował. I niezależnie od ceny, jaką przyjdzie zapłacić – wygra.
 	Niestety, nie zorientował się, że właśnie przyjdzie mu chyba wpłacić na to konto pierwszą ratę – i to niebagatelną. Powiódł wzrokiem po towarzystwie, zebranym przy obydwu stolikach. Nie za bardzo wiedzieli, jak mają się zachować. Koledzy Rona czekali na jakiś sygnał z jego strony – w końcu ten chłystek kogoś tu obraził, i trzeba utrzeć mu nosa. Lecz po drugiej stronie nie było takiej jednoznaczności w oglądzie sytuacji. Sep wprawdzie osadził obrzydliwego paniczyka na miejscu, lecz jako mężczyzna zachował się po prostu obrzydliwie.
	By odkuć się na przeciwniku, potraktował swą dziewczynę właściwie jak przejściowy nabytek, do wymiany na lepszy, gdy tylko przyjdzie mu na to ochota, lub gdy będzie tego wymagała jego kariera. W bitewnym uniesieniu nawet na nią nie spojrzał, choć podświadomie czuł szczeniackie zadowolenie, że może się popisać również i przed nią. Takie występy mają jednak to do siebie, że górę bierze gniew, a nie rozum. Gdy brakuje naturalnej przyzwoitości, hamującej rozdętą próżność, długo skrywaną pod maską ambicji, wówczas liczy się jedynie błysk wystrzelonej racy, efekt, jaki wywołuje. Lecz w krótkiej chwili rozświetlenia sceny, odsłaniają się prawdziwe oblicza stojących na niej aktorów.
	Uta szybko odwróciła się, żeby nikt nie dostrzegł wyrazu jej twarzy. Poczuła się zdradzona – i to publicznie. Sep nie stanął w jej obronie, nie okazał chociażby gestem, że jest z nią, że chce chronić ich więź. Co więcej, gdy przyglądała się toczącemu pojedynkowi na słowa, zaobserwowała dziwną rzecz. Obydwaj przeciwnicy, choć gotowali się w środku, na zewnątrz okazywali wymuskaną elegancję. Zauważyła, jak bardzo są do siebie podobni – nawet nie fizycznie, choć na upartego dałoby się dostrzec to i owo. Mieli jednak w sobie ten sam dziki egoizm, pomieszany z narcyzmem. Byli wręcz zakochani w sobie, we własnej mniemanej doskonałości, upajali się własną błyskotliwością, tak samo oczekiwali zachwytów widowni. Uta zobaczyła Sepa takiego, jakim go dotąd nie znała. Spokojny, powściągliwy młody student przeistoczył się w aroganckiego absolwenta uniwersytetu, świadomego kapitału, jaki zdobył i jakim teraz będzie obracał. Nigdy nie był wylewny w swych uczuciach, lecz przecież gdy chciał, okazywał ciepło, serdeczność, wsparcie. Po niemal roku bycia z nim nabrała przekonania, że ich związek ma wszelkie dane, by stać się czymś więcej, niż tylko zwyczajowym romansem. Sprawy zaszły już trochę za daleko.
	Tak, jak jedna iskra wznieca wielki ogień, tak jeden silny podmuch wiatru gasi świecę, nawet jeśli pali się dużym płomieniem. To banał, lecz jakże częsty – i smutny, gdy po owym płomieniu pozostaje tylko snujący się dym. Ale i on szybko się rozwiewa. Dziewczyna i tak czuła ostatnio, że Sep ja zaniedbuje. Kładła to na karb zbliżających się egzaminów, nerwów, zamętu wokół przyszłej pracy. Czekała na moment, gdy będzie już po wszystkim, gdy będą mieli trochę czasu dla siebie. Byłaby wtedy okazja najpierw do wysondowania jego zamiarów, a potem do porozmawiania o przyszłości – takiej, czy innej. Brakowało jej może wielkich ambicji, była w sumie prosta i nieskomplikowana – lecz miała złote serce. 
	Jak każda młoda kobieta w jej sytuacji, lepiej czułaby się w świecie konkretów. Jakiekolwiek zapadłyby decyzje – przecież zakończyłyby okres tymczasowości i zawieszenia. Zbierała się z tym od kilku tygodni, cieszyła, że właśnie nastał stosowny po temu czas – a tu naraz taka wywrotka. Trudno przypuszczać, że nie brała pod uwagę rozstania – na to była za mądra. Trudno jednak twierdzić, że spodziewała się takiego obrotu sprawy. Gdy w tym zamęcie minął pierwszy szok, skonstatowała, że coś w niej nagle pękło – i że klamka zapadła. Zrazu się wystraszyła, potem posmutniała, na koniec poczuła złość, podszytą determinacją odtrąconej kobiety. A z tym nie ma żartów.
	Skończyła się stop-klatka, film znów ruszył do przodu i wydarzyło się kilka rzeczy naraz. Wymuskane towarzystwo podniosło się z miejsc, i na komendę Rona opuściło salę. Przy wyjściu padło jeszcze kilka bardzo, ale to bardzo wrednych słów, lecz nie miały już zbyt dużej siły rażenia. Nie widzieć czemu, obydwie strony czuły się wygrane. Mocno podpici koledzy Sepa gratulowali mu odwagi i dowcipu, było pysznie i szalenie po męsku. Tylko Uta gdzieś zniknęła, lecz w ogólnym rozgardiaszu nikt tego nie zauważył. Świętowano jeszcze jakiś czas, wreszcie Sep zapłacił rachunek i nieco chwiejnym krokiem wyruszył w drogę do domu. Może sądził, że gdy skończy pracę, sama przyjdzie? W końcu mieszkał tak blisko.
	Rano długo nie mógł dojść do siebie, kręcił się po mieszkaniu, próbował porządkować rzeczy, papiery, przeglądał dyski komputerów. Miał niejasne wrażenie, że coś jest nie tak. Przypomniał sobie wczorajszą pyskówkę z Ronem, lecz nie pamiętał szczegółów. Wyszło chyba na remis – więc nie jest źle. Uty nie było – widocznie wróciła do siebie. Zadzwoni do niej i wszystkiego się dowie.
	Telefon odpowiedział mu, że „nie ma takiego numeru”. Próbował kilkakrotnie, lecz z takim samym rezultatem. Zdziwiony, postanowił poczekać do wieczora. Położył się, pospał jeszcze trochę, po czym ubrawszy się poszedł do kafejki. Uty nie było. Zapytany barman spojrzał na niego dziwnym wzrokiem i oznajmił, że dziewczyna przyjechała rano, rozliczyła się z szefem, spakowała manatki i zniknęła. Na pytanie, czy zostawiła jakąś wiadomość, pokręcił głową. Sep stał zaskoczony. Ze zdumieniem uświadomił sobie, że właściwie nie wie, gdzie jej szukać. Adresu nie znał, najwyraźniej zmieniła numer telefonu – szukaj wiatru w polu. Zdumiało go, że to takie proste – człowiek jest, i naraz go nie ma. Nie mieli wspólnych znajomych, ich ścieżki przecinały się tylko w jej pracy niedaleko uniwersytetu, i u niego w domu. Reszta była krajobrazem raczej wycieczkowym, niż życiowym. Tyle wspólnego bycia – ile bezpośredniej obecności. Poza nią człowieka nie ma. W spojrzeniu barmana dostrzegł jakąś niechęć. To musiało wiązać się z wczorajszym wieczorem.
	- Co się tu właściwie wczoraj stało? – spytał trochę obcesowo.
	- Była zabawa i po zabawie. Zwyczajnie, panowie się pobawili, i sobie poszli.
	- Ale coś się musiało stać? Dlaczego odeszła?
	- Nie wiem, proszę pana.
	- I nic nie mówiła?
	- Nic. Ale miło się pożegnała.
	- Zmieniła pracę?
	- Nie wiem, Nie mnie to wiedzieć – odparł dość wymownie.
	Dalsza rozmowa nie miała sensu. Sep wrócił do domu. Czekał na telefon, na jakiś znak życia, wiadomość, na głos w domofonie. Nie miała swoich kluczy. Mijały dni – i nic. Cisza. Raz nawet pojechał w stronę dzielnicy, gdzie – jak pamiętał – mieszkała z matką. Ale tam było strasznie dużo ulic i uliczek, domów, tłumy ludzi. Nic nie przychodziło mu do głowy – żadne znaki rozpoznawcze, żadne skojarzenia, żadne ślady w pamięci. Dopiero teraz zdał sobie sprawę, jak mało wiedział o kobiecie, którą przecież kochał, z którą spędził niemal rok. Ale czy ją naprawdę kochał? Znał bardzo dobrze – ale przecież prawie nic o niej nie wiedział. Idiotyczny paradoks. Czy można kochać kogoś, o kim prawie nic się nie wie? Jak się ma jedno do drugiego? Zagadka.
	Po następnych kilku dniach spakował do kartonu nieliczne rzeczy, jakie po niej zostały, i odstawił je na szafę. Nadal nie miał pojęcia, co się mogło stać. Nie pamiętał szczegółów tamtej wieczora, wiedział tylko, że starł się z Ronem, i że utarł nosa bezczelnemu paniczykowi. Liczyła się wygrana, a nie sam przebieg gry. Może gdyby ktoś mu zwrócił uwagę, że zachował się paskudnie wobec dziewczyny, zrozumiałby powód jej odejścia. Bo że odeszła – nie miał już wątpliwości. Musiał się z tym pogodzić. Pierwszy żal mijał. Trzeba było sobie poukładać własne wyobrażenia, uczucia, wspomnienia. Wpisać w pamięć pod jakimś szyldem, opatrzyć znakiem i etykietką, odstawić na którąś półkę – niczym książkę z katalogu. Z początku zdziwił się, jak bardzo mu jej brakowało. Przyzwyczaił się do jej obecności, a teraz zostało puste miejsce. 
	Ale podrażniona miłość własna uwierała, budziła złość. Własnej winy nie dostrzegał. Było przecież znakomicie – wolny i dobrowolny związek dwojga dorosłych ludzi bez zobowiązań, wspólnie spędzany czas, znakomity seks, żadnych problemów. Niekiedy się sprzeczali, nawet kłócili, ale szybko godzili. Co prawda, ostatnio Uta była trochę nerwowa, lecz to nie pierwszy raz. On też miewał gorsze dni, zwłaszcza tuż przed egzaminami. Liczył jednak na to, że gdy już skończy się ta szkolna harówka, przyjdzie czas na kilka dni relaksu. A tu proszę – wywinęła mu taki numer! O co jej mogło chodzić? Może chciała czegoś więcej? Nigdy nie rozmawiali o przyszłości, nie padały żadne obietnice, nikt nie robił żadnych planów. Sep parł do swojego celu – a ona? Dobra z niej dziewczyna, lecz zbyt prosta, zanadto nieokrzesana. Miła, poczciwa – ale czy nadawała się do wielkiej gry, jaką zamierzał prowadzić? Jakie miała atuty? Co mogła dołożyć do wspólnej puli, którą stawiał w grze z szulerami tego świata? Codzienna zwyczajność – to chyba za mało?
	Nie rozumiał, jak bardzo się zmienił. Podporządkował całe swoje życie, każdą myśl, każde działanie, wyniesieniu się ponad innych. Stało się to jego drugą naturą, nad która już nie panował. Świadom swej niezwykłej sprawności umysłu, wiedzy i zdolności manipulowania cudzymi emocjami, rozgrywał te przymioty niczym karty w hazardowej rozgrywce. Jak dotąd wciąż wygrywał – tak przynajmniej sądził. Nie wiedział – a może nie chciał wiedzieć – co przy okazji tracił. Zamienił się w maszynę do robienia kariery. Kolejne sukcesy przyjmował z satysfakcją, tym większą, im wyżej go wynosiły ponad to, skąd wyszedł. Okrzepł jako wojownik, lecz stwardniał jako człowiek. I wciąż mu było za mało. Już dawno zapomniał o przestrodze Bena, zawartej w prostym pytaniu – i co dalej?
	Odejście Uty nie załamało go. W końcu przetłumaczył sobie wszystko po swojemu, nawet poczuł pewną ulgę. Rozpoczął pracę, która z miejsca wciągnęła go bez reszty. Wkroczył na nowe terytorium, które należało zdobyć. Musiał jednak uporać się z jeszcze jedną stratą, która poruszyła go znacznie silniej niż poprzednia. 
	Pewnego dnia zadzwoniła Kora i poprosiła, by natychmiast przyjechał. Powiedziała, że Jon jest chory, i że nie powinien zwlekać.
	Ostatnimi czasy Sep nie za często odwiedzał swych przybranych dziadków. Dzwonili do siebie, dokładnie relacjonował im, co się u niego dzieje, lecz z rzadka już jeździł do pracowni na drugim końcu Miasta. Jon wydawał się niezniszczalny, żył i pracował w swoim stałym rytmie. Co prawda, pogorszył mu się wzrok od ślęczenia nad precyzyjnymi robótkami z lupką w oku, ale był wciąż pełen wigoru, dreptał między szafkami i gderał jak zawsze. Naraz złapała go wysoka gorączka. Czy się przeziębił, czy czymś zaraził – trudno było orzec. W każdym razie bardzo osłabł, leżał, żadne leki nie działały, sytuacja stała się krytyczna. Gdy Sep wkroczył do mieszkanka przy pawilonie, Kora przywitała go cichym chlipaniem. Podszedł do łóżka i aż się żachnął na widok swego garbatego dobroczyńcy. Jon jakby jeszcze się skurczył, prawie się nie ruszał, z twarzy zniknął ironiczny uśmieszek. Był przytomny, lecz rozpalony, ciężko oddychał. 
	Sep wyczuł ową szczególna aurę, jaką roztacza wokół siebie zbliżająca się śmierć. Pamiętał to jeszcze z czasów asystowania Benowi na Wzgórzu. Umiał ją rozpoznawać swym szóstym zmysłem i nigdy się nie mylił. Przysiadł na stołku przy łóżku, wziął Jona za rękę i spojrzał mu w oczy. Patrzyli tak siebie – i bez słów przekazali sobie pozdrowienie i pożegnanie. Staruszek nie cierpiał, zmogło go wyczerpanie. Wreszcie, jakby przemagając wielki opór jakiejś niewidocznej, lecz nieuchronnie nadciągającej siły, krzywo się uśmiechnął.
	- Ano, widzisz, mały. Mówią, że tam podobno coś jest. Ano, zobaczymy – w ostatnich słowach Jona cichutko zabrzmiało echo tak dobrze znanej ironii i przekory. Po chwili zamknął oczy – i już go nie było.
	W Mieście nie było cmentarzy, nie urządzano pogrzebów. Po urzędowej kremacji Sep spędził wieczór z Korą w pracowni. Jakby się umówili – nie rozmawiali o zmarłym, nie wspominali. By zająć czymś ręce i myśli, krzątali się, cicho, krótkimi zdaniami ustalali, co zrobią z całym dobytkiem i kolekcją staroci. Pawilon trzeba będzie zwolnić, rzeczy uporządkować, co można – sprzedać, a resztę przenieść do przyległego mieszkania. Sep uporał się z tym w ciągu kilku dni. Zawartość szafek i półek przejrzał, posegregował, większość poupychał w dwóch pokoikach u Kory, sam zabrał kilka pięknych drobiazgów. Skontaktował się z dawnym konkurentem Jona z odległej dzielnicy, który przyjechał dużym furgonem i hurtem odkupił, co się dało – głównie narzędzia i materiały. To, co zostało, Kora później wysprzedawała po trochu, żeby mieć za co żyć. Zresztą nie musiała tego robić zbyt często – Sep przez lata pomagał jej, regularnie wpłacając na konto staruszki niewielką, lecz wystarczającą sumkę. Jeśli nawet stał się egoistą – próżnym, twardym i nieczułym – to przecież nie człowiekiem zakamieniałym do szpiku kości. 
	Po śmierci Bena, Jon był jedynym człowiekiem, którego Sep uznawał za swojego nauczyciela, mentora i przyjaciela. Żaden nauczyciel, żaden ważny profesor na uczelni, żaden szef, kolega czy znajomy z najlepszym nawet nazwiskiem, stanowiskiem czy statusem – nikt nie mógł równać się z tymi dwoma starymi dziwakami. Dwaj mędrcy, w prostych szatach, w ubogich domostwach, obsadzeni w rolach statystów tego świata, żyjący na jego marginesie – obydwaj byli właściwie całkowitym przeciwieństwem tego, do czego aspirował i do czego tak uporczywie zmierzał. A przecież bez nich w ogóle by go nie było. Byli najważniejsi. Lepili go na własną modłę, tyle że efekt okazał się – przynajmniej jak dotąd – mizerny. 
	I nie o wiedzę tu szło – w tym Sep miał z czasem zakasować i jednego i drugiego. Nie dali rady uchronić go przed pułapkami, jakie życie stawia na drodze każdego człowieka. Nie tymi, rozstawianymi przez innych, ile tymi wbudowanymi przez niedoskonałą, ale i podstępną naturę. W sumie bowiem o wiele łatwiej chyba jest bronić się przed naporem świata, niż przed naporem własnych słabości i pokus. Tych ostatnich nie sposób nawet rozpoznać, a cóż dopiero przewidywać skutki ich działania – bez czujnego wsparcia z zewnątrz. 
	Utrata Jona i Uty uświadomiła Sepowi, jak bardzo jest sam – i samotny. Brak Bena zniósł lepiej – nie stało się to ani nagle, ani w tak ważnym momencie życia. Nadto leśnego medyka zastąpił wesoły archiwariusz, który przejął pałeczkę po swym przyjacielu. Teraz została już tylko stara Kora, którą niekiedy odwiedzał. Gdy wracał od niej, słyszał w duszy echo czegoś minionego, pobrzmiewające w wypełniającej go pustce. Choć ciche, brzmiało aż nadto dolegliwie. Zagłuszał je katorżniczą pracą, przerywaną od czasu do czasu błahymi rozrywkami i krótkimi miłostkami. Im większe odnosił sukcesy, im bardziej wyrafinowane i wysmakowane były ich owoce – tym częściej powracało pytanie Bena: i co dalej? 
	Nabrało ono posmaku straszliwej ironii losu, gdy po wielu latach dotarł wreszcie do swojego celu.

* * * * *
	
	Miał przed sobą pełny obraz trzech genomów. Trzy osobne zapisy – liczby, symbole, łańcuchy cząsteczek, podzielone na grupy i segmenty. Miał też wyniki analiz porównawczych, przeprowadzonych według modelu jego własnego autorstwa. Dane te, same w sobie, nie były specjalnie bulwersujące – ot, trzy osoby, jakich wiele przebadał przez niemal dziesięć lat swej pracy. Lecz Sep miał utrwalony w pamięci jeszcze jeden taki zestaw – genetyczny obraz samego siebie. Sporządził go był w pierwszych miesiącach, spędzonych jeszcze jako młodszy analityk w centrum badań technologii genetycznej, do którego trafił zaraz po studiach. Wiedząc, że będzie tylko kwestią czasu, gdy zyska dostęp baz danych całego Miasta, przygotował się na wypadek, gdyby miał natrafić na coś, co mogłoby ujawnić jakiekolwiek wiarygodne podobieństwo do którejś z nadsyłanych próbek. Później, pod pretekstem rozwijania własnych metod analizy danych, sprowadzał okresowo całe ich pliki, które przepuszczał przez komputery wielkiej mocy. Tropił ślady nieuchwytnego jak dotąd fantomu, który mógłby okazać się jego ojcem. Wieloletnie poszukiwania nie przyniosły jednak żadnych rezultatów.
	 Wypracował sobie tryb poszukiwań, a przez dziesięć minionych lat udoskonalił trafność analiz genetycznych i ich przydatność w hodowli tkanek i narządów. Technologia genetyczna dopracowała się – z jego udziałem, a później pod jego kierownictwem – sposobów w pełni kontrolowanego rozrostu komórek macierzystych na użytek przeszczepów każdego organu lub jego fragmentu – za wyjątkiem mózgu. Pracowano też nad technikami projektowania genomów według dowolnie przyjmowanych założeń. Hodowanie ludzi w całości i po kawałku, ich sztukowanie czy klonowanie – wszystko to wymagało stosowania precyzyjnych metod badawczych, medycznych i technologicznych. Jednakże zawsze zaczynać było trzeba od tego, co dała natura – od niewiarygodnie skomplikowanej konfiguracji atomów, cząsteczek, i mnogości wiązań między nimi. W tym, czemu poświęcał cały swój talent i wiedzę, Sep chciał udowodnić sam sobie, że to, przed czym dawno temu przestrzegał go Ben, wcale nie jest takie niebezpieczne. 
	Choć nie tracił nadziei, że uda mu się w końcu znaleźć to, co chciał odnaleźć, to z czasem poszukiwania te nabrały cech już tylko rutynowego sprawdzania dostępnych materiałów, przepuszczanych przez procesory. Z jego obliczeń wynikało, że przebadał niemal wszystkich, którzy mogli wchodzić w grę ze względu na przyjęty przez niego przedział wiekowy. Pozostawały jeszcze zbiory zastrzeżone, gdzie przechowywano dane osób z grup uprzywilejowanych – władzy i jej najbliższych okolic oraz wielkich rodów. Te były poza jego zasięgiem, chyba że udostępniano mu coś z nich w celu rozwiązania jakiegoś jednostkowego problemu, osobno zlecanego przez służby. Sep brał, oczywiście, pod uwagę, że rozwikłanie zagadki jego pochodzenia mogło kryć się właśnie tam, lecz był to wariant aż nadto fantastyczny, a ponadto całkowicie dla niego nieweryfikowalny. 
	A jednak to stamtąd właśnie przyszła odpowiedź! I to w jakich okolicznościach – i w jakim kontekście!? Sep miał oto przed sobą na ekranach genetyczny wizerunek człowieka, który według całej dostępnej mu wiedzy musiał być jego ojcem. Lecz nie to było najbardziej porażające. Z dwóch pozostałych genomów jeden był niemal kopią jego samego, a drugi – niezwykłe do niego podobny. Analiza wykazała, że obydwa należą do małych dzieci – chłopców, których wiek nie przekraczał dziewięciu-dziesięciu lat. Zatem jeden z nich musiał być jego własnym synem, drugi – jakimś dalszym kuzynem! Jeszcze dwa tygodnie temu był sam jak palec – teraz okazało się, że jest ich czterech! 
	Byłoby to może i wspaniałe, gdyby nie kaprys losu, który tkając swe ściegi tak potrafi je splatać, iż zaciskają się niczym śmiertelna pętla na szyi, której nie sposób rozsupłać. Tak też stało i teraz. Albowiem najpotworniejsze w całym tym zamęcie było to, że jedna z tych osób będzie musiała umrzeć! Tego wymagało wykonanie zlecenia, jakie dostał. A cała zwariowana złożoność kontekstu powodowała, że to nie kto inny, jak on sam, osobiście, będzie musiał o tym zadecydować! 
	Nie miał możliwości wyboru – była tylko konieczność podjęcia decyzji. A każda, jaką podejmie, będzie tragiczna w skutkach. Ben uprzedzał go, że spełnienie marzeń może okazać się katastrofą, wręcz przekleństwem. Czy coś wiedział, czego nie chciał mu powiedzieć? Może tylko czegoś się domyślał? A może to taka ogólna prawidłowość? Tak czy owak, Sep siedział w swoim wspaniałym gabinecie, do którego trafił, gnany ambicją i marzeniami, i zamiast cieszyć się z rozwiązania dręczącej go od lat zagadki, miał wrażenie, iż stanął u progu życiowej klęski. Miał ratować życie swego ojca, który skazał go na niemal pewną śmierć, kosztem życia jednego z dwóch chłopców. Szło o to, by wybrać jednego z nich jako dawcę narządów do dalszej, kontrolowanej hodowli i do późniejszego przeszczepienia ich starszemu człowiekowi, choremu na raka z pierwszymi już przerzutami. 
	Takie zabiegi praktykowano z powodzeniem, tyle że poddawani im byli wyłącznie wielcy i możni tego świata. Ogromne koszty, selekcja dawców, czasochłonność prac przygotowawczych i hodowlanych – wszystko to zawarowano tylko dla nielicznych. Korzystali z tego bądź w chorobie, bądź z chęci planowej rewitalizacji. Zamawiali komplet części zamiennych w ramach odmładzania i uzdatniania swych organizmów – i cieszyli się długim zdrowiem. A że wymagało to zabijania małych dzieci – cóż, materiału biologicznego w Mieście nie brakowało. Centrum zamawiało go w dużych ilościach i dostawało tyle, ile chciało. Wszyscy pracujący w nim naukowcy doskonale zdawali sobie sprawę, skąd bierze się zawartość pojemników, regularnie dostarczanych im do magazynów i chłodni. Rutyna badań zabijała wrażliwość, przyzwyczajenie wyparło odruchy sumienia. 
	Dzisiaj, siedząc w fotelu przed monitorami, Sep wyobraził sobie w szczegółach, co miałoby się wydarzyć. Pracujący na maksymalnych obrotach umysł przywołał z pamięci obraz z czasów studenckich – pierwszą obejrzaną operację patroszenia żywego, małego dziecka w celu pozyskania narządów. Wtedy omal nie oszalał. Później przez lata stopniowo przywykł do myśli, że to, co bada, to nie ludzkie szczątki, lecz jedynie próbki badawcze. Wielokrotnie wybierał na podstawie danych porównawczych osoby, przeznaczone do operacji tego typu – choć nigdy w nich osobiście nie uczestniczył. Decydował wyłącznie na podstawie abstrakcyjnych liczb – reszta go nie obchodziła. 
	Zyskał sobie opinię perfekcyjnego fachowca – jedynego w swym rodzaju. Zaczynał od pozycji dość wysokiej – nie musiał płacić frycowego. Poznano się na nim wcześniej, sprawdzono, doceniono. Dlatego zaszedł tak wysoko – i dlatego w efekcie otrzymał to zlecenie. Gdybyż tylko u początków tej drogi wiedział, dokąd go zawiedzie? Przed oczami zaczęły przelatywać obrazy z ostatnich dziesięciu lat – aż do znamiennych dni ostatnich dwóch tygodni.
	Pierwszy awans przyszedł po roku. Złożyło się na to kilka atutów – laboranckie doświadczenie z czasów asystentury, ogromna wiedza, a nade wszystko pewna umiejętność, której brakowało innym. W szkole Bena wyćwiczył się w umiejętności kojarzenia różnych rzeczy, zdawać by się mogło od siebie odległych i niezależnych. Cechowała go osobliwa dwoistość myślenia. Z jednej strony potrafił panować nad szczegółami, z drugiej zaś – ogarniać wyobraźnią wiele wątków pozornie ze sobą niezwiązanych. Dzięki temu generował najdziksze pomysły, które okazywał się celne, choć z początku uznawano je za absurdalne. Miał duszę i umysł eksploratora, nudziło go naukowe przyczynkarstwo. Gdy koledzy i przełożeni przekonali się, że raz za razem trafia w dziesiątkę, że wynajduje tropy badawcze, po których dochodzi do znakomitych efektów, przylgnęła do niego sława człowieka, obdarzonego wyjątkową intuicją. 
	Gdy dostał własny zespół techników, laborantów i asystentów, zaczęły się typowe kłopoty ludzi wyrastających ponad przeciętność. Tu już nie było życzliwego koleżeństwa. W szkołach dopiero sposobiono się do kariery – tu już ją robiono. W ogromnym kompleksie naukowym, z własnym zapleczem technicznym, zatrudniano najlepszych, najzdolniejszych, dobranych po starannej selekcji – zresztą nie tylko pod kątem kompetencji zawodowych. Kiedyś, jako jeden z nielicznych w tym gronie, wybornie przeszedł test odporności na zabijanie, co dla zwierzchności miało niebagatelne znaczenie. W ich opinii nadawał się do wykonywania każdego zadania, włącznie z tymi, wymagającymi bezwzględności, nawet okrucieństwa. 
	Genetyka była towarem eksportowym Miasta. W ramach globalnego rozdzielnika każde z wielu podobnych, autonomicznych miast, w czymś się specjalizowało. Pozwalało to ich władzom optymalizować nakłady i wysiłki, służące podtrzymywaniu stabilności rozrzuconych po świecie ludzkich mrowisk, pozostających pod ich niepodzielnym władaniem. Sep został włączony do tej machiny jako kandydat do najwyższych awansów. Postrzegano go jako zimnego, ambitnego fachowca o talencie, graniczącym z geniuszem. Już od czasów asystentury pozostawał pod dyskretnym nadzorem wielu służb. Ponieważ żadna nie zgłaszała zastrzeżeń, więc pilotowano jego karierę niezwykle starannie. 
	Gdy opracował swoją metodę hodowli narządów, siła przetargowa Miasta w grach globalnych znacznie wzrosła. Ze swoimi umiejętnościami i osiągnięciami, stawał się z roku na rok coraz bardziej cenną znakomitością. Przekładało się to na jego pozycję, dochody, komfort, wreszcie dostęp do wąskich kręgów miejskich elit. Gdy na koniec okazało się, że kierowane przezeń zespoły techników i medyków są w stanie przygotowywać całe garnitury ludzkich części zamiennych, wywindowano go na jednego z szefów całego kompleksu naukowo-przemysłowego, odpowiedzialnego za ten newralgiczny sektor systemu. 
	On sam, choć świadom, co się dzieje, nie za bardzo ekscytował się tym akurat aspektem swego życia i działalności. Lubił swoją pracę, miał tylko ją – oraz swoje ukryte cele. Do pieniędzy nie przywiązywał wagi, aczkolwiek jego konto rosło w szybkim tempie. Próżność zatrzymała się na poziomie podkreślania swego prestiżu w sposób raczej powściągliwy, acz stanowczy, nie hałaśliwy czy zbytkowny. Ponieważ z czasów terminowania u Jona wyniósł zamiłowanie do rzeczy ładnych i oryginalnych, a także wiedzę o antykach, więc przypięto mu łatkę snobistycznego konesera. 
	Osobliwie działało to na kobiety, od których nie mógł się opędzić. Samotny geniusz z takimi perspektywami i walorami – nie tylko osobistymi, drażnił ich ciekawość i mobilizował do wzmożonej aktywności na niwie romansowej. Szczodrze obdarzały go swym zainteresowaniem i podziwem, oraz gotowością dania temu wyrazu w formie miłej intymności. Na łowiskach towarzyskich miał wysokie notowania, tyle tylko, że jak każdy samotnik i pracoholik rzadko się na nich udzielał. Kilka okazów damskiej fauny próbowało go nawet usidlić na stałe, lecz zawsze jakoś się wywijał z tych terminów.
	 W kontaktach z kobietami uważnie wsłuchiwał się w swój wewnętrzny radar, dzięki czemu unikał zastawianych pułapek. Kontentował się związkami krótkotrwałymi, bez zbytniego zaangażowania uczuciowego. Zresztą jego emocjonalność była na swój sposób kaleka. Bał się silnych uczuć, gdyż uważał, że mogą osłabić jego czujność, zaabsorbować czas i energię, narzucić zobowiązania, wreszcie doprowadzić do utraty samokontroli. Wolał zachowywać tajemniczość, niż odsłaniać się przed kimś, kto mógłby go obezwładnić lub nad nim zapanować. Poza tym był szalenie wygodny, nie lubił wozić się po mieście tylko po to, żeby składać wizyty czy włóczyć bez celu. Dlatego tak bardzo przypadł mu do gustu ostatni romans, który zafundował sobie pod bokiem – a dokładnie w sąsiednim mieszkaniu na piętrze domu, w którym kupił sobie elegancki apartament.
	 Gdy się do niego wprowadził, szybko poznał mieszkających obok ludzi. Spotykali się przy windach, na parkingu, w pobliskim supermarkecie. Nowa, ale dobra dzielnica, wytworne domy i nader ciekawe towarzystwo – ludzi przeważnie młodych, ambitnych, obiecujących i już zakotwiczonych w najlepszych sferach Miasta. Szybko się obwąchali niczym psy na wybiegu, szybko rozpoznali, kto zacz. Sep, choć spędzał życie głównie w pracy, nie był osobą anonimową. Tu i ówdzie coś już zdążono o nim napisać, został na tyle już oklejony towarzyskimi i medialnymi etykietkami, że budził zrozumiałą ciekawość – przynajmniej na samym początku. 
          Potem sytuacja się unormowała. Przyjaźni tu nie zawierano, ludzie pokroju tutejszych mieszkańców lepiej rozumieli, co to konkurencja, rywalizacja i wzajemne zagryzanie się, niż czym mogłoby być koleżeństwo czy sąsiedzka wspólnota. Zostawał więc konwenans, rozmowy o pogodzie, samochodach, skandalach i programach telewizyjnych.
	Po drugiej stronie korytarza często odbywały się wesołe imprezy. Mieszkająca tam lokatorka, jak się okazało – ciekawa i atrakcyjna osóbka, należała do plemienia dziennikarskich łowców sensacji towarzyskich. Pracowała dla kolorowych pisemek i pewnej plotkarskiej stacji telewizyjnej, cieszącej się popularnością zarówno wśród elity, jak i plebsu. Życie prowadziła bogate, intensywne i wesołe. Z temperamentu i charakteru była przeciwieństwem Sepa, z umysłu – jego znakomitym uzupełnieniem. Bystra, ciekawska, spostrzegawcza, błyskotliwa, szybko obracająca językiem – wszędzie pakowała swój reporterski nos i potrafiła wywęszyć nowinkę wszędzie tam, gdzie udawało jej się dotrzeć.
	Nie dziwota więc, że nowy lokator wszedł w orbitę jej zainteresowań. Sprawnie przeprowadziła kwerendę na salonowych giełdach i szybko ustaliła, że ów przystojny osobnik, o którego potyka się co i raz na piętrze i w okolicy, to nie byle jaka znakomitość, tyle że nieco tajemnicza i nieprzystępna. Potraktowała to jak wyzwanie i kilkakrotnie wypuszczała swe damskie antenki w jego stronę – lecz bez rezultatu. Dała sobie spokój z pośpiechem i postanowiła poczekać na jakąś stosowną okazję.
	Pewnego wieczora Sep, wjechawszy na piętro, usłyszał muzykę i gwar, dochodzący z sąsiedztwa. W otwartych drzwiach gospodyni witała kolejnych gości. Zauważyła go, pomachała mu ręką, zapraszając gestem do siebie. Odpowiedział jej gestem przepraszającego podziękowania. Wszedł do siebie i oddał się błogiemu lenistwu. Czas płynął, zrobiło się późno. Wtem usłyszał dzwonek. Zajrzał przez wizjer i zobaczył sąsiadkę z kieliszkiem w dłoni. Nie wypadało udawać, że go nie ma domu – wszak widziała, że wrócił. Gdy otworzył drzwi, weszła bez pytania i lekko chwiejnym krokiem dotarła do fotela. 
	- Przyszłam, bo muszę chwilkę posiedzieć w spokoju – stwierdziła stanowczo. – Przepraszam cię – chyba mogę mówić ci po imieniu? Ale u mnie jest stanowczo za głośno. 
	Obcesowość tego najścia trochę Sepa zirytowała, ale i rozbawiła. Nie za bardzo wiedział, jak ma się znaleźć. Bąknął coś, kiwnął głową. Zorientował się, że jest bardziej pijana, niż na to wygląda. Ku jego zaskoczeniu zwinęła się w kłębek, zdążyła jeszcze odstawić kieliszek na stolik, zatrzepotała rękami – i po dwóch, trzech westchnieniach wyraźnej ulgi… usnęła.
	Skonsternowany, nieco rozeźlony, nie miał zbyt dużego wyboru. Usadowił się w drugim fotelu nie mając pojęcia, co powinien zrobić. Tam bankiet, tu jego gospodyni – ani tam wejść, ani jej wyrzucić. Mógłby oczywiście kogoś stamtąd wyciągnąć i kazał mu zabrać kobietę, lecz nie chciało mu się zadawać z podpitymi wesołkami. Niech śpi – ocknie się i sobie pójdzie. Poszedł do drugiego pokoju, położył się i szybko zasnął. Obudził się w środku nocy, lecz kobiety już nie było. Pokręcił się chwilę, sprawdził mieszkanie – i wrócił do łóżka. 
	Gdy następnego dnia wieczorem ponownie zadzwonił dzwonek u drzwi, otworzył je z wyrazem twarzy szalenie zniechęcającym do wizyty kogokolwiek, kto mógłby się za nimi znaleźć. Sąsiadka stała wyczekująco, uśmiechając się trochę niepewnie.
	- Chciałam przeprosić za wczoraj. Zachowałam się jak idiotka. A właściwie jak jakaś naćpana dziwka. Mam nadzieję, że się nie gniewasz? – trzeba przyznać, że miała wdzięk, który rozładowywał głupią dla niej sytuację.
	- Nie gniewam się. Zdarza się.
	- Mam na imię Iza. Może wpadniesz? Z rewizytą – zaśmiała się, obracając wszystko w żart.
	- Jeśli już, to może w innej wersji – wszedł w zaproponowany przez nią ton wesołej zgody. – Sep – odwzajemnił prezentację.
	- To zapraszam – kobieta przejęła inicjatywę. Czuła, że kroi się okazja, na jaką czekała. 
	- Teraz?
	- A czemu nie?
	- Właściwie – czemu nie?
	I tak się zaczęło. Bez szybkiego seksu, ot tak, po koleżeńsku, po sąsiedzku. Bez przerwy o czymś rozmawiali. Iza opowiadała mu tysiące plotek, wprowadzała w błahe tajemnice wielkich salonów, opisywała papuzi blichtr świata mediów i celebrytów. Sep mówił niewiele, chętniej słuchał, pytał, bawiły go jej opowieści. Dowiedział się, kim jest, ona wysłuchała tego, co zechciał ujawnić o sobie. Zawodowe wyczucie podpowiadało jej, że zdradził bardzo mało, lecz nie zadręczała go pytaniami o szczegóły. Jak zechce, to sam powie.
	Czasami nie widywali się kilka dni – ona krążyła po swoich łowiskach, jego życie toczyło się zupełnie gdzie indziej. Gdy tylko mieli chwile wytchnienia, spędzali czas razem – u niego albo u niej. Trudno uwierzyć, lecz szybciej, niż by tego chcieli, zakolegowali się niczym para dobrych kumpli. Widocznie obydwoje tego potrzebowali – czegoś na podobieństwo bliskości dwojga obcych wędrowców na wspólny szlaku. Wreszcie pewnego wieczora, jakoś tak naturalnie, bez wielkich podchodów czy słów, poszli do łóżka – i tak już zostało.
	Rodzice Izy całe życie służyli w domach możnych rodzin, a ona sama wychowała się na obrzeżach wielkiego świata. Znała go od strony kuchni i chyba właśnie dlatego nie miała żadnych co do niego złudzeń. Tak to już jest, że jaśnie państwo miewa niekiedy kaprysy i pomaga wiernej służbie. Dość powiedzieć, że Iza skończyła dobre szkoły i sprytnie wykorzystując rodzicielskich chlebodawców zaokrętowała się na dobre w mediach. Znakomity zmysł obserwacyjny, dostęp do salonowych plotek, a nawet tajemnic alkowy znanych ludzi, umiejętność posługiwania się nimi tak, by nie wydać prywatnych źródeł informacji, wreszcie uroda, brak zahamowań i przebojowość – wszystko to sprawiło, że szybko stała się znaną, wziętą i lubianą reporterką. 
	Nigdy nie przekroczyła dopuszczalnych granic bezpieczeństwa, choć znakomicie operowała aluzyjnością przekazu. Jej główną wadą był snobizm. Modnisia, uwielbiała bywać na salonach, znała setki ludzi, popisywała się swoim światowym obyciem. Sepa to drażniło, choć w gruncie rzeczy chłonął jej opowieści – wszak sam, po swojemu, halsował w tę samą stronę. Jednakże nie znosił salonowego szumu, wolał dyskretne spotkania z możnymi tego świata, w ich gabinetach, na zapleczu wielkich sal balowych. Nie interesowały go świecidełka – wybierał tych, którzy je kupowali tańczącym tam swoim faworytom.
	Światowa Iza wiedziała, że Sep wkroczył do elity, lecz złościło ją, że porusza się w niej nazbyt ostrożnie, bez rozmachu. Lubiła błyszczeć – on trzymał się w cieniu. Częściej wymigiwał się od zaproszeń, niż je przyjmował. Jeśli już jednak na coś się godził, to zawsze trafiał tam, gdzie trzeba, gdzie jeden ruch, jedna rozmowa, jeden gest więcej znaczył i lepiej procentował, niż towarzyskie pląsy w rytm zabawy czy konwenansu. Wielokrotnie zadziwił swoją przyjaciółkę koneksjami, jakie począł miewać. Nigdy i nigdzie nie chadzali razem – dla obydwojga byłoby to niezręczne, niewygodne i zbyt zobowiązujące. Natomiast chętnie wymieniali się informacjami czy spostrzeżeniami. On uzupełniał jej kalendarzyk plotek, ona wzbogacała swymi komentarzami jego wiedzę o tym, co się dzieje w miejskiej socjecie. 
	Kiedyś wesoło plotkowali o ostatniej głośnej aferze miłosnej bardzo wysokiego rangą urzędnika. Wybuchł skandal, gdy wyszło na jaw, że dama „zaniemogła na kilka dni” – co w obowiązującym kodzie towarzyskim oznaczało, że musiała usunąć niechcianą ciążę. 
	- Ona to ma zdrowie. To już chyba trzeci czy czwarty raz – Iza złośliwie komentowała wyczyn kobiety. – Potem, nawet jak będzie chciała mieć dziecko, to już się nie da.
	- Wszystkie tak robią. Damy, nie damy – jak chcą, to przecież mogą zrobić, co zechcą.  – Sep, z wiadomych względów, nie lubił rozmów na te tematy. 
	- Niektóre rodzą. Nawet jak ryzykują. 
	- Niby czym?
	- No, czasami zdarza się, że mają w tym swój interes.
	- A co niby na tym miałyby ugrać?
	- Różne rzeczy. Małżeństwo, pieniądze, jakiś układ. Czasami opłaca się ryzykować.
	- A jak się nie uda? Co wtedy?
	- Oddają do socjalu.
	- Tak jest najprościej, prawda? Oddać – i po kłopocie.
	- Wszyscy tak robią. To nie jest karalne.
	- Karalne – nie. Ale czy dobre? Tego bym nie powiedział.
	- Nie bądź hipokrytą. Wszystkim to opowiada. Zresztą sam przecież na tym korzystasz.
	- Ja? Niby jak?
	- A chociażby twoja praca. Te twoje badania. Przecież nie jest tajemnicą, że masowo przerabiacie tam u siebie dzieci z ochronek – z brutalna szczerością wywaliła wprost to, o czym wszyscy wiedzieli, lecz o czym się nie rozmawiało. 
	Sep poczuł, że się w nim gotuje. Mówiła prawdę. Nie wiedział, jak odpowiedzieć. Trafiła w czuły punkt. 
	- A co ty możesz o tym wiedzieć? Jak przyjdzie czas, to sama na tym skorzystasz – złośliwa aluzja do odmładzania się była aż nadto czytelna.
	- Pewnie tak. Ale nie jestem tego taka pewna – Iza zrozumiała, o czym tamten mówi.
	- A co zrobisz, jak i tobie przytrafi się taka sprawa? – dwuznaczność pytania była zamierzona. Mogło chodzić o własną ciążę, albo o własną urodę.
	- Zastanowię się. Ale dziecko mi nie grozi. Nie masz się czego bać.
	- Ale gdybyś jednak popadła w taki, jak to mówisz, kłopot?  Kiedyś, czy ja wiem…
	- To wtedy pomyślę.
	- Zrobisz jak wszyscy? 
	- Może. Jak oddasz dziecko do socjalu, to ma przynajmniej jakąś szansę. No, cień szansy. W wielkich rodzinach takie dzieci w ogóle znikają. Bez śladu. Jak się okazuje, że są niechciane, albo bez szans, wtedy znikają.
	- Jak to – znikają?
	- Muszą. Taka jest niepisana umowa. Nie może być śladu w rejestrach. Żadnych zapisów, genomów. Zabezpieczenie przed komplikacjami w rodzince. Tam nie ma prawa być sierotek bez przydziału. Więc znikają.
	- Skąd to wiesz?
	- Matka mi kiedyś opowiadała. W domu jej dawnej pani przydarzył się taki wypadek.
	- Tej pani?
	- Nie, jej córce. Rodzina coś kombinowała, w coś grali. Urodziło się dziecko. Kombinacja nie wyszła. Więc zaraz zniknęło.
	- Jak to – zaraz zniknęło? Tak po prostu?
	- Nie wiem. Mama mi nie mówiła. Nie chciała. Był cichy skandal, ale ukręcili sprawie łeb – i po krzyku.
	- Dawno to było?
	- O, bardzo dawno. Jeszcze zanim się urodziłam. Znam to tylko z opowiadań.
	- A ta pani? Jeszcze żyje?
	- Nie. Chyba tylko jej siostra. Daj mi spokój, czy to ważne?
	- A córeczka?
	- Oczywiście. Coś się tak przyczepił?
	- Z ciekawości. Ciekawe rzeczy opowiadasz.
	- Żebyś wiedział.
	- Dużo znasz takich historii?
	- Czy ja wiem? Chyba nie? Może jeszcze ze dwie, podobne. Ale kto ich tam wie? Pewnie sporo tego – wróciła do pokoju. – Daj już spokój. Idziemy spać? – przysiadła się na poręczy fotela. – Wyglądasz okropnie. Przyda ci się relaks. Chodź, mnie też się coś przecież należy. – Pociągnęła go za sobą, nie zostawiając cienia wątpliwości, jak zamierza odpocząć.
	Tej nocy Sep długo nie mógł zasnąć. Rozmowa z Izą wyprowadziła go z równowagi. Czy on sam był takim właśnie przypadkiem sierotki bez przydziału? I musiał zniknąć? Ale przecież żył. Więc nie zniknął. Ale zniknąć – to mętne określenie. Można zniknąć nie tyle ze świata, ile z widoku. Raz na zawsze. Tylko po co wtedy te ceregiele z podrzucaniem dziecka?
	Może komuś zrobiło się żal? Może na coś jeszcze liczył? Może ta kombinacja miała mieć dalszy ciąg, lecz się nie udała? Może chodziło o jakiś szantaż? I czy to w ogóle może dotyczyć właśnie jego? Nie było to nieprawdopodobne. Iza mówiła, że takie przypadki się zdarzały. Ale czy on jest jednym z nich? Czy to nie jest tylko gra wyobraźni? Lecz argument o uniknięciu wpisu do rejestrów miał swoją wagę. Dzieci nieznane, nieoznakowane. Potencjalnie ludzie znikąd. Lub – jeśli przeżyły – z przypadkową tożsamością. Zatarte ślady, nieskażona genealogia. Żadnych kłopotów, żadnych późniejszych komplikacji.
	Pytania nie dawały mu spokoju. Tygodniami o nich myślał, rozważał setki wariantów, szukał znaków, które w jakikolwiek sposób mogły uprawdopodobnić któryś z nich. W końcu przecież znajdzie odpowiedź – nie tak, to inaczej. Miał teraz przesłanki do wynajdowania nowych tropów. Może wywiodą go na manowce, lecz nie wolno ich pomijać.
	I znów – jakby na zamówienie – los począł splatać swoje niteczki w nieoczekiwane ściegi. Najpierw musiał wynieść Sepa na wyżyny, by dopiero tam połączyć ze sobą to, co dotąd nizał osobno. 
	Któregoś dnia młody geniusz wezwany został do pewnej bardzo ważnej osoby z centrali służb specjalnych. Oznajmiono mu, że ma rozpocząć prace nad przygotowaniem procedury rewitalizacyjnej człowieka, którego genom zostaje mu właśnie wręczony. Oprócz nich dostaje jeszcze komplet genetycznych danych pomocniczych z bieżących zasobów Miasta, wybranych wstępnie przez odpowiedni operacyjny wydział badawczy. Ma wyselekcjonować materiał biologiczny do pobrania od dawców i wyhodowania z niego kilku narządów, w celu jak najszybszego ich przeszczepienia temuż właśnie człowiekowi. 
	Rzecz cała objęta jest tajemnicą, nie ma tu żadnych imion, nazwisk czy funkcji, żadnych danych osobowych. Jest natomiast zadanie do wykonania. Miasto powierza tę sprawę najlepszemu fachowcowi i liczy na sukces. Czasu jest niewiele – aluzyjnie oznajmiono, że kryje się za tym ciężka choroba przyszłego biorcy. Również aluzyjnie, acz dobitnie stwierdzono, że lepiej by było dla niego, gdyby akcja się powiodła – w przeciwnym razie nie ma co liczyć na taryfę ulgową. W ogóle na jakąkolwiek taryfę. To już nie są żadne naukowe eksperymenty, badania z powtarzanym pomiarem – jest tylko jedno podejście do problemu. Także i dla niego. Na tym rozmowę zakończono, życząc powodzenia. 
	Sep wykonał już wcześniej wiele podobnych zleceń, więc temat nie był dla niego nowością ani szczególnym zawodowym wyzwaniem. Tym razem jednak rzecz dotyczyła kogoś bardzo ważnego, a dowodem na to były dane ze zbiorów zastrzeżonych. Pierwszy raz zyskał możliwość zerknięcia za zasłonę, kryjącą jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic Miasta. Czemu tego tak bardzo pilnowano – nie miał pojęcia. Dane były w pewnym sensie bezwartościowe – co komu przyjdzie z tego, że pozna genomy różnych ważnych ludzi? Zapewne wynikało to z systemowej zasady separacji społecznej – oligarchia strzegła sama siebie wręcz paranoicznie. Dla Sepa nie miało to znaczenia. Zastanawiał się jedynie, czy w przekazanym mu pliku znajdzie szczelinę, przez którą dałoby się później dotrzeć do jakichś kodów czy haseł, otwierających drogę do penetracji całego skarbca.
	Pierwszy raz zetknął się z tak otwartą bezwzględnością służb, tak jawnym postawieniem sprawy, brutalnym ostrzeżeniem przed konsekwencjami. Niepowodzenie nie wchodziło w rachubę – zostałoby potraktowane wyłącznie jako nieposłuszeństwo, może nawet sabotaż. Nie ma znaczenia pozycja, wiedza, cokolwiek osobistego – jest tylko maszyna do wykonywania zadań. Jeśli się zatnie – do usunięcia. Nie do naprawy – tylko od razu na złom. Dopuszczony do tajemnicy, stawał się potencjalnym podejrzanym. Jedyną szansą na przeżycie jest więc pomyślne wykonanie zadania. Nikogo nie interesują uczone argumenty czy wpisany w naukę margines nieoznaczoności, niepewności, nawet błędu – ma ona być narzędziem sprawnym i niezawodnym. 
	Pokazano mu jego miejsce w szeregu. Lepiej żeby nie musiał przekonać się na własnej skórze, co się z nim stanie, jeśli ten szereg się załamie. Jak każdy, kto wychodził z takich rozmów, Sep czuł budzący się bezsilny lęk przed bezduszną wszechwładzą systemu. Techniki trzymania ludzi w szachu pod groźbą unicestwienia – od psychicznego, społecznego po fizyczny – doskonalono przez dziesiątki, może setki lat. Najlepsi inżynierowie umysłów i dusz nie bez powodów należeli do elity tego świata.
	Po powrocie do pracy szybko włączył komputer i wprowadził dane. To, co ujrzał po chwili, wprawiło go w osłupienie – ale i gorączkowe podniecenie. Genom, który miał przed sobą, wydawał się być zbieżny z jego własnym. Wymagało to jeszcze sprawdzenia, poddania go analizie grup i sekwencji, określenia stopnia pokrewieństwa. Przetwarzanie danych, sporządzenie wykresów, tabel, zajmie trochę czasu – lecz według jego wiedzy i doświadczenia miał przed sobą genetyczny wizerunek człowieka, który musiał być co najmniej jego bardzo bliskim krewnym. A jeśli nie zawodzi go intuicja – jego ojcem!
	Następny kwadrans to było najdłuższych piętnaście minut w jego życiu. Gdy wreszcie na ekranie pojawiły się pierwsze wyniki, zaczął je gorączkowo przewijać, błyskawicznie porównując je z tym, co kiedyś oznaczył dla samego siebie. Rzecz jasna, za chwilę zaprogramuje analizę zbieżności genomów – lecz wiedział już, że potwierdzi to, co i bez niej wydało mu się oczywistością. Ku swemu zdumieniu patrzył na monitor spokojnie, chłodno, z beznamiętną ciekawością badacza. Powinien przecież czuć ekscytację, satysfakcję – wiele silnych emocji. A tu zimny spokój. Znalazł ojca – lecz nie wiedział, kim jest. Jeszcze nie wiedział – ale się dowie. Dopiero wtedy spełni się to, co sobie zamierzył. Dowie się, kto to taki  – i wiedzą tą posłuży się tak, jak sobie to od dawna zaplanował. 
	Przyszło mu do głowy, że tę zagadkę pomoże mu rozwiązać nie kto inny, jak Iza. Kręciła się po wielkim świecie, była kopalnią plotek, dziwnych historyjek, wiedzy o rozmaitych zagmatwanych sprawach. Niech wywącha, czy gdzieś nie krążą ukradkiem wieści o ciężkiej, a ukrywanej chorobie osoby możnej, z najwyższych kręgów władzy. Jeśli zapyta go, skąd ta ciekawość, zbędzie ja jakimś ogólnikiem. Musi uważać, jest bystra, nawet bardzo, ma czujne ucho. Trzeba to będzie wtrącić do jakiejś rozmowy, przekomarzania się, żartowania z ludzkiej próżności lub narzekania na kaprysy możnych, których stać na każdą fanaberię. 
	Co czuł młody, trzydziestoletni mężczyzna, który przeszedł drogę życiową od bezimiennej znajdy ze Wzgórza do wybitnej znakomitości Miasta, gdy dowiedział się, że z urodzenia przynależy do elity władzy? Czy wspominał lata biedy, upokorzeń, wyrzeczeń, harówki – i odczuwał mściwą satysfakcję? Radość? Zaspokojenie swej ambicji? Zadowolenie z przewrotności losu? Potrzebę odkucia się? Chęć zemsty? Rzucenia oskarżenia ludziom, którzy zrodzili dziecko do życie, którego z rozmysłem postanowili go pozbawić? Chęć wysłuchania ich argumentów? Chęć zobaczenia ich twarzy, gdy im powie, kim jest? 
	Zapewne to, co czuł, było mieszaniną wszystkiego po trochu. Potrzebował czasu, by sobie to wszystko przemyśleć. Jednakże nad całym tym kłębowiskiem uczuć dominowało jedno – świadomość, iż to w jego rękach jest teraz życie człowieka, który skazał go na niechybną śmierć. Grzechy ojców niekiedy zwracają się przeciwko nim za sprawą ich własnych dzieci. Sep nie należał do filozofów, oddających się głębokim refleksjom egzystencjalnym, lecz w tym momencie rozbrzmiewał mu w uszach jakby chichot losu. Zakamieniały racjonalista, nie wierzący w takie bzdury jak przeznaczenie, naraz zastanowił się, czy aby nie istnieje jakaś siła wyższa, która płata ludziom najdziwniejsze figle.
	Machinalnie zamknął plik i wyłączył komputer. Postanowił wcześniej wyjść z pracy, potrzebował zmiany otoczenia, wyrwania się na otwartą przestrzeń. Resztą zajmie się jutro, obejrzy dokładnie wszystkie dane, które dostał do obrobienia, obmyśli plan działania. Nie miał pojęcia, że chyba lepiej się stało, iż na tym dzisiaj poprzestał. W pozostałych plikach kryły się bowiem dalsze rewelacje, lepiej więc, że przyszło mu je odkrywać niejako na raty. Poznanie ich za jednym razem mogłoby zanadto wyprowadzić go z równowagi. 
	Zadzwonił do Izy. Wirowała gdzieś w swoich rewirach, więc zaproponował jej obiad w mieście. Przyjęła zaproszenie, niebywale zdziwiona jego wagarami. Gdy zasiedli w małej, eleganckiej restauracyjce, spytała niewinnie, skąd u niego ta nagła szarmanckość. Obrócił wszystko w żart, wymówił się zmęczeniem, ale jednocześnie pochlebił oświadczeniem, że chciał przekonać się, czy w „warunkach bojowych” prezentuje się równie urodziwie, co w domowych ciuszkach. 
	Zarzuciła go najnowszymi ploteczkami, jadła za trzech, niezgorzej popijała drogie wino – słowem zachowywała się radośnie, trzepotliwie i bardzo serdecznie. Urok spotkania zachęcał do wesołości i Sep postanowił na tej fali tak pokierować rozmową, by zeszła niepostrzeżenie na anegdoty o zdrowiu i chorobach sławnych ludzi. Pokpiwał sobie z odwiecznej mody na odmładzanie się znudzonych dam z towarzystwa, na zniewieścienie mężczyzn. 
	Od słowa do słowa, zaczęli plotkować o tym, ileż to muszą wiedzieć o ludzkiej głupocie lekarze, znający tajemnice zdrowia i urody swych pacjentów. Iza dała się wciągnąć w temat, a wtedy Sep rzucił od niechcenia, że często wręcz trzeba ukrywać to i owo. Że to bolesne, gdy ktoś dowiaduje się, że ma raka. Oczywiście, wie doskonale, że przeszczepy są teraz na porządku dziennym – w końcu sam przecież pracuje w tym fachu – tyle, że nie każdego stać na narządy hodowlane. Tylko najbogatsi mogą sobie na nie pozwolić – i w ogóle ludzie z najwyższej półki. I kto jak kto, ale ona na pewno musi coś o tym wiedzieć. Tajemnice tajemnicami, lecz damski przemysł informacyjny ma swoje kanały informacyjne.
	- Oczywiście, że słyszy się to i owo – weszła mu w słowo. - Ale czasami lepiej nie powtarzać. Ostatnio jedna znajoma opowiedział mi taka historię, że byś nie uwierzył.
	- Te twoje znajome… Skąd wiesz, czy nie zmyślają?
	- Ta jest pewna. Tkwi w miejscu – jak by to powiedzieć?  – strategicznym.
	- Czyli gdzie?
	- To bardzo skomplikowane. Jedna moja znajoma ma swoja znajomą – a ta jest pielęgniarką.
	- Raczej mało ambitnie. Długi łańcuszek. Jedna pani drugiej pani…
	- Nie śmiej się. Ta pielęgniarka pracuje w dwóch miejscach. U jednego chirurga plastycznego – więc sam rozumiesz, widzi niejedno i niejedną. A nawet niejednego.
	- A drugie miejsce?
	- U chirurga tylko dorabia. Na stałe pracuje w klinice dla najwyższych bossów. Czyli  u samego źródła – podsumowała tryumfalnie.
	- I co ci to źródło ostatnio doniosło?
	- Właściwie nie powinnam ci tego mówić. No… dobrze. Tylko gęba na kłódkę. Chociaż – to właściwie tylko przypuszczenia.
	- Jak chcesz.
	- Jakieś dwa tygodnie temu był w klinice sam jaśnie wielki pan prezydent. Wiesz, rutynowe badania.
	- To chyba nic nadzwyczajnego?
	- Ale potem pojawił się jeszcze dwa razy. Raz go przebadali, calutkiego, dokumentnie. Jest tam taka specjalna ekipa. Ale najciekawsze jest to, że za drugim razem zrobili mu biopsję.
	- Biopsję? Jesteś pewna?
	- Przecież mówię. 
	- I co?
	- Nie wiem. Nikt nie wie. Ale to chyba coś znaczy, prawda? Zresztą sam wiesz najlepiej – przecież w tym robisz.
	- Robię różne rzeczy. A to sprawa lekarzy.
	- A co, jeśli coś mu znaleźli? Bez powodu się tego nie robi
	- Może to tylko generalny przegląd. Remanent.
	- A może nie remanent? Może potrzebny będzie remont? Też generalny?
	- Kto wie, może masz rację.
	- Wcale bym się nie zdziwiła, gdy trafił do ciebie. To twoja działka. Jak przyjdzie co do czego, to was poproszą… właściwie każą się tym zająć.
	- Zobaczymy.
	- Powiesz mi wtedy?\
	- Zobaczymy. Ale może sama o to zapytasz pana prezydenta.
	- Czyś ty oszalał? Niby jak? Nawet gdybym się do niego dostała, to przecież nie mogłabym nawet pisnąć słowa, że coś wiem. Jeszcze mi życie miłe!
	- To się okaże. Bo właśnie mam dla ciebie ciekawą propozycję. Miedzy innymi dlatego cię zaprosiłem, żeby sprawić ci niespodziankę.
	- Niespodziankę? 
	Wyjął z kieszeni ozdobną kopertę, którą przed wyjściem z pracy wręczyła mu sekretarka. Idąc na spotkanie z Izą obejrzał jej zawartość – i aż nim zarzuciło. Było to ni mniej ni więcej, tylko zaproszenie na doroczny bal prezydencki, wydawany z okazji oficjalnego święta Miasta. Opiewało imiennie na niego – wraz „z osobą towarzyszącą”. Sprawni są – pomyślał o służbach. Rano wezwanie, zlecenie, zawoalowania groźba – a zaraz potem taka zachęta, awanse. Przekaz był więc jasny i czytelny: masz szansę, zobacz, co zyskujesz – i co możesz łatwo stracić. Obecność na balu była swoistą nobilitacją. Gromadziło się tam wszystko, co w Mieście ważne, znaczące, bogate, wpływowe – ale również zgubne i mordercze. Można ugrać całe życie – i można je stracić, zaprzepaścić. 
	Zaproszenie dla dwóch osób też było zabiegiem nieźle przemyślanym. Wszechobecne służby przecież doskonale wiedziały, że jego przyjaciółką jest znaną dziennikarką, mogły więc zakładać, że przyjdzie na bal właśnie z nią. Dawały więc obydwojgu sygnał swej akceptacji – i trochę wiązały im ręce. Sep będzie musiał teraz podwójnie uważać, żeby jakimś nierozważnym krokiem nie narazić również i jej. Było to wymuszenie na nim poczucia odpowiedzialności za drugą osobę – przegrywając, pociągnąłby przecież i ją za sobą. A taki haczyk emocjonalny dobrze trzyma. Ona pełniłaby rolę jedynie bardzo ozdobnego dodatku, aczkolwiek użytecznego – dostawała kolejne atuty w karierze, więc w razie czego będzie trzymała język za zębami. No, ale będzie go ostro stymulowała, motywowała, dobrze przy tym pilnując własnych interesów. 
	Idąc na spotkanie Sep zastanawiał się, czy zabrać Izę ze sobą na bal. Nie lubił zobowiązań, był samotnikiem – musiałby więc wypaść z roli, jaką sobie przed laty narzucił. Bez wątpienia znana reporterka otrzymała imprimatur na relację z najwspanialszej imprezy w Mieście, dzięki czemu jej akcje na giełdzie towarzyskiej i medialnej wystrzelą pod niebiosa. I co dalej? – odezwało się w głowie uporczywe pytanie Bena. On będzie robił nadal swoje, lecz już w nieco innej konfiguracji społecznej. Zaistnieliby razem jako para wspaniałych młodych ludzi, modelowy przykład dla innych, pokazowy wzór sukcesu. Iza by już nie popuściła – eksploatowałaby tę sytuację na wszystkie możliwe i niemożliwe sposoby. A co będzie się działo w jej mieszkaniu? A w jego?
	Podał jej kopertę wiedziony odruchem, którego sam dobrze nie rozumiał. Czy chciał się popisać, czy to stan ducha, w jakim trwał od kilku godzin, osłabił jego czujność – trudno powiedzieć. Plotka, jaką Iza mu powtórzyła, dla niego już nie była tylko plotką. Pośrednio potwierdzała informację z dzisiejszej wizyty u wysokiego funkcjonariusza służb specjalnych, co w połączeniu z jego własnym odkryciem na ekranie komputera dawało mieszankę dla niego piorunująca. Jeśli to wszystko się sprawdzi – to co dalej? Co dalej!?
	Iza wyjęła zaproszenie – i osłupiała. Nie byłaby jednak sobą, gdyby natychmiast się nie ocknęła i nie dała widowiskowego spektaklu radości, wdzięczności, zachwytu i damskiego planowania. Sep wymógł na nie przyrzeczenie, że nie będzie rozpowiadać o tym na prawo i lewo, choć w duchu nie wierzył, że go dotrzyma.
 	- Weźmiesz wszystkich przez zaskoczenie. A potem będziesz robiła swoje miny do upojenia. Daj sobie szansę na wielkie wejście – mitygował ją. 
	Wrócili razem do domu, reszta dnia minęła burzliwie, miło, figlarnie. Sep trochę się odprężył, nawet zmęczył, lecz po wyjściu Izy zasiadł do komputera i zaczął przeszukiwać dostępne informacje o człowieku, który według wszelkich znaków n niebie i ziemi był jego ojcem. Interesowało go zwłaszcza to, co robił w czasie, gdy był łaskaw go spłodzić. Z tego, co wyczytał, robił karierę w administracji Miasta jako prawnik. Był nadzieją swej rodziny, która torowała mu drogę do najwyższych zaszczytów. I co ciekawe – jeszcze wówczas nieżonaty. Zatem maleńkie dziecko na progu domku w osadzie było najprawdopodobniej „grzechem późnej młodości”. Bardzo późnej – ojciec Sepa miał wówczas około czterdziestu lat. Dzisiaj, jako szanowany prezydent Miasta, dobija do siedemdziesiątki. Jest śmiertelnie chory, i co? Na starość potrzebuje pomocy swego wyrzuconego na śmietnik dziecka! Tylko ono dzisiaj może zapewnić mu ratunek! Sep aż żachnął się na myśl o tym, jakie koło zatoczyła jego własna historia.
	Nie przypuszczał nawet, że czeka go jeszcze coś bardziej niezwykłego. Otóż następnego dnia, od samego rana, zaczął przeglądać dodatkowe pliki, dostarczone mu poprzedniego ranka. Wiedział doskonale, co w nich znajdzie – zapisy genomów kilkuletnich chłopców o profilach genetycznych, zbliżonych do profilu przyszłego biorcy wyhodowanych narządów. Im większe podobieństwo, tym większe szanse na udaną hodowlę. Wszystkie odsiane wstępnie dzieci spełniały kryterium przekroczenia jego progu krytycznego. Rzecz tkwiła w dodatkowych parametrach, wyznaczających inne cechy, przydatne w procedurach przeszczepów. Tę analizy mógł wykonać tylko ze swoim zespołem i w swoich pracowniach. Potrzebował na to około dwóch tygodni, potem, na podstawie zestawienia i porównania drobiazgowo już opracowanych profilów, musiał podjąć decyzję, który z nich daje gwarancje powodzenia całości procedury rewitalizacyjnej. 
	Zdawał sobie również sprawę, że wybór jednego z tych dzieci był równoznaczny z wyrokiem śmierci. Podpisywał już takie decyzje i za każdym razem czuł się nie tyle może jak morderca, ile jak zabójca z konieczności. Cóż, zawsze można przecież znaleźć jakąś konieczność, która wszystko uzasadni. Opanował tę sztukę racjonalizacji do perfekcji, co pozwalało mu zachować równowagę jeśli nie ducha, to przynajmniej rozumu. W systemowym mrowisku Miasta ludzkie życie niewiele znaczyło, a on oddał się pracy, w której stanowiło ledwie numer laboratoryjnej próbki. I to on decydował, która z nich do czego będzie użyta. Dawno już uodpornił się na roztrząsanie racji, stojących za swoimi badaniami. Rozstrzygało kryterium funkcjonalnej użyteczności, a ta była jasno wyznaczona przez reguły systemu.
	Szok przyszedł nagle. Oglądając zapisy z plików, natrafił na dwa, które go zbulwersowały. Jeden wykazywał bardzo duże podobieństwo genomu do profilu jego ojca – i pośrednio jego samego. Trochę go to zastanowiło, lecz z wyciąganiem wniosków czy spekulowaniem postanowił poczekać do zakończenia drugiego etapu analiz. Natomiast ten drugi wręcz go przeraził – i to natychmiast. To musiało być jego własne dziecko! Jego własny syn! Nie było innej możliwości odczytania tego, co zobaczył. Genetyk nie potrzebuje almanachu genealogicznego na określanie pokrewieństwa, zwłaszcza bezpośredniego – ma konkretne dane, które nie kłamią. Sep, z grozą w oku, ujrzał przed sobą niepodobieństwo, które przecież było faktem. 

* * * * *

	Lawina wspomnień zatrzymała się. Sep wpatrywał się nadal w ekrany monitorów. Czas minął, za godzinę-dwie będzie musiał podpisać decyzję. Wybrać. Ojciec przeżyje – bo musi, bo tak wynika z logiki zdarzeń, z realiów systemu. Nie zmieni ani jednego, ani drugiego. Umrze więc jeden z chłopców. Nieodwołalnie. Tego też nie da się zmienić. Mógłby odmówić wykonania zlecenia – wtedy zginie on sam. Iza też przepadnie, choć może darują jej życie. Lecz nawet jego śmierć również niczego nie cofnie. Próbował sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie ta piekielna pułapka, zastawiona przez los. Gdyby ten nie splótł ze sobą w jednym momencie, w jednym miejscu, akurat tych właśnie nitek. Gdyby chodziło o inne osoby, o inny przypadek – ale co by to dało? 
	Dotarło do niego, że przecież jeśli nawet nie on musiałby decydować, jeśli nie takie okoliczności wchodziłyby w grę – to i tak nie byłoby dobrego rozwiązania. Budziła się w nim myśl – raczej zalążek myśli – że tu w ogóle nie chodzi wyłącznie o to konkretne rozwiązanie. Że pułapka nie została zastawiona z myślą o nim, czy o jego synu, czy w ogóle o kimś konkretnym. Że może nikt tu niczego nie zastawia. Że cały ten świat jest jedna wielką pułapką, zastawioną na wszystkich bez wyjątku. Tylko każdy inaczej jest w niej uwięziony.
	Pułapka? Jedna wielka, wszechogarniająca pułapka. Zgoda, załóżmy, że tak jest. Ale gdzie krył się jej mechanizm? Jej główna sprężyna? I kto ja naciągnął tak, że trzyma i nie puszcza? Nikogo?
	Lawina znów ruszyła, jeszcze nie skończyła swego biegu. Musiała dotoczyć się do końca po kilku jeszcze kamieniach. Zostało ich już niewiele. Sep przypomniał sobie dzień balu. Dzień, w którym poznał swego ojca – i matkę. Bo to na pewno była jego matka. Musiała nią być – tak mu podpowiadała intuicja, która nigdy nie zawodziła. O tym świadczyły słowa, gesty, spojrzenia, aluzje. I ten ułamek sekundy, gdy stali we troje obok siebie, jako obcy, prawiący sobie wzajemnie dusery, wtrącający w różnych konfiguracjach słowa i aluzje, których sensu nie rozumiał nikt postronny. Wtedy pojawiła się iskra, która coś naraz rozświetliła – po czym szybko zgasła, zostawiając ich samych z własnymi wspomnieniami. Wydanych na pastwę zaskoczenia, niedowierzania, ciekawości, rozmyślań, całej gamy uczuć – dobrych i złych. Jakże szybko się to wtedy potoczyło.
	Dni, poprzedzające wielką galę, wypełniła bez reszty krzątanina Izy. Była w swoim żywiole – biegała, kupowała, bez przerwy coś załatwiała, dzwoniła po ludziach. Mimo obietnicy, danej Sepowi, szepnęła tu i ówdzie słówko czy dwa, wzbudziła więc w swoim światku zarozumiałe zainteresowanie, podszyte, oczywiście, zawiścią – nie tylko zawodową. Szefowie gazet zamawiali u niej relacje z balu, miała też zapewniony występ w telewizji. Nie przyznała się, jakim cudem trafiła na listę gości – trzeba przyznać, że tu umiała zachować dyskrecję. Znajomi znali jej przyjaciela z sąsiedztwa, lecz niewiele o nim wiedzieli, ponieważ nie brał udziału w wesołych bankiecikach, jakie u siebie organizowała. Konwencja, jaką przyjęli dla swego związku, zostawiała każdej stronie prawo do swobody. W oczach świata byli dobrymi kumplami, sąsiadami, a jeśli nawet kochankami – to starannie strzegącymi swej prywatności i środowiskowej odrębności. 
	Iza uwolniła go od konieczności zajęcia się reprezentacyjną stroną ich występu na salonach. Ubrała go, poinstruowała o zasadach protokołu towarzyskiego, napompowała głowę tysiącem ploteczek o ludziach, jakich mieli tam spotkać. Na te okazję był jej mężczyzną, więc miał wspaniale wyglądać, zachowywać jak przystało na znakomitość, nie popełniać gaf. Sep czuł się jak aktor w charakteryzatorni, szykowany przez troskliwą garderobianą do wielkiej premiery. Znosił to cierpliwie, sam zaintrygowany nadchodzącym wydarzeniem, choć z zupełnie innych powodów, niż przypuszczała jego partnerka. Całe dnie spędzał w pracy, zajęty upiornym zleceniem, jakie miał wykonać. 
	Od pierwszej chwili, gdy dotarło do niego, że ma syna, gdy na podstawie profilu genetycznego ustalił ponad wszelką wątpliwość, że nie może tu być żadnej pomyłki, zaczął zastanawiać się, kto mógłby być jego matką. Miał sporo romansów, lecz żaden z nich nie wydawał mu się być tak brzemienny w skutki – dosłownie i w przenośni. Żadna kobieta nie zająknęła się, że zaszła w ciążę ani że zamierza ciążę usunąć. Jeśli nawet coś takiego przytrafiło się którejś z nich, to przecież prędzej czy później musiałby się o tym dowiedzieć. W grę wchodziła więc tylko jedna możliwość – dziecko musiało się pojawić już po zerwaniu związku. Lecz która kobieta zdecydowałaby się na takie rozwiązanie? Jeśli nawet odkryła swój stan, to bez trudu mogła pozbyć się kłopotu. 
	Kłopotu? To słowo nie dawało mu spokoju. Przecież sam okazał się niegdyś takim kłopotem. Ale jego matka go urodziła – może nawet wbrew okolicznościom czy kalkulacjom. Więc to się zdarza. Której z jego przyjaciółek chciałoby się iść na takie życiowe ryzyko? Ale czy to jest rzeczywiście tylko ryzyko? Może jest w tym coś więcej, czego nie rozumie? Może trzeba spojrzeć na to pod innym kątem? Ale jakim?
	Wątpliwości rozwiały się, gdy sprawdził wiek dziecka. Uta! Czas się zgadzał, niemal co do dnia. Urodziła chłopca w niecałe osiem miesięcy po tym, jak odeszła tak nagle i bez żadnego wyjaśnienia. Czy wiedziała, że jest w ciąży? Przypomniał sobie, że przed tamtym wieczorem była przez kilka dni trochę nerwowa, niespokojna. Lecz obydwoje żyli wtedy w napięciu, czekały go ciężkie egzaminy. Nie chciała mu zawracać głowy, denerwować, rozpraszać? Czy postanowiła poczekać, aż będzie po wszystkim i dopiero wtedy oznajmić mu tę nowinę? Miała prawo nie wiedzieć, jak zareaguje – nigdy nie rozmawiali o wspólnej przyszłości. 
	A później, gdy uciekła – bo tak to trzeba nazwać po imieniu – zdecydowała,  że urodzi. Ale po co? Nie wróciła, nie dała znaku życia, ukryła się – i sama chowała syna. Czy sama? Miała matkę, zapewne jej pomagała. Chłopak niedługo skończy dziesięć lat, jest zarejestrowany, oznakowany, a zatem chodzi do szkoły. Przeglądając zapisy, jakie dostał, nie znalazł żadnych danych personalnych. Tylko wiek, płeć – i genom. Dało się z tego wydusić wiele informacji biologicznych czy medycznych, lecz nie takich, które pozwalałyby chłopca jakkolwiek zlokalizować. To, w tym momencie, wiedziały tylko służby.
	 Obserwował krzątaninę Izy i nieustannie porównywał w myślach obie kobiety – jedyne, z którymi czuł się związany na dłużej. Wtedy był młodym studentem, teraz jest dorosłym mężczyzną. Ale chyba tak jak wtedy, tak i teraz, pozostał niedojrzałym dzieckiem, które nie wie, co to miłość. Jego empatia, sławetna intuicja, tu zawodzi. Miłość to uczucie ulotne i nieoznaczone – ale jednocześnie realne, konkretne i bardzo wymierne w relacjach między tymi, którzy się nim obdarzają. U niego wszystko zaczynało się i kończyło wyłącznie na emocjonalnych manipulacjach – nastawiony był na gry, na branie, a nie na dawanie. Na efekt, a nie na przeżycie. W jego rozumieniu najważniejsze było to pierwsze, drugie – niezależnie od rodzaju, stanowiło tylko konieczny, zwykle męczący i irytujący dodatek. Jak łączyć jedno z drugim – i w ogóle po co to ze sobą łączyć – tego nikt mu nie pokazał, nie nauczył, więc wiedzieć nie chciał. 
	Uta była dziewczyną bardzo uczuciową. Szczodrość i delikatność uczuć kryła pod maską prostej zwyczajności, praktycznej opiekuńczości, szorstkiej nieco wesołości. Sep naraz uświadomił sobie, że miała w sobie coś z dobrej Diny. A Iza? Iza jest taka, jak on sam. Tamta umiała dawać bez kalkulowania – ta świadomie równoważy to, co daje, z tym, co bierze. Uta obdarzała tym, co miała – sobą, Iza uprawia handel wymienny – za siebie. Ceni się, targuje, tyle że chyba nie oszukuje. Wiadomo z nią, co, jak, kiedy i za co. Przy Ucie nie wiedział, jak się rozliczać. 
	Męczyło go to, nie rozumiał, na czym polega istota więzi bez buchalterii. Zawsze podświadomie bał się, że coś mu się nie zgodzi w rachunkach – choć nie miał pojęcia, co to miałoby być. Po prostu, bał się zwykłej, ludzkiej miłości, bał się kobiet, które – w jego mniemaniu – wciągają mężczyznę w jakieś niebezpieczne rozgrywki. Z Izą czuje się dobrze, gdyż jest mu wygodnie. Z Utą też było mu wygodnie – ale czuł się nieswojo, ponieważ uwierała go niepewność co do bilansu nakładów, zysków i strat. 
	Dzień balu był dniem świątecznym, wolnym od pracy. Od rana tkwił więc w domu obserwując, jak Iza miota się od mieszkania do mieszkania, sposobiąc i siebie, i jego do wieczornego wyjścia. Dla świętego spokoju przyjął taktykę potulności wobec żywiołu kobiecości, szykującej się do tryumfu. Wyjechali nieco za wcześnie, na wszelki wypadek – wszak nie wypadało się spóźnić. Nie należało też jednak przyjechać przed czasem. Wielkie bale rządzą się prawami, których żaden zwyczajny człowiek nie jest w stanie ogarnąć swoim małym rozumkiem. Sep zdał się na przyjaciółkę i dobrze na tym wyszedł. Przez cały wieczór dyskretnie wspomagała go swoją znajomością protokolarnych niuansów, dzięki czemu uniknął kilku wpadek, tak typowych dla debiutantów. Nie trzymali się cały czas razem. Przekonawszy się, że jej towarzysz znakomicie sobie radzi, Iza zostawiła go i czuwała już tylko z oddali, sama roztaczając wokół urok i wdzięk znakomitej dziennikarki.
	Najpierw odbyła się cześć oficjalna – przemowy, uściski dłoni, pochwały i ordery. Na salonowej giełdzie rozpoczynało się przetasowywanie akcji – jedne szły w górę, drugie spadały, inne zachowały swoje kursy. Podczas tych oracji i owacji Sep stał z boku, niewiele przyglądając się gościom. Wzrok utkwił w prezydencie Miasta, słuchając go i obserwując z uwagą badacza, studiującego nadzwyczaj ciekawy obiekt. Dostojnik niedawno owdowiał, więc reprezentował swój urząd samotnie. Sep już dawno wykluczył możliwość, iż to zmarła żona mogła być jego matką – nie zgadzały się ani daty, ani powszechnie znane fakty. Zresztą, jaki sens miałoby ukrywanie legalnego potomka. Obserwował swego ojca, ale nie liczył na osobisty z nim kontakt – był za małym pionkiem, by zostać zaszczyconym chwilą prywatnej rozmowy. Gdy ustała ceremonialność, rozpoczęła się najważniejsza część wieczoru – krążenie gości po salach. 
	W odróżnieniu od praw fizyki, zgodnie z którymi cząsteczki w zamkniętym pojemniku poruszają się chaotycznie ruchami Browna, aż do całkowitego przemieszania się, tu nie obowiązywała zasada samorzutnego wzrostu entropii. Wręcz odwrotnie – łączyły się te molekuły według jakiejś osobliwej choreografii w pary, grupy, całe zespoły, tworząc ogromne widowisko baletowe o niepojętej dla Sepa fabule. Czuł się nieco bezradny, nikogo tu nie znał. Naraz dojrzał Rona, który z daleka spoglądał na niego i – o dziwo, wcale nie okazał zdziwienia. Mało tego, uśmiechając się ni to ironicznie ni to życzliwie uniósł w górę kieliszek w dyskretnym geście powitania. Sep oddał ukłon równie powściągliwie i kontynuował powolną wędrówkę po parkiecie. Obecność dawnego kolegi nie dziwiła – był w swoim świecie, czuł się więc jak ryba w wodzie. Zastanawiać tylko mógł delikatny sygnał sympatii ze strony człowieka, z którym łączyła go obopólna niechęć.
	Wtem podeszło do niego dwóch mężczyzn. Jednym z nich był tenże sam wysoki funkcjonariusz, który onegdaj przekazał mu zlecenie służb i przekazał pliki danych. Drugiego Sep nie znał, choć wcześniej już zauważył, że wciąż towarzyszy prezydentowi, trzymając się skromnie z tyłu. 
	- Witam pana. Cieszy nas, że przyjął pan zaproszenie – przywitał go urzędnik.
	- Dobry wieczór. Dziękuję, to bardzo miłe z państwa strony – Sep skłonił głowę w powitaniu.
	- Nie tylko z mojej. Zaraz się pan zresztą przekona – ściszył konfidencjonalnie głos. Zanim pan sekretarz panem się zajmie – tu wskazał na stojącego obok wyfraczonego osobnika – chciałem tylko zapytać, czy mogę jutro liczyć na pańską odpowiedź. O ile mnie pamięć nie myli, termin upływa właśnie jutro, nieprawdaż? – ociekający uprzejmością głos dobitnie i wyraźnie przypomniał Sepowi o tym, czego się od niego oczekuje, i co go czeka. 
	- Zapewniam pana, że jutro, popołudniu, otrzyma pan wszystko, co niezbędne – odparł cicho i spokojnie, trzymając nerwy na wodze.
	- Zatem czekam do jutra. Życzę miłego wieczoru. No, i ciekawych kontaktów, nowych znajomości. Muszę przyznać, że cieszymy się wszyscy, iż przyprowadził pan tak wspaniałą damę – towarzyski, układny bełkot wzbudził w Sepie odruch obrzydzenia. Funkcjonariusz ukłonił się i zniknął w tłumie gości. W tym samym momencie usłyszał głos drugiego mężczyzny.
	- Pan prezydent chciałby zamienić z panem kilka słów. Wiele o panu słyszał. Zapewniam, że były to same najlepsze rzeczy. – sekretarz przymilnie ukłonił się i wskazał ręką, którędy mają iść.
	Tylko wieloletni trening panowania nad sobą uchronił Sepa przed jakimś niewłaściwym ruchem czy gestem. Zareagował odruchowo, niczym zwierzę, zaskoczone przez śmiertelnie niebezpiecznego wroga – zamarł i czujnie napiął wszystkie mięśnie. Potem powoli ruszył we wskazanym kierunku, z obłym fagasem u boku. Podniósł wzrok i patrząc wciąż przed siebie dotarł do grupki stojących mężczyzn. Kątem okaz zdążył jeszcze dostrzec zdumioną Izę, która zawiesiła głos w pół zdania, gdy ją mijał. Mrugnęła do niego porozumiewawczo, co go nieco uspokoiło. Uśmiechał się w duchu, wyobrażając sobie, jak idiotycznie musi wyglądać cała ta scena – on, sztywny jak kołek, obok giętki dworzanin, wokół ciekawskie miny widzów. Jednak wesołość, jak się pojawiła, równie nagle ustąpiła. Stanął twarzą w twarz ze swoim ojcem.
	Rzeczy dla człowieka najważniejsze dzieją się w dwóch wymiarach czasowych – jednym, odmierzanym według zwykłych zegarów, oraz drugim – mierzonym biegiem myśli, stanami duszy, i siłą emocji. W pierwszym, realnym, mogą mijać minuty, nawet godziny, a wewnętrzny czas ani drgnie. Bywa jednak, że gdy rusza, wydaje się płynąć całymi godzinami, choć zwykły sekundnik ledwie mija swoje podziałki. Trudno jest przeskakiwać z jednego wymiaru w drugi, usiłując kontrolować te skoki. A już niepodobieństwem zdaje się przebywanie w obydwu jednocześnie. 
	Ale i to się zdarza. Rzadko – ale jednak zdarza. Wyłącznie w sytuacji, gdy na jawie, w czasie rzeczywistym, ktoś zacznie równolegle przewijać film całego życia po to, by wybierać klatki w danej chwili najważniejsze. Decydują wtedy ułamki sekund, tak małe, że nawet ich sumy dają również znikome wielkości ułamkowe. Gdy przeszłość w mgnieniu oka nakłada się na rozgrywającą się teraźniejszość, wszystko się rozjaśnia, układa w ogromne całości. Przychodzi zrozumienie sensu i logiki tego, co kryło się za dotychczasowym, mgławicowym chaosem minionych zdarzeń. 
	Pan prezydent zadziwił wszystkich. Powitał młodego gościa, przedstawił towarzyszącym mu dostojnikom, wymienili grzeczności, uprzejmości, wzajemne komplementy. Ćwiczenia z Izą okazały się bezcenne, Sep nie pogubił się, z każdą chwilą czuł się pewniej. Otoczenie kiwało głowami z admiracją, słuchając rozmowy prezydenta z młodym uczonym o doniosłości nauki, przodujących osiągnięciach Miasta, o niezwykłych perspektywach na przyszłość. Trwało to kilka minut – w pierwszym wymiarze. W drugim mijały lata, wracała przeszłość w całej rozciągłości. Sep włączył na całego swój radar. Wyczuł, że te pogwarki to ledwie pretekst, że jego ojciec, w tych machinalnie wypowiadanych komunałach, musi najpierw spłacić daninę konwenansom. 
	Miał rację. Gospodarz znienacka przerwał tę paplaninę, konwersacja urwała się w pół słowa – i raptem zaszło coś, co zebrani uznali za niezwykłość, jakich mało. Otóż wielki prezydent ujął młodzieńca pod rękę i – rzucając grzeczne: państwo pozwolą – powoli ruszył z nim w stronę stojącego nieopodal ozdobnego stolika z kilkoma fotelami. Mijali gości, zaintrygowanych niebywałym wyróżnieniem nowicjusza, Iza, gdzieś w kącie, aż zapomniała skończyć zdania, w oddali Ron ściągnął usta i zmarszczył czoło. Za chwilę Sep miał zostać zaszczycony chwilą prywatności z najwyższym dostojnikiem tego świata. 
	Salon rozpoczął swoje śledztwo. Sam obiekt tych zainteresowań jako jeden jedyny wśród zgromadzonych wiedział, skąd ta łaskawość władcy. Tak mu się przynajmniej wydawało. Lecz mylił się. Gdzieś, zza pleców co bardziej ciekawskich, spoglądały na obydwu idących pod rękę mężczyzn – starego i młodego – oczy kobiety, w równym stopniu przerażonej, co zafascynowanej tym, co właśnie widzi. Przenosiła wzrok z jednego na drugiego i, z każdym spojrzeniem, kobiecym sercem i pamięcią odczytywała prawdę, rozpoznawalną tylko przez nią samą. Prawdę, która kiedyś zdawała się mignąć między drzewami wielkiego ogrodu, a dostrzeżona uprzednio przez czujne oko jej matki, lornetującej postać małego chłopca.
	 Najwyższy dostojnik był chory, a jego zdrowie i życie złożono w rękach najzdolniejszego genetyka w Mieście. Bez wątpienia chciał o tym porozmawiać sam na sam ze swym potencjalnym wybawcą. Lęk o życie znosi konwenanse, sprawia, że protokolarne bzdury tracą sens. Nie było pana prezydenta – był człowiek w podeszłym wieku, który dowiedziawszy się, że jest śmiertelnie chory, chciał porozmawiać w cztery oczy z cudotwórcą, który miał w swych rękach jego życie. 
	Usiedli, podano kieliszki, gospodarz odmówił, zachęciwszy jednak gościa do picia. Nie mówili wprost, otwartym tekstem. Obydwaj wiedzieli, o co chodzi, znali prawdę o chorobie i planach rewitalizacji. Niemniej sala balowa w dzień święta państwowego to nie gabinet lekarski. Zachowali więc pozory, nie padały żadne konkrety, trzymali się przyjętej umowności. Sep zapewniał, że centrum badawcze ma wspaniałe osiągnięcia, że jest w stanie czynić cuda. Nieraz już je robiło, wiec nie ma żadnych obaw; w przyszłości – tu podkreślił, że w najbliższej – też je będzie robiło.
	Ojca te zapewnienia nieco uspokoiły. Wyraźnie się ożywił. Po wymianie kilku jeszcze zdań rozmowa zdawała się mieć ku końcowi. Wtem zbliżyła się do nich kobieta w mocno średnim wieku. Podeszła, Sep wstał, by się przywitać. Dwa wymiary czasu nagle nałożyły się na siebie. Spojrzał na nią – i to wystarczyło. Przez ułamek sekundy patrzyli sobie w oczy – i jej to również wystarczyło. Później to ona spojrzała na pana prezydenta – ale jemu to chyba nie wystarczyło. Najwyraźniej tkwił tylko w wymiarze czasu rzeczywistego. Trzeba mu było chyba czegoś więcej, czego jednak dzisiaj jeszcze nie dostanie. 
	Dama przejęła inicjatywę i zwróciła się do gospodarza: 
	- Mój drogi, pozwolisz, że i ja poznam tego niezwykłego młodego człowieka. – Po dopełnieniu niezbędnych wzajemnych grzeczności cała trójka usiadła.
	- Moja kuzynka szalenie jest ciekawa świata, więc nie mogła przepuścić okazji, żeby nie poznać naszej nowej gwiazdy – Sep wyczuł w głosie ukrytą rezerwę, nawet niechęć. – Wie pan, ona lubi popierać młodych, zdolnych – sądząc po tonie, uwaga musiała znaczyć coś więcej, niż wyrażały słowa.
	- To mi zostało jeszcze z młodości – rzuciła dwuznacznie, odpowiadając aluzją na aluzję, w nieznanym Sepowi kodzie.
	Dopiero teraz zaczęło robić się ciekawie, ale i bardzo niebezpiecznie. Mówili ze sobą jakby w różnych konfiguracjach. Starsi państwo byli niegdyś parą kochanków. Kobieta wiedziała, że to jej syn – i jego. Sep wiedział, że ma przed sobą matkę i ojca. Matka wiedziała, że syn wie. Ojciec nie wiedział, że dziecko, które dawno temu kobieta urodziła, żeby rozegrać z nim swoją grę, siedzi właśnie obok niego – choć podobno miało zniknąć bez śladu – i prowadzi rozmowę ze swymi rodzicami. Matka domyślała się, że ojciec jest chory i że to właśnie syn ma go ratować. Długo można by jeszcze wyliczać te kombinacje. Cala trójka rozmawiała jednak jakby nigdy nic, wplatając w pytania i odpowiedzi aluzje, zrozumiałe wyłącznie dla tego, kto mógłby – i kto miał je zrozumieć. 
	W tej karkołomnej konwersacji Sep zaczął czuć się coraz pewniej. Był w swoim żywiole. Jakież to doskonałe ćwiczenie z empatii – by tak rzec, dziwnie wielowymiarowej. Wiedział już wszystko – niemal wszystko. Pozostawała jeszcze sprawa podrzucenia na Wzgórze. Lecz nie wszystko na raz. Panował nad własnymi emocjami, wyczuwał emocje siedzących obok rodziców, ich wewnętrzny niepokój. Każde miało inne, własne po temu powody.  Naraz usłyszał, jak kobieta zwraca się do ojca tonem nie znoszącym sprzeciwu.
	- Mam nadzieję, że nasz młody gość szybko teraz poszybuje. Nie sądzisz, mój drogi, że na to zasługuje? – matka w istocie mówiła to do syna, chcąc okazać mu swą chęć wzięcia go, choć poniewczasie, pod swoją opiekę.
	- Myślę moja droga, że niedługo będziesz mogła mu pogratulować kolejnego awansu. O ile się orientuję, typowany jest do grupy wyjazdowej. Właściwie zostały tylko ostatnie formalności. Ale niech to zostanie miedzy nami – zwrócił się do Sepa. - Wie pan, jak to jest, ludzka zawiść.
	- Tak się cieszę! Taki młody, a tu proszę… Ale bez wątpienia mu się to należy. –  Zwróciła się wprost do Sepa. – I na dodatek taka piękna przyjaciółka – spojrzała w stronę Izy, która tymczasem zajęła strategiczną pozycję, by w razie czego, w jednej chwili dopaść stolika z trójką rozmówców. – Niechże pan ją nam przedstawi.
	Iza pokonała dystans, dzielący ją od Sepa, z prędkością światła. Z trójki zrobiła się czwórka. Ale tylko na chwilę, gdyż prezydent podniósł się z fotela. Pozostali też wstali.
	- Miło mi panią poznać – jednocześnie powitał i pożegnał znakomita dziennikarkę. –  Niech go pani dobrze pilnuje – zażartował protekcjonalnie. - Zapewniam, że warto – dodał dwuznacznie. – Wybaczcie, ale inni też czekają – skinął głową. – Młody człowieku, liczymy, że nie zawiedzie pan naszych oczekiwań – spojrzał wymownie na Sepa, uścisnął mu dłoń i po chwili już go nie było.
	- Proszę mnie odprowadzić do tamtej sali – zwróciła się kobieta do młodych. – Cieszę się, że was poznałam. Dobrana z was para. Obyście nie narobili głupstw – powiedziała to życzliwie, patrząc Sepowi w oczy.
	- Proszę mi wierzyć, nie przyszłoby mi nawet do głowy, żeby mogło się stać coś, czego miałbym później żałować. Albo się wstydzić. – Idąc obok swej matki, Sep chciał wykorzystać każdą chwilę, żeby coś z niej wydobyć. Wymowną reakcję, aluzję, przejęzyczenie, cień wspomnienia, cokolwiek, co mógłby wykorzystać w swojej układance. Kobieta, mimo iż wyczuła jego intencje, nie była skora nic mu ułatwiać. Miała wobec niego własne plany.
	- To dobrze. Trzymam pana za słowo. Wygląda pan na kogoś, kto dotrzymuje słowa. Nie wszystkich na to stać – a jednak coś powiedziała.
	- Niedobrze jest zwodzić innych, a już zwłaszcza kogoś bliskiego. Zapewne pani doskonale wie, że ludzie bardzo trudno znoszą zawód. Ale chyba jeszcze trudniej jest im nieść jego pamięć. Albo brzemię – mówił to do matki, której chciał wypomnieć grzech młodości.
	- Chce pan powiedzieć, że ten temat nie jest panu obcy? – spróbowała zachęcić go do wyjawienia, co i ile wie.
	- Cóż, może gdybym był porzuconą kobietą… – wywinął się z pytania niby żartem, lecz z wyraźną zachętą do kontynuowania tej aluzyjnej wymiany zdań.
	- Jest za to wspaniałym mężczyzną – Iza nie mogła się doczekać, kiedy dadzą jej szansę na włączenie się w rozmowę, która w jej uszach brzmiała mało ciekawie. Wymiana zdań miedzy matką i synem urwała się, rozmowa zeszła na banały. Ale w krótkim czasie, dzielącym ich od miejsca, do którego odprowadzali starszą panią, sprytna reporterka zdążyła umówić się z nią na wywiad. Sep nie miał najmniejszych wątpliwości, kto kogo tak naprawdę będzie przepytywał. Pożegnali się.
	- Mam nadzieję, że niebawem znów pana spotkam. Pani Izo, liczę na panią – to już zabrzmiało jak daleko posunięta familiarność. Matce najwyraźniej coś chodziło po głowie.
	Resztę wieczoru spędzili krążąc razem po salach jako para, namaszczona przez władzę oraz salonową wyrocznię, do grona których zaliczała się jego matka. Sep oddał pole Izie, niech ma swoje pięć minut. Upoluje tu niejedną gruba rybę, łowisko było ogromne, a ona dostała właśnie licencję na połowy bez ograniczeń. Sam zachowywał ostrożność wobec kandydatów na przyjaciół, wręcz stadnie oferujących wschodzącej gwieździe swe awanse. Naraz przyszła mu do głowy myśl zgoła fantastyczna, po trosze przewrotna, po trosze mściwa, podszyta jednak dziwnym smętkiem. Gdybyż to mógł wkroczyć tu z własnym synem? Gdyby tak stanęli we trzech – dziadek, ojciec i syn? A obok nich matka i babcia? Do kompletu mogłaby dojść nawet i matka jego syna. Uprzednia, piętrowa konfiguracja nieprawdopodobieństw, wymagałaby dobudowania kilku nowych kondygnacji. Dopiero zrobiłoby się niesamowicie!
	Spróbował sobie to wyobrazić. W miarę, jak tworzył w umyśle imaginacyjne obrazy, ogarniało go nieznane mu dotąd uczucie. Sam tego nie wiedząc, budził się do tęsknoty – trudno powiedzieć, za czym. Swym uczonym rozumem przekładał twory wyobraźni na grę wielu zmiennych i złożone z nich zbiory rozmaitych odrębnych współzależności. Łączył je w większe zestawy, znów rozkładał, kojarzył według różnych parametrów. Złapał się jednak na tym, że cała ta idiotyczna rachunkowość go tylko drażni. Od dawna budował modele matematyczne dla genomów – lecz tu byli żywi ludzie. Kombinacji i rekombinacji jakby jest mniej – lecz wychodzi na to, że ilość efektów końcowych może być nieskończona. I to tylko przy kilku elementach. Aż się żachnął w duchu. Czyżby w całej jego wiedzy nie było żadnego sensu? Co z tego, że złoży czy poprzestawia klocki, jeśli i tak zawsze wyjdzie z tego jedna wielka niewiadoma? 
	Ben go ostrzegał przed majstrowaniem przy genach. Co właściwie miał na myśli? Wrócił myślą do dzisiejszego wieczoru. Trzy osoby o najwyższym stopniu genetycznego pokrewieństwa – i co z tego? Kolejno przywoływał z pamięci znaczące postacie ze swego życia – tych ze Wzgórza, i tych z Miasta. Naprawdę były bardzo znaczące. Mówi się o bliskich sobie ludziach, że to pokrewne dusze. Czyli inne pokrewieństwo? Zatem geny to jedno, a dusze – drugie? Czyli co? Jon mówił, że ich nie widać, a są. A jak nie widać, nic się nie da przy nich majsterkować. Ale przecież gdy oficer służb straszył go w swoim biurze, to coś chyba przy nim majsterkował. Przy czym?
	Sep miał wrażenie, ze budzi się z jakiegoś letargu. Nie znał się na metafizyce, o której zresztą w tym świecie dawno już zapomniano. Znał się natomiast na biofizyce. Sprawdzała się w praktyce hodowania ludzkich narządów. Jest tylko kwestią czasu, kiedy zacznie się hodować nie części, a całości. Nie klonować, ale składać od samego początku. Jak jednak w te składanki wmontowywać coś, czego nie widać, a co jest? Skoro nie widać, to jak to brać w ręce – i skąd? Zatem coś tu jednak chyba się nie zgadza. 
	Wychodzi bowiem na to, że składać się może i da – ale całości niekompletne. Jak ta wiedza ma się do praktyki, do zwyczajnego życia? No, i do dziedziczenia cech? Czy można dziedziczyć to, czego nie widać, a co jest? Co ma każdy człowiek – a więc ojciec, matka i ich dziecko? Co z tego, że ma syna? Ojca? Matkę? Są spokrewnieni – a obcy.  Czyli dziedziczenie jest niekompletne. Właściwie, to czemu są obcy? Czy aby naprawdę obcy? Co to znaczy – obcy? Co czuł, gdy ich zobaczył? Co poczułby, gdyby spotkał swego syna? 
	Matka rozpoznała go natychmiast – ale jak? Spróbował wziąć sprawę na rozum. Może wcześniej, tam, na sali, zanim do nich podeszła, dostrzegła jakieś podobieństwo w wyglądzie, w twarzy, sylwetce, skojarzyła wiek, swój dawny romans? Kobiety to potrafią, mają swoje sposoby, są – jak to się mówi – piekielnie domyślne. Ale on? Jak rozpoznał, że to matka? Nie analizował, nie kojarzył, zobaczył ją po raz pierwszy w życiu. Może dostrzegł coś w jej oczach, w jej mikroskopijnych reakcjach? Tak był czujny, że zauważył coś, czego w innych okolicznościach by nie zarejestrował? Zatem daje się to jakoś sensownie wytłumaczyć. Więc skąd to nagłe olśnienie? I nawet nie ono samo – lecz to dziwne uczucie? Odruch – ale czego? I ta nieprawdopodobna pewność. Skąd? Gdyby to było tylko jedno uczucie, konkretne, zrozumiałe. Ale nie – to była jakaś piekielna mieszanka: dobrego – i złego, wściekłości – i radości, złości – ale i żalu. Niezależnie od tego, ile by wyliczał, i tak wszystkiego nie wymieni. To tak samo, jak z tymi nieskończonymi kombinacjami przy trzech tylko klockach. 
	Wreszcie do niego dotarło! Ta nieskończoność zaczyna się już od jednego klocka – tak, jak przed kilkoma godzinami od niego samego. Ona się zresztą w ogóle nie zaczyna – ona w nim cały czas jest! Teraz już to wie, nie tylko z rachunków. Choćby użył całego słownika, i tak nie da rady wyjaśnić, co przeżył – i nadal przeżywa. Nie ma jak – ani opisać, ani policzyć, nawet opowiedzieć. Więc co właściwie chce składać z tych swoich sekwencji genowych? 
	Zaprzątnięty dręczącymi go pytaniami, które mnożyły się w nieprawdopodobnym tempie, krążył wśród gości, lecz nieobecny duchem. Poczuł znużenie – same znaki zapytania. Sprawny umysł jest jak iluzjonista, wyciągający w nieskończoność króliki z kapelusza. Tylko co z tego? Na czym polega ten trik? Nie dojdzie do prawdy, jeśli poprzestanie na bieganiu oczami za tymi przeklętymi zwierzątkami. Wciąż jest jeden i ten sam kapelusz – zatem odpowiedź kryje się gdzieś w nim, w środku. Albo w magiku? A może to w ogóle nie chodzi o króliki? Tak jak nie chodzi o mnożenie pytań? 
	Sep pojął, że żonglerka rozumu sama w sobie jest efektowna, lecz prowadzi donikąd. Z milionów operacji jego mózgu nie urodzi się żadne wyjaśnienie tego, co teraz czuje. Jeśli nawet odpowie na jedno pytanie, zaraz pojawi się sto następnych. Koło się kreci, a on w nim przebiera łapkami coraz szybciej. Obroty rosną, ale on wciąż siedzi w środku. Jak ten królik w kapeluszu. Zatem trzeba by się białemu gryzoniowi przyjrzeć nieco inaczej. Wyjść z koła, wyskoczyć. I co dalej? – zdziwił się, że stare pytanie Bena w najbardziej nieoczekiwanych chwilach powraca niczym natrętna melodyjka. Może jest tym jedynym, na które należałoby sobie odpowiedzieć? 
	Iza, zaprzątnięta własnymi podbojami, w końcu zauważyła, że jest jakiś nieswój. Uznała, że to zmęczenie i że chyba pora wracać do domu. Wymusiła na nim jeszcze szybką pożegnalną rundkę po salach, potem wyszli, dotarli na parking i ruszyli w drogę. 
          Po powrocie zalegli u niej na resztę nocy. Ona nie mogła spać z nadmiaru wrażeń, on – z natłoku myśli. Odnaleźli się gdzieś w środku i zajęło im to sporo czasu, zanim usnęli. Ale na sam koniec, nieświadomie zapewne, wręcz go dobiła.
	- Wiesz – mówiła cicho, sennym już głosem – gdybym cię nie znała… nie wiedziała, że wychowali cię dziadkowie… sami… samego… w tej pracowni na podwórzu, to… czy ja wiem?… Pomyślałabym, że wieczorem widziałam rozmowę kochających rodziców z kochanym synkiem. Jakoś tak pasowaliście do siebie. Głupie, nie? – zamknęła oczy i zasnęła. 

* * * * *
	
	Czas minął. Lawina zakończyła swój bieg. Film też się skończył. Sep wiedział, jaką podejmie decyzję. Nie ma wyboru. Musi podpisać wyrok. Ktoś musi umrzeć. Ale nie będzie to jego syn. Nie zna go, później go odszuka. Może trzeba będzie przekopać całe Miasto – ale go znajdzie. Pójdzie śladami Uty. Jeśli ich nie odszuka, będzie chodził po ulicach i przyglądał napotykanym, małych chłopcom. Matka nigdy go nie widziała, a przecież natychmiast rozpoznała. On jakimś sposobem też ją rozpoznał. Jak mówił Jon? Jeśli ktoś ma swoją duszę, to pozna inną duszę. To chyba o to chodzi? Nie widzisz, a wiesz. Ale jak zobaczyć coś, czego nie widać? Nie da się. Ale poznać? Co to znaczy – poznać?
	Przecież on sam, dzięki swojemu radarowi, potrafił wyłapywać sygnały, płynące od innych. Przypisywał to wyćwiczonej spostrzegawczości, wychwytywaniu drobiazgów, odruchów, czytaniu mowy ciała, barwy głosu, dotyku. Wytrenowane zmysły dostarczały informacji niedostrzegalnych lub ignorowanych przez innych. Więcej elementów w puli, zatem więcej skojarzeń. Lecz cały ten mechanizm to tylko praca umysłu. Uważał, że odczucia przychodzą później, gdy już człowiek wie. Ale czy tego nie da się odwrócić? Czy nie jest tak, że najpierw się czuje, a dopiero potem wie? Lecz co będzie, jeśli to czucie jest dla kogoś jedną wielką niewiadomą, która może przybierać dowolne wartości? Jak wtedy wybrać tę właściwą – zwłaszcza, że przecież może ich być nieskończona ilość?
	Pogubił się w tej umysłowej ekwilibrystyce, miał wrażenie, że nadal kręci się w kółko, a rozwiązanie leży zupełnie gdzie indziej. Spojrzał na zegar komputera. Zostały do wykonania dwie czynności – oznaczenie wybranej próbki do dalszego wykorzystania oraz podpisanie urzędowego papierka i odnotowanie tego faktu w elektronicznej dokumentacji. Ostatni raz przyjrzał się gmatwaninie danych i wykresów na monitorach. I bez wahania wydał wyrok.
	Z naukowego punktu widzenia wybór był nieprawidłowy. Podobieństwo profilu jego syna dawało niemal stuprocentową pewność powodzenia procedur hodowlanych i rewitalizacyjnych. W drugim przypadku zostawał kilkuprocentowy margines błędu – dopuszczalny w warunkach laboratoryjnych, lecz w praktyce grożący pooperacyjnymi powikłaniami u biorcy. Nie musi do nich dojść, lecz można się ich spodziewać – a w każdym razie je przewidzieć. Gdyby więc tak się jednak stało, wówczas sfora psów śledczych ruszy tropem jego analiz i wykryje, co trzeba. Mógłby, oczywiście, to czy owo poprzestawiać w gmatwaninie wyników, kilka liczb dodać, kilka ująć, lecz prędzej czy później ktoś połapałby się w tak prymitywnym fałszerstwie.
	W momencie, gdy klamka zapadła, Sep poczuł się okropnie. Uratował własne dziecko, zabił drugie. Nie zastanawiał się nad tym, kim jest – lub może być – skazaniec. Podejrzewał, że to ktoś spokrewniony z całą tą gromadą, do której i on się zaliczał. Lecz gdyby był pod ochroną, jako uznany członek ważnej rodziny, jego dane nie wypłynąłby w tej sprawie. Może to kolejny czyjś „kłopot”? Klan był duży, wielopokoleniowy, rozgałęziony, skoligacony z innymi, równie jak on ważnymi. Byłoby zabawne gdyby gdzie w to wszystko zaplatał się i Ron. A może to kuzyn? Koszmar. Zresztą, czy to ważne? Sep miał dość zagłębiania się w genealogiczne archipelagi Miasta. Wystarczy, że sam tkwi w nich jak samotna wysepka, daleko poza głównym ich skupiskiem. Na domiar wszystkiego, z tego samego gruntu, w dnie wypiętrzyła się obok mała skała. Zdecydował, że pozwoli, by wyrastała dalej. 
	Przerażała go jednak świadomość, że przez niego zginie dziecko. Przepadnie. Naraz zdał sobie w pełni sprawę z tego, co zrobił. I z tego – co się stanie. To nieprawda, że przepadnie.  Ludzie, jeśli nawet przepadają – jakkolwiek bądź – zostawiają za sobą cienie. A tych nie można zabić, unicestwić. Co więcej, są poza wszelką kontrolą – Miasto nie panuje nad nimi, nie wiadomo, czy w ogóle ktokolwiek nad nimi panuje. Są wolne, bo nieuchwytne, niezniszczalne. 
	Podpisawszy decyzję uwolnił właśnie kolejny cień, który będzie szedł za nim krok w krok, do końca życia. On też przecież kiedyś miał przepaść. I na swój sposób przepadł – dla tych, którzy podjęli decyzję, skazującą go na zgubę. Przeżył – lecz wbrew ich woli i chęci. W istocie stał się dla nich tylko cieniem, który jednak za nimi wciąż szedł. Nieuchwytny, niematerialny – lecz przecież obecny. Nieważne, jaką cień przybiera postać. Dla tego, za kim podąża, jest realnością jego życia – nawet jeśli byłby tylko tchnieniem wiatru. Będzie go czuł, wiedział, że jest – choć go nie zobaczy. 
	Sep też był takim cieniem, który wciąż towarzyszył okrutnym rodzicom. Matka, zobaczywszy go, stanęła twarzą w twarz z cieniem, który dla niej ożył. Może rozpoznała go dlatego, że choć w jej mniemaniu był martwy dla świata, to przecież żył w niej jak ktoś rzeczywisty. A ojciec? Czy dlatego go nie rozpoznał, że się go pozbył? Czy może raczej nie miał owego tajemnego zmysłu, który poruszyłaby jego obecność? 
	Myśli znów kotłowały się w głowie, nie był w stanie ułożyć z nich ani racjonalnego wyjaśnienia swego wyboru, ani usprawiedliwienia dla swej decyzji. A przecież wydawała mu się tak oczywista. Tylko, co przesądzało o tej oczywistości? Rozmyślnie sprzeniewierzył się prawdzie naukowej, stwarzając potencjalne zagrożenie dla jednego człowieka, ale uratował życie drugiego – tyle że kosztem trzeciego. Co tu jest przyczyną, a co skutkiem? Co z czego wynika? Skonstatował, że jedynym, kto w każdej sytuacji pozostawał poza strefą zagrożenia, był jego syn. Pozostawał jeden uśmiercony chłopiec, jeden starszy pan, który albo przeżyje, albo nie, wreszcie on sam, który – niezależnie od tego, czy pójdzie na dno, czy utrzyma się na powierzchni – zostanie na zawsze z uwolnionym przez siebie cieniem. Jeśli sądzić po możliwych skutkach, to przyczyną musi być chęć chronienia własnego dziecka. Czyli on sam. 
	Czy rozum wspiera to, co słuszne, czy to, co takim mu się wydaje? W jego przypadku wsparł nie racjonalność rozwiązania postawionego przed nim zadania, tylko samowolne od niej odstępstwo. Poszedł na przekór liczbom, rachunkom i kalkulacjom. Zatem nie on pokierował jego działaniem. Nie zaprogramowana w nim maszyna licząca, wypracowująca funkcję celu, lecz jakiś do niej dodatek, na tyle jednak sprawczy, że maszynę te mógł zignorować, nawet oszukać. Tylko, że teraz nie mógł na nic zwalić winy – za cokolwiek się stanie. A co się stanie? – nie wiadomo. Ilość wariantów rozwoju sytuacji, choć skończona, otwierała drogę jednej wielkiej niewiadomej. Znów to samo – jeden człowiek, a tyle możliwości przekształcania rzeczywistości. I bynajmniej nie według księgowego bilansu zysków. Jeśli tak, to niech będzie po mojemu – podsumował. – Trudno, tak ma być, i tak będzie.
	Wstał, zaczął ogarniać bałagan na biurku. Wtem w otwartych drzwiach do sekretariatu pojawiła się umundurowana postać. Ron – we własnej osobie, i w służbowym uniformie. Bardzo już wysoki rangą oficer tajnej służby politycznej. Wszystkie one były jakoś tajne, lecz ta jego – chyba najbardziej. Zajmowała się ochroną władz centralnych, a także wszystkich osób, należących do grup decyzyjnych Miasta. W istocie była siedliskiem intryg, składnicą najskrytszych tajemnic miejskiej elity, centralną dyspozytornią losów jednostek i całej  ludności. Niewiele o niej wiedziano, mało kto miał ochotę zadzierać z nią, wielu szukało w niej sojusznika w prowadzeniu swych interesów. Do niej też należało, między innymi, zatwierdzanie najwyższych awansów, w tym akceptacja wytypowanych kandydatur do grupy wybrańców, reprezentujących Miasto poza jego granicami.
	Informacja, jaką przekazał mu ojciec-prezydent o tym, że ma się znaleźć wśród tych najbardziej zaufanych, zaskoczyła go, lecz i niezwykle schlebiła jego próżności. Wdrapał się na szczyt, a teraz osadzi się na nim na dobre. Wreszcie zobaczy, co jest za tymi równinami, które kiedyś oglądał ze Strefy Zakazanej podczas wypraw z Benem. Jeszcze wczoraj niebywale go to podekscytowało – dzisiaj nie był już tak pewny, czy go cieszy przyszła rola pupilka i symbolu systemu. Wydarzenia ostatnich kilku dni, a zwłaszcza ostatnich czterdziestu ośmiu godzin, mocno zachwiały jego przekonaniem, że w życiu liczy się tylko kalkulacja, zimne wyrachowanie, wiodące do sukcesów. Sądził, że ma teraz okazję, by lepiej to przemyśleć. Pora chwilę odpocząć. Zaniepokoiła go ta niespodziewana wizyta, oznaczała chyba coś więcej, niż tylko kurtuazję dawnego kolegi. 
	- Witaj. Nie przeszkadzam? – Ron zaczął niedbale, po koleżeńsku.
	- Jak się masz? Nie, nie przeszkadzasz. Jak widzisz, zbieram się już do domu.
	- Skończyłeś?
	- Pracę? Tak, właśnie skończyłem.
	- Jestem pewny, że z powodzeniem – aluzja była dość czytelna. Formalnie rzecz biorąc Ron nie powinien wiedzieć, nad czym pracował, lecz jego mundur mówił sam za siebie.
	- Zwykle mi się udaje – odparował również aluzyjnie, lecz niekonkretnie. – Bywa różnie, lecz tym razem powinno być jak trzeba – postanowił nieco uściślić przekaz.
	- Powiedziałbym, że nie tyle powinno, ile ma być jak trzeba – zabrzmiało to już bardziej wprost, niemal jak polecenie służbowe.
	- Nie martw się. Będzie – przyjął ton pewnego siebie fachowca.
	- Doskonale! Masz strasznie odpowiedzialną pracę. Łatwo się pomylić. Prawdę mówiąc, nie zazdroszczę – zabrzmiało to jak zapowiedź czegoś nowego.
	- Ja tobie również. Wy też chyba czasami możecie się pomylić – nie mógł sobie odmówić drobnej uszczypliwości.
	- Zdarza się. Ale szybko naprawiamy błędy.
	- Wszystkie dają się naprawić?
	- No, czasami bywają… jakby to powiedzieć… nieodwracalne. Ale te pozostałe – zawsze.
	- Czyli jest jak trzeba – postanowił skończyć te rozmowę.
	Ron roześmiał się, podszedł do okna, wyjrzał. Sep wyczuł zagrożenie, kryjące się za kordialnością kolegi. Przesadnie miłe zachowanie w wydaniu oficera tajnej służby zwykle zapowiada niekoniecznie miłą niespodziankę. 
	- Wiesz, obserwowałem was wczoraj wieczorem na balu. Ciebie i twoją przyjaciółkę. Piękna kobieta. Super – zażartował łobuzersko. – Masz gust!
	- Ona chyba też
	- Ma wyczucie. Świetnie poluje, a wczoraj miała wyjątkowo udane polowanie.
	- Polowanie?\
	- No, mam na myśli nawiązanie dobrych znajomości. W jej fachu to skarb nie do przecenienia. Wiesz, spotkałem ją dzisiaj.
	- Ciebie też upolowała? Ciekawe, gdzie?
	- Kupowałem coś po drodze, wpadliśmy na siebie na ulicy.
	- I pewnie zaczęła cię uwodzić? To jej metoda na zdobywanie ciekawych informacji. Każdy ma swoje – skinął głową, wskazują na mundur.
	- Jakbyś zgadł. Ale głównie rozmawialiśmy o twoim wczorajszym sukcesie. Była zachwycona.
	- Zauważyłem. Nie dała mi potem dojść do słowa.
	- Też zauważyłem. Ale byłeś w ogóle jakiś… czy ja wiem… milczący.
	- Musiałem uważać. Wiesz, jak to jest, pierwszy raz w takim miejscu… 
	- I od razu takie honory. Nasz stary potrafi zaskakiwać.
	- Wspaniały człowiek. Miły, przyjacielski… –  łgał, trzymając się obowiązujących zasad, nakazujących okazywanie podziwu dla władzy. 
	- O tak. Jak spodobała ci się jego kuzynka?
	- Mówisz o pani, która z nami rozmawiała? Też była miła. Nie wiedziałem, że są spokrewnieni.
	- Daleka. Podobno kiedyś mieli romans. Chodziły słuchy o ślubie, ale nic z tego nie wyszło – wypalił znienacka tonem światowa i bywalca. – Ale to stare dzieje. 
	- Daj spokój. Zresztą, co to ma do rzeczy? – Ron dorzucił jeszcze jeden klocek do jego układanki.
	- Rzadko kiedy są dla siebie tacy mili. Wiem coś o tym – światowiec aż ociekał wrodzonym wielkopaństwem. – Ludzie byli zdziwieni. 
	- To nie moja sprawa. Obydwoje byli dla nas bardzo mili. Reszta mnie nie interesuje.
	- Wiesz… to ciekawe… z przyjemnością przyglądałem się, jak rozmawialiście. 
	- I co?
	- Zdziwiło mnie, że ludzie nieznajomi, na dodatek z tak różnych… – zmitygował się – …jakby to powiedzieć… środowisk, dopiero co sobie przedstawieni, mogą sprawiać wrażenie tak… tylko się nie zdziw… tak do siebie…hm… podobnych…tak zżytych…
	- Podobnych?!
	- Czy ja wiem… tak ogólnie…  jakoś tak… – roześmiał się. – Tak mi się w każdym razie wydawało.
	- Masz bujną wyobraźnię. Uważaj, kiedyś cię zgubi.
	- Wyobraźnia wyobraźnią, a wzrok nie kłamie. Nawet mnie to trochę zastanowiło.
	- Nie masz lepszych tematów do rozmyślań?
	- Mam, oczywiście. Ale gdy mnie coś zafrapuje, to nie daje spokoju. Dopóki nie dojdę, co i dlaczego. Nawet jeszcze dzisiaj rano chodziło mi to po głowie. Przeglądałem pewne stare papiery. Nie uwierzysz, czego można się w nich dokopać!
	- Jak ktoś to lubi, niech się w to bawi. No, chyba że musi. Ja mam inne zmartwienia na głowie. 
	- Masz rację, niepotrzebnie ci to opowiadam. Aha… i jeszcze jedno. Twoja kandydatura przeszła. Moje gratulacje! – szeroko się uśmiechał, z zadowoleniem patrząc, jak Sep przez chwilę nie może wykrztusić z siebie słowa. – Właściwie po to tu wpadłem. Wiesz, taka nieoficjalna wizyta gratulacyjna starego kolegi.
	- Dziękuję – odparł trochę niezdarnie. –  To, rzeczywiście duża rzecz.
	- Miałeś najlepsze referencje. Z najwyższej półki. Papiery też przejrzeliśmy. Dokładnie. Bez zarzutu. Nawet te najstarsze – Sep nie miał najmniejszych wątpliwości, że stojący w jego gabinecie obrzydliwy typ w służbowym mundurze zrobił to osobiście. 
	- No, proszę. Jeszcze nigdy nie słyszałem od ciebie takich komplementów – obydwaj wiedzieli, jak wielka obłuda biła z tych słów. Ale jak zabawa, to zabawa – pomyślał Sep.
	- Rzadko je mówię. Ale podziwiam cię, zawsze cię podziwiałem – Ron naraz zaczął coraz wolniej cedzić słowa. Zabawa się skończyła. – Naprawdę. Myślę, że naprawdę jest za co. Przeszedłeś długą drogę, nieprawdaż? – stanął tuż przed Sepem, niepostrzeżenie wchodząc w rolę śledczego.
	- Może nie długą, ale trudną. Nie każdemu jest tak łatwo, jak… innym. – Ron nie mógł nie usłyszeć w głosie rozmówcy ledwo tłumionej nienawiści.
	- I nie każdy wie… – w odpowiedzi zawiesił głos na dłuższą chwilę, równie nienawistnie patrząc Sepowi w oczy – …tyle, co ty. Nie każdy wie… bo i skąd miałby to wiedzieć… ile cię kosztowało dojście do tej wiedzy  – dokończył. – Wiesz strasznie dużo, a możesz wiedzieć jeszcze więcej. – Przerwał, obserwując reakcję Sepa. I w następnej chwili wrócił do roli dobrego kolegi, uśmiechając się, jakby nigdy nic. –  Oczywiście, mam na myśli twoją ogromną wiedzę. Wręcz porażającą.
	- Cieszę się, że ją doceniasz. 
	- Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem nią zafascynowany. Warta jest podziwu. Mówię szczerze. – Wyjrzał przez okno. - No, robi się późno. Na mnie już czas. Idziesz?
	- Tak, chodźmy – Sepowi zrobiło się niedobrze od tej tajniackiej szczerości. Zakrzątnął się do wyjścia. - Cieszę się, że wpadłeś. Powinieneś częściej przynosić mi takie dobre wieści.
	- Zapamiętam. Może jeszcze coś będę miał dla ciebie – zapowiedział. Zatem to było dopiero uwertura. Spektakl dopiero miał się zacząć. 
	Gdy wychodzili i żegnali się przed budynkiem, Ron wsiadając do samochodu wesoło rzucił na odchodnym: - Wiesz, ta twoja kobieta naprawdę jest niezwykła. Ma niesamowite oko na ludzi. Zauważa takie rzeczy, na które nikt by chyba nie wpadł. Pozdrów ją ode mnie – siadł za kierownicą, włączył, silnik i ostro wyrwał przed siebie, machając jeszcze ręką przez szybę. 
	Sep odprowadził go wzrokiem, aż zniknął daleko za bramą wjazdową. Sam się sobie dziwił, że jest taki spokojny. Żadnych nerwów, żadnej paniki – zimny spokój. Doszedł do swego małego samochodziku, wsiadł i ruszył w stronę stacji kolejki. Mózg też ruszył pełną parą. Pora rozważyć wszystko na chłodno, krok po kroku. Od czego zacząć?
	Wizyta Rona nie była, oczywiście, przypadkowa – i nie chodziło bynajmniej o przekazanie mu informacji o zatwierdzonym wielkim awansie. To był tylko pretekst. Sep uznał, że by zrozumieć, co się właściwie stało i co to oznacza na przyszłość, najlepiej będzie odtworzyć sekwencję czasową zdarzeń z ostatnich dni. Postanowił spojrzeć na nie z punktu widzenia niedawnego gościa. 
	Wysoko postawiony oficer tajnej służby, zajmującej się najważniejszymi osobami w Mieście, musiał sprawdzić go po raz nie wiadomo który, niejako z dwóch powodów. Po pierwsze, jako człowieka, w którego rękach spoczywa los prezydenta, po drugie zaś – jako kandydata do wąskiej grupy najbardziej zaufanych ludzi. To zrozumiałe, że Ron miał u siebie komplety zapisów, jakie o nim zgromadzono przez lata. Ponieważ wszystko się dotąd zgadzało, więc powinno było zgodzić się i teraz. Co zatem spowodowało, że uznał, iż jednak się nie zgadza? Najwidoczniej musiał przyjąć takie założenie – i jeszcze raz przewertował dokumentację po tym właśnie kątem.
	Był niezwykle inteligentny, umiał kojarzyć fakty, a nawet ich brak. Cieszył się opinią niezwykle dociekliwego i skutecznego tropiciela śladów. Gdy już coś wywęszył, nie popuszczał dopóty, dopóki nie dochodził do celu. Co takiego wywąchał w zapisach, że przyjął założenie, iż coś może się nie zgadzać. I kiedy? Przecież ojciec powiedział na balu, że awans Sepa został zatwierdzony. Było już więc po weryfikacji – Ron musiał o niej wiedzieć, a może nawet sam o niej współdecydował. Zatem wcześniej takiego założenia nie brał pod uwagę. Czyli zmienił je po wczorajszym wieczorze. Dlaczego?
	Naraz przypomniał sobie słowa Izy, które wymamrotała w nocy przed snem, gdy padli, zmęczeni ilością przeżytych wrażeń i seksem na dobranoc. Jej spostrzegawczość go poraziła, nie wiedział, jak zareagować. Obrócił wszystko w żart, zresztą zaraz usnęła. Resztę nocy przeleżał w dziwnym półśnie. Rano, gdy wychodził, Iza jeszcze spała.
	Naszła go myśl, która zrazu wydała mu się idiotyczna, nawet paranoiczna. Łącząc różne elementy ze sobą w najdziwniejsze układanki, szukał momentu, w którym Ron mógłby wpaść na to samo, na co wpadła i ona. Może też to spostrzegł? Ale takie spostrzeżenia nie zawsze zamieniają się w podejrzenia. Może ktoś inny mu je podsunął? A on już sam z siebie podążył za nimi swoim tajniackim węchem? Ron kochał zagadki, kochał też przyszpilać ludzi i mieć nad nimi władzę. Rzucony pomysł mógł wydać mu się atrakcyjny chociażby przez swoje nieprawdopodobieństwo, więc zaczął się nim bawić, niczym szaradą. Zapewne było jednak jeszcze coś, co pchnęło śledczego do rozważenia, czy w tym, co z pozoru niemożliwe, nie kryje się aby ziarno prawdy.
	Ron nienawidził Sepa równie mocno, jak Sep nienawidził jego. Nie mógł znieść myśli, że chłystek z gminu wdziera się na salony. Że jest tak fantastycznie zdolny, lepszy od niego. Że nie czuje respektu przed nikim i ośmiela się robić wyniosłe miny. Gotów był zejść do piekła, żeby znaleźć cokolwiek, co pozwoliłoby mu zgnoić znienawidzonego typa. Uczepił się więc tej sugestii niczym ostatniej deski ratunku. Sepa i jego karierę traktował jako zagrożenie systemu, podważenie hierarchii, na jakiej zasadzał się ład tego świata. Sam miał się za sól tej ziemi, klejnot w koronie, a ludzkie mróweczki – za pełzające robactwo. I tak oto naprzeciw jednej pychy stanęła druga pycha. Jedna – wrodzona, druga – nabyta, lecz obydwie – równie niszczycielskie. Pierwsza niszczyła przede wszystkim innych, druga – jej nosiciela.
	Sep przyjął, że nawet najdziwniejsza myśl może okazać się właściwa. Nie rozważał zawiłości psychologicznych, tylko odtwarzał sposób rozumowania przeciwnika, niczym naukowiec pracujący nad ciekawym zadaniem. Skoro Ron przyjął nową hipotezę badawczą, to zaczął szukać dowodów na jej potwierdzenie. Lecz podszedł do problemu nie jak chłodny racjonalista, a jak ktoś napędzany emocjami. Nie tyle skrupulatnie badał rzeczywistość, zawartą w dokumentach, lecz niczym wolny artysta puścił wodzy fantazji, wymyślając własną jej wersję. Nie analizował drobiazgowo biografii Sepa, lecz ją wykreował na jednym tylko domniemaniu tajemnicy pochodzenia. Trzeba oddać mu sprawiedliwość – zrobił to doskonale.
	Nie trzeba było bawić się w szczegóły czy zaczynać od przepuszczania danych przez policyjne programy weryfikacyjne. Wystarczyło tylko przyjąć, że owo podobieństwo jest naprawdę nieprzypadkowe. Jeśli tak, to ktoś tu musi być synem, ojcem lub matką – lub jakimś krewnym. Trzeba więc szukać informacji nie w zapisach Sepa, tylko zupełnie gdzie indziej. Ron miał nieograniczony dostęp do wszystkich archiwów Miasta. Szybko wpadł na trop dawnego romansu w światku oligarchów. Donosy, plotki, szczególiki, dziwne okoliczności  – wiele wskazywało na to, że mogło z tego urodzić się dziecko, tym bardziej, że nie było tam śladu po jakiejkolwiek aborcji. Skoro tak, to co się z tym dzieckiem mogło stać? 
	W wielkich rodach szybko likwidowano kłopotliwe dowody ubocznych miłosnych uniesień – jeśli nie w zarodku, to natychmiast po urodzeniu. Niepisane prawo wykluczało posiadanie nieślubnego potomstwa. Żadnych komplikacji, żadnych rejestrów, znaczników. A co, jeśli ktoś to prawo złamał? Hipoteza nie była zatem tak absurdalna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dziecko mogło przeżyć – choć nie wiadomo jak, gdzie, jako kto. 
          Sepowi nie chciało się już odtwarzać dalszego toku rozumowania Rona. Niechętnie przyznał, że inteligencja odwiecznego rywala bez problemów uporała się z zadaniem. Zapewne spędził kilka pracowitych godzin przy komputerach, wertując archiwalne dane wielu osób. Bo że ich namierzył – co do tego nie miał wątpliwości. Zresztą wystarczyło przejrzeć oficjalny biogram Sepa, sprawdzić Jona i Korę. Po nitce do kłębka Ron musiał dojść do Bena i jego znanej przecież przeszłości. Wystarczyło teraz przenieść poszukiwania na Wzgórze. Stare donosy, raporty osobowe i środowiskowe, nietypowe sprawy, postacie – dobry śledczy nie musiał zbytnio przeciążać maszyn obliczeniowych wielkiej mocy. Skoro dotąd wszystko się składało w sensowną wersję zdarzeń, to trop powinien prowadzić ze Wzgórza do Miasta.
	Znakomity plan Bena dał się rozgryźć, choć nie bez wysiłku. Miał jedną, jedyną lukę, której wypełnienie pozostawało poza zasięgiem dwóch starych oszustów. W życiorysie Sepa wszystko niby było bez zarzutu, aczkolwiek pozostawały niejasności z okresu sprzed ucieczki ze Wzgórza. System szpiclował wszędzie, wszystko i wszystkich – nawet dzieci. Ron spostrzegł, że, jak na praktykę gromadzenia informacji, w donosach i raportach imię i postać chłopca z pracowni pojawia się bardzo późno. Relacje są liczne – lecz głównie wsteczne, jakby drugiej świeżości. W badaniach rutynowych umykało to analitykom, lecz teraz zabrał się za nie wytrawny pies gończy, silnie zmotywowany nienawiścią do potencjalnej ofiary. Ron, wykrywszy ten słaby punkt w dokumentach, z podziwem przyznał, iż pomysł z martwą duszą był rzeczywiście znakomity. Zanotował, że należy zlecić podkomendnym informatykom i funkcjonariuszom wprowadzenie tej nowinki do programów szkoleniowych i analitycznych.
	Sep dojeżdżał do stacji. Nadal nie opuszczał go spokój, wręcz obojętny dystans do tego, co wykoncypował.  Dziwna ulga. Jakby zdjął maskę, pod którą się dusił przez tyle lat. Czy będzie jeszcze potrzebna? Któż to wie? To Ron rozdawał teraz karty. Chwycił smycz z uczepioną na końcu obrożą, uciskającą szyję sługi. Tajemnicę kolegi zachowa dla siebie na tak długo, jak uzna to za wygodne, potrzebne lub konieczne. Nie zdemaskuje go sądząc, że Sep, jak każdy w Mieście, jest wystarczająco silnie uwarunkowany na kary i nagrody, że nie zdoła przełamać w sobie efektów tresury. Nie zechce zaprzepaścić pracy całego życia, zacznie korzystać z jej owoców. Zbyt dużo ma do stracenia, żeby szarpać się, wierzgać czy gryźć. A gdyby co – zaciśnie mu obrożę aż do utraty tchu. 
	 Jego niedoczekanie! Sep jeszcze nie wiedział, jak to zrobi, lecz był dziwnie pewny, że znajdzie sposób. Nie na samego Rona – lecz na wyrwanie się z pułapki. Teraz jednak co innego zaprzątnęło jego umysł. Przeciwnik odgadł tajemnicę – nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Zatem dobrze – niech mu będzie. Łatwo to rozgryzł. Lecz pozostała malusieńka ciekawostka. Kiedy? Co się stało między końcem balu a porannym podjęciem nowego tropu? Czy coś mu się przyśniło? A może ktoś go rano zachęcił do myślenia na nową modłę?
	Wchodząc na peron kolejki Sep jeszcze się wahał, choć nagła myśl, ponura, ale nie tak znów nieprawdopodobna, błysnęła mu w głowie i nie chciała gasnąć. Podjechał wagonik, otworzyły się drzwi. Gdy stawiał nogę na schodku, ów maleńki błysk naraz się rozświetlił, rozjaśnił i płonął coraz silniej. W jego świetle dojrzał ciekawy ślad! Znalazł niesamowitą hipotezę badawczą! – i może już zacząć pisać własną, nową wersję pozornie dobrze dotąd znanej mu rzeczywistości. Hipotezę, zbudowaną na jednym tylko słowie!
	Jako to powiedział Ron? Super! Super kobieta! Iza! To jest to! 
	Ron jest superszpiclem w supertajnej superpolicji od superważnych osób i spraw. W tej superpolicji zbiegają się supernitki superpajęczyny, oplatającej cały ich superświat. Tam się załatwia superintrygi, supersprawy, superinteresy. Więc ona, czyli ta superpolicja, musi mieć superdonosicieli od superspecjalnych superdonosów i superraportów. Jest multum zwykłych donosicieli, lecz to tylko pioneczki, wyrobnicy. Ale taka, dajmy na to, superdziennikarka od superprogramów i superreportaży, to już zupełnie inna liga. Superliga! W niej rozgrywa się supermecze, ma się superkontakty i superkontrakty, przeprowadza superciekawe superwywiady. Superludzie opowiadają jej chętnie o swoich superważnych superproblemach, powierzają w supertajemnicy swoje superintymności. Są więc superplotki, superbankiety, no i oczywiście superromanse. Wszystko jest, oczywiście, superwytworne, supereleganckie, więc superświatowa superdziennikarka nie może mieć innego gacha jak tylko supergacha. Supergach to supergość z superpuli, superznakomitość z supertowarzystwa. No więc superszpicel ma swoje superinformacje na każde zawołanie – w tym także o jej supernarzeczonym. I to superszybko! 
	Sepa rozbawił ten słowny idiotyzm, lecz zdał sobie sprawę, że kryje się za nim coś więcej niż zwykły bełkot. Koła wagoniku wystukiwały rytm, pobrzmiewający tym właśnie słówkiem. A on przypominał sobie, jak bardzo jego związek z Izą jest super! Tak się zaczął, tak układał, tak przechodzi teraz w wyższe stadium rozwoju. A on, taki czujny, taki przebiegły, taki ostrożny, taki powściągliwy – wyszedł na takiego superidiotę! Ale za to odkrył przy okazji, kto mógł nakierować Rona na jakże dla niego wspaniały trop. To przecież Iza opowiadała o znikaniu niemowląt w domach różnych jaśnie panów. W nocy zwierzyła się ze swych obserwacji z balu. Może nie kojarzyła wielu spraw, lecz wystarczyło, że dzieliła się nimi z kimś tak czujnym jak Ron, by ten puszczał w ruch własne szare komórki. Jak on to powiedział? „Spotkali się przypadkiem, na ulicy.” Ciekawe, kiedy, skoro ona spała rano, gdy inni idą do pracy, a on już siedział przy swoich maszynkach do mielenia danych. Ale, od czego są życzliwe, acz służbowe telefony z pytaniami o „ciekawe wrażenia”?
	Śmiać się czy płakać? Żal z powodu utraty złudzeń, czy wściekłość na kogoś, kto ponad rok łże, oszukuje, nadużywa zaufania, kręci? Świadomie, z rozmysłem, a przy tym przymilając się i czuląc na tysiące sposobów. Przypomniał sobie panienkę z agencji towarzyskiej. Nie wzięła od niego złamanego grosza, a choć kurwa – to o ileż okazała się wobec niego przyzwoitsza! Miała chwilowy kaprys – i stać ją było na gest. Oczywiście, swoje raporciki też musiała pisać, lecz czasami zachciewało się jej ulotności za darmo. Nawet świnia musi mieć chwile wytchnienia. A tu tak na okrągło, na każde zawołanie i polecenie? 
	Potrzeba miłości jest w stanie zagłuszyć każdy dzwonek alarmowy. Nic wtedy do ciebie nie dociera. Przywykasz do podstępnego poczucia spokoju. A gdy okaże się, że cię oszwabili, czujesz, jakby ktoś napluł ci w pysk. Albo napaskudził gdzieś do środka, gdzie nie można się obetrzeć ani umyć. Musi samo spłynąć albo obeschnąć – ale już na zawsze zostaje paskudny fetorek. Jakiś taki wżarty w ciebie, jak stęchły grzyb w fundamencie. I nie ma na to kary! Bo właściwie – niby za co? Za to, że cię wystawiono do wiatru? No, to szukaj wiatru w polu! Aż się zdziwisz, ilu tam znajdziesz podobnych ci głupców.
	Mijając kolejne stacyjki, jedna za drugą, popadał co i raz w rozmaite nastroje. Nie chciało mu się już więcej bawić w słowne gierki. Odkrył zasadę – szczegóły nie miały już wielkiego znaczenia. Zajrzał do kapelusza, a tam nie było żadnych królików. Trzymano je gdzie indziej. Tylko po co się za nimi uganiać? Jeszcze by oblazły jak robactwo. 
	A tak go chwalono za niezwykłą intuicję! Może stary Jon miał rację – tyle, że nie powiedział mu wszystkiego? Kto ma duszę, ten zobaczy inną duszę. Zgoda, niech mu będzie. Ale czy są dusze dobre – i dusze złe? Znów kombinacje, warianty. Zrezygnował z logicznych układanek – co mu z tego, że się na nich zna? To dobre w laboratorium, kiedy żongluje swoimi martwymi cząsteczkami w probówkach. Wyobraził sobie dwa mieszkania – swoje i Izy. Dwie wielkie probówki, a w nich dwie cząsteczki, Ba, supercząsteczki! I co dalej? – natarczywość, z jaką pytanie Bena wracało do mózgu, stawała się okropnie irytująca. Lecz stary mentor mawiał również, że im więcej wie, tym więcej jeszcze mu brakuje. Czego mu więc teraz brakuje? Przecież dowiedział się już tak dużo.
	Spoglądał na zmieniający się za oknem krajobraz. Wjechali już na Wzgórze, kolejka powoli wspinała się ku wyższym jego rejonom. Jeśli wcześniej miał wrażenie, że pozbył się maski z twarzy, tak teraz czuł, że pozbywa się jakieś zasłony, okrywającej dotąd jego umysł. Tak, jak po usunięciu zaćmy na oczach, kontury świata wyostrzają się, wzrok dostrzega grę barw, kształtów, mnóstwo szczegółów, drobiazgów, tak rozum, gdy spadnie zamocowana na nim opaska, zaczyna spostrzegać tysiące nowych niteczek, splatających ze sobą wszystko, co postrzega w otoczeniu i co ma zapisane w pamięci. Uzdrowionym oczom przywrócona zostaje zdolność postrzegania głębi perspektywy. Umysł człowieka, niczym teleskop, uwolniony od filtrów i przesłon, naraz zaczyna penetrować nieznane dotąd rejony świata – tego poza nim, i tego w nim samym. Jakkolwiek nie porażające bywają tego efekty – na pewno są ozdrowieńcze. 
	Gwałtownemu przebudzeniu towarzyszy zwykle zamęt w głowie, trudności z orientacją w czasie i przestrzeni. Wybudzanie się z umysłowej i duchowej maligny bywa długotrwałe i często bolesne w skutkach. Lęk przed nowym walczy o pierwszeństwo z ogromną ciekawością. Silne natury podejmują wyzwanie, zapanowują nad sobą, dają szansę działania uwalniającej się w nich energii. Sep, nieco zdezorientowany tym, co zaczęło się z nim dziać, wyjrzał przez okno, by sprawdzić, czy daleko jeszcze do końca podróży. Spojrzał – i zobaczył, gdzie jest. Jakaś przemożna siła kazała mu wstać – właściwie podniosła go z ławki, pchnęła ku drzwiom. Gdy kolejka zatrzymała się, wysiadł bez wahania, po czym pewnym krokiem ruszył ku wyjściu z peronu.
	Był u siebie. Wrócił do miejsca, z którego dwadzieścia z górą lat temu wyruszył w wędrówkę życia. Uwalniając się z odrętwienia umysłu i duszy odczuwał przemożną potrzebę zmierzenia się ze swoją przeszłością. Los nim pokierował, podsunął mu sposobność rozpoczęcia od miejsca, od którego wszystko się zaczęło. Tu ktoś go przyniósł jako kilkudniowe niemowlę – teraz zjawia się sam, jako trzydziestolatek. Była w tym jakaś kiczowata dramaturgia, rodem z kiepskich filmów, lecz nie wiedzieć czemu nie drażniła jego estetycznego gustu. Było mu obojętne, jakimi etykietami co, gdzie, i dlaczego jest oklejone. Miał swoją sprawę do załatwienia, była ważna – i wara innym od niego.
	Wczesnym wieczorem na stacyjce i przed nią ludzi było niewielu. Przy otwartej jeszcze hurtowni tanich towarów dla masowej biedy kręciło się kilka osób. Z sąsiedniej knajpy, którą mijał, dobiegał charakterystyczny gwar, na zewnątrz koczowało grono miejscowych pijaczków. Dalej zaczynały się już domki, budy, chałupy – wielka, szara masa nieforemnych zabudowań. Dobiegały stamtąd odgłosy tubylczego życia, jazgoty telewizorów, nawoływania, śmiechy, błyski palących się lamp. W powietrzu unosiła się zawiesina obrzydliwych zapachów, na drodze i chodnikach migały światełka rowerów, motorów, taniego samochodowego rupiecia. 
	Dorosłych mieszkańców napotykał niewielu – więcej dzieciarni i młodzieży. Wokół pętały się pokraczne psy i koty. W miarę, jak szedł dalej do końca długiej drogi, ludzi na niej ubywało. Ubrany na sportowo, w roboczej kurtce, zabranej odruchowo z bagażnika na dole, nie rzucał się zbytnio w oczy. Był tu teraz obcy, lecz nie bał się. Ten czy ów obejrzał się za nim, ale nikt go nie zaczepiał.  Ot, jakiś gość, może jakieś interesy, może kogoś odwiedza? Może w jego gestach, ruchach, sposobie chodzenia miejscowi wyczuli coś swojskiego? Swój rozpozna swojego – nieraz nie wiadomo właściwie, po czym. Sep zaśmiał się w duchu – słowa Jona nabierały przewrotnego sensu.
	Czekały go cztery kilometry marszu. Szedł szybko, droga pustoszała. Zorientował się, że jest sam. Sam? Czy aby na pewno? Raptem zrozumiał, że to nieprawda. Poczuł na plecach, że ktoś za nim idzie. Nie musiał się odwracać, wiedział, że nic nie zobaczy, lecz że tam naprawdę ktoś jest. 
	Cienie! Szły za nim cienie – żywych i umarłych. Jego życiowy dorobek! Kapitał i bagaż. Film ruszył, taśma rozwijała się, lecz co i raz ją cofał, przewijał, zatrzymywał stop-klatki. Najpierw ci, którzy już nie żyją. Piątka dobroczyńców, mentorów, oddanych dobrych ludzi, którzy go ulepili, ukształtowali, przysposobili do życia, zrobili, co w ich mocy, by rozwinął skrzydła i poleciał najwyżej, jak się tylko da. Umarli, lecz ich cienie towarzyszyły mu bez przerwy, i to one idą teraz za nim w pierwszym szeregu. Nie budzą lęku, choć miałyby prawo udzielić mu niejednej reprymendy. Za nimi cała reszta.
	Cienie żywych i umarłych mieszały się ze sobą. Jak odróżnić, do którego świata należą? Ludzie i cienie, martwe i żywe – jak to jest? Co się z czym łączy, co z czego wynika? Z pamięci wypłynęły obrazy rodziców, kobiet, kolegów, sąsiadów, nauczycieli, współpracowników, nawet Rona. Gdy wczoraj krążył po salach balowych, wydawało mu się, że chodzi między manekinami, nadętymi kukłami, wieszakami na stroje i ozdoby. Jakież to wszystko było mechaniczne, sztuczne, wręcz czuło się zapach smaru w trybach ich mechanizmów. Są na swój sposób martwi, żyją za nich ich cennie. Zawładnęły ich życiem, poruszają sznurkami, na jakich wiszą ci niby żywi ludzie. 
	A czy gdzieś indziej jest lepiej? Czyż całe Miasto, razem ze swoim kloacznym Wzgórzem, nie jest aby jednym, wielkim skupiskiem żywych trupów, kukiełkowym teatrzykiem w jakimś monstrualnym lunaparku? A on sam – czy aby również nie jest zwykłą pacynką na długim kiju, której cień błąka się po ulicach? Czy można odwrócić role tak, by to żywi zapanowali nad własnymi cieniami?
	Co sprawia, że żywy człowiek zamiera i zamienia się w żywy cień? Świat żywych – w  świat cieni? Pięć fantomów z pierwszego szeregu maszerujących za nim zjaw wydało mu się bardziej żywych, niż cała reszta. W upiornej krainie, zamieniającej ludzi w bezosobowe truchła, tylko oni za życia nie byli cieniami. Osobliwi odmieńcy, nie ulegali systemowi, choć płacili za to ogromną cenę. Nie dali się przetworzyć, nie zmartwieli. Co takiego trzeba mieć w sobie, żeby to się udało? Przecież i on sam zawsze był – i nadal jest – przekonany, że przynależy do gatunku odmieńców. Ale czy tego samego rodzaju?
	Odpowiedzi na wciąż nowe pytania kołatały się gdzieś w przedsionku świadomości, lecz jeszcze nie przebijały do umysłu. Wciąż nie dawała mu spokoju myśl, że Ben i Jon – a także i Set – mieli w sobie coś takiego, co ich uodporniło na system, a więc i zamianę człowieka w marionetkę. Poczciwy, prosty robotnik fabryczny pochodził ze Wzgórza, z krainy żywych trupów. Przed pojawieniem się małej znajdy w ogóle zapadł się w sobie, zamarł jak wyłączony z kontaktu robot kuchenny. Lecz pod wpływem nowej sytuacji ponownie się uruchomił. Co spowodowało, że unieruchomiony mechanizm znów zadziałał – i to jak?! Czy samo dziecko jako takie, czy coś, co z tym dzieckiem się wiązało? Co go odmieniło? 
	Odpowiedź przyszła szybko i Sep aż się zdziwił, że jest taka prosta. Seta ożywiło to, że znalazł nowy sens w swoim zmartwiałym życiu. Poczuł się potrzebny. Nie sobie – lecz dziecku. Drugiemu człowiekowi. Bez tego, był tylko automatem do przetwarzania masy i energii. Maszyną na biegu jałowym. Maleńkie niemowlę, którego z początku nie cierpiał, a bez którego później nie wyobrażał sobie życia, włączyło niewidzialne sprzęgło, dzięki czemu maszyna ruszyła. Czy tak było? 
	Sepa to rozumowanie nie zadowoliło, czegoś tu brakowało. Czy każdy na miejscu Seta zachowałby się tak samo? Ludzie rodzili dzieci, lecz wielu je wyrzucało, oddawało, zabijało. Przecież jego właśni rodzice pozbyli się go jak niepotrzebnego „kłopotu”. Niepotrzebny! Nie mieli takiej potrzeby! A Set miał! Wobec obcego dziecka! W tym chyba tkwiło sedno sprawy. W potrzebie, która nadaje sens ludzkiemu życiu. Sep wiedział już, co odróżniało dwa żywe trupy, jakimi byli jego rodzice, od prawdziwie żywego Seta, którym nie władał żaden cień.
	Ben znalazł sens w leczeniu ludzi, potem w wychowaniu i edukowaniu małego chłopca o niebywałych zdolnościach. Jon należał do tego samego gatunku odmieńców, choć zajmował się sztuką. Jeden hołdował wiedzy, drugi pięknu. Obydwaj byli mądrzy i dobrzy – choć obdarci, zrzędliwi, nieprzystępni. Co jednak ciekawe – choć miano ich za dziwadła i obrzępały, to przecież doceniano i szanowano. Może dlatego, że nikomu na myśl by nie przyszło, że podlegają jakimś cieniom. Wolność, jako stan ducha i umysłu, w każdym swym przejawie i w każdej formie budzi instynktowny podziw i szacunek, nawet u największych głupców, prostaków czy szubrawców.
	Po krótkim namyśle doszedł do wniosku, że do tej piątki powinien dołączyć Utę. Zapewne żyła gdzieś poza jego zasięgiem. Może uda mu się ją odszukać? Miała w sobie coś z Diny i Kory – dwóch wspaniałych, kochających go starych kobiet. Dziesięć lat temu trochę drażniła go pozornie bezrefleksyjna zwyczajność prostej kelnerki, lecz po miesiącach spędzonych z Izą zrozumiał, co wcześniej stracił. Pomyślał, nie bez ironii, że nie była „super” – i to chyba należało uznać za największą jej zaletą. Innych zalet też jej nie brakowało, choć miała i wady. Czy mogłaby go oszukiwać tak, jak Iza? Wykluczone. Wolała odejść, niż grać rolę wbrew samej sobie. I wierząc, że jest potrzebna swemu dziecku, sprawdzając się w roli matki, na pewno nie była żadnym martwym cieniem. Żyła. Jeszcze jeden odmieniec w świecie sformatowanych, zestandaryzowanych żywych robotów.
	Sep dochodził już do chaty, w której się wychował. Ktoś tu mieszkał, w oknach paliły się światła. Rozejrzawszy się dokoła zauważył, że nie jest już ostatnim domkiem przed skrajem lasu. Obrosła niewielkim sąsiedztwem, choć niezbyt okazałym. Zwolnił krok, minął jednak obejście i ruszył dalej, ku ścianie lasu. Wszedł między drzewa, szedł na pamięć. Dojrzał w mroku leśną chatę, a raczej to, co z niej zostało. Żałosne resztki, obrośnięte i zarosłe poszyciem – i to wszystko. Nikt się tu nie wprowadził, zapewne władze nie zezwalały na zasiedlanie tego terenu, tak jak na zmniejszenie szerokości pasa przygranicznego przed Strefą Zakazaną. Sep nie rozczulał się nad tym, co zobaczył, nie spodziewał się cudów, nie liczył na żadne melodramatyczne sentymenty podczas odwiedzin jakże ważnego dla niego miejsca. Skręcił w bok, i sobie tylko znanym szlakiem między starymi drzewami, szedł dalej, ku granicy osady i Miasta. Wydostał się z lasu i stanął przed otwartą przestrzenia bezkresnej równiny. W mroku zapadającej nocy widział po bokach światła wieżyczek strażniczych – i nic więcej.
	Cienie zatrzymały się za nim. Już się ich nie obawiał, ani specjalnie nimi nie interesował. Przyjdzie czas, gdy rozpracuje je po kolei, zrobi z tym porządek raz na zawsze. Teraz pora odpocząć. Zwierzątko zatrzymało się, łapki stanęły w miejscu, koło przestało się kręcić. Czy znów wprawi jej w ruch? Nie, już nigdy! Nigdy wiecej! 
	Gdy tak stał, opadła w nim, gdzieś w środku, kolejna zasłona – i Sep wreszcie pojął, co to takiego dusza. Już nie myślał, nawet nie patrzył. Nie musiał – nie patrzył, nie myślał, a widział i wiedział. Jak, dlaczego, w jaki sposób – czy to ważne? Jakiś straszny wór kamieni spadł z łoskotem, poczuł lekkość – właśnie tam, w duszy. Upiorne, nieustannie obracane koło rozsypało się pod własnym ciężarem. Dopiero teraz zobaczył, z jakiego marnego materiału było zrobione. Całe życie napędzał masę chłamu, starał się trzymać wysokie obroty, aż wytarł bieżnię nogami i rękami tak, że tylko się po niej ślizgał bez żadnego efektu. 
	Zaczął się strasznie śmiać. Utrata maszyny własnego życia rozbawiła go, wokół leżały szczątki, porozsypywane kamienie – niebywały śmietnik! I dla tej kupy gruzy poświęcił tyle czasu, energii, pracy, woli? Czym była cała jego ambicja? Cel, marzenia, nadzieje, chęć gry ze światem? O co grał? O te cienie, które zbiły się za nim w gromadę i czekały, co zrobi? Czy wezwie je, niczym wojsko, do dalszej walki? Bez niego były bezwartościowe, bez wodza. Ale mogły jeszcze wzniecić rokosz!
	Sep odwrócił się. Spojrzał w pustkę, w której się czaiły. Wiedział, że je obezwładnił. Odprawi je jednym gestem ręki. Ale czy sobie pójdą? Czy nie przycupną gdzieś w oczekiwaniu na lepsze czasy? Jeśli nawet – to i tak są bezsilne. 
	Czyżby? Czy wszystkie? Stare – owszem. Lecz są jeszcze dwa nowe. Dwa cienie dwójki dzieci. Dwóch chłopców – syn, i ten drugi. A z nimi jego własny cień. 
            Sep zamarł. 
	Uratował własnego syna, lecz jakim kosztem? Życie za śmierć. Dla syna jest cieniem takim samym, jak dotąd był dla niego jego ojciec. A kim się stanie przez tego, którego jednym podpisem uczynił ofiarą? 
	Nie ma już koła – i nie będzie. Stanie się to, co stać się musi, nikt już nie odwróci biegu zdarzeń. Czy nie ma dla niego ratunku?
	Wtem przypomniał sobie dawną rozmowę z Benem. Stary leśnik miał w zwyczaju opowiadać różne bajki, legendy, baśnie z czasów bezpowrotnie minionych. Była wśród nich historia o pewnym człowieku, któremu jego srogi pan, chcący go ukarać za przewinienia, jakich wciąż się dopuszczał, nakazał odkupić swe winy okrutnym sposobem. Miał ów ojciec pójść na pole z własnym synem i na dużym kamieniu złożyć z dziecka przebłagalną ofiarę – czyli zabić je wielkim nożem. Baśń głosiła dalej, że ojciec pogodził się z losem i już miał dopełnić, co mu nakazano, gdy wielki pan w ostatniej chwili ulitował się i oznajmił, że przyjmie w ofierze martwe zwierzę, zamiast chłopca. Tak też się stało. Ojciec i syn wrócili do domu cali i zdrowi, dziękując panu za okazaną łaskawość. Cieszyli się nią przez swe życie – swoje i swojego potomstwa.
	Mały Sep wysłuchał był wtedy opowieści bez większych emocji. Gdy Ben zapytał go, co o tym sądzi, odparł, że ten ojciec niepotrzebnie się martwił, bo przecież mógł pana oszukać. Nic mu nie mówiąc, powinien zamiast własnego dziecka złapać jakiegoś bachora z osady i podstawić go w miejsce własnego syna. 
           – Przecież ten pan, jakby nie poszedł z nimi na pole – kombinował – to nic by się nie połapał. 
	Dla dzieciaka, chowanego na Wzgórzu, w świecie, w którym życie ludzkie znaczyło tylko, co paczka papierosów, oszukanie kogoś i zdobycie fantów cudzym kosztem było czymś ze wszech miar naturalnym, nawet godnym podziwu i szacunku. Ben nie odzywał się wtedy przez dłuższy czas, wpatrywał w małego Sepa wnikliwie, nie wiedząc, po prawdzie, jak zareagować.
	- Myślisz, że to załatwiłoby sprawę? – spytał cicho, ale ze złością w głosie.
	- Jasne. Dziecko za dziecko. Jak ma któreś umrzeć, to niech umrze cudze. Jeśli ojcu już tak na tym własnym zależy – mówił pewnie, jakby zadanie było szalenie proste, a rozwiązanie oczywiste.
	- Ale przecież to drugie umrze! Nie żal ci? – Ben próbował się odwołać do uczuć chłopca.
	- Trudno. Coś za coś – żadnych wątpliwości. –  Tak się robi.
	- Tak uważasz? No dobrze, mój drogi, ale co dalej? Co dalej? – to pytanie Ben zwykł był powtarzać do znudzenia.
	Sep przypomniał sobie własną dziecięcą głupotę. Jakże wtedy był przemądrzały, chytry, dumny ze swego doskonałego pomysłu! A Benowi się to nie spodobało. Bardzo nie spodobało – czuł to przez kilka następnych dni. 
	Wspomnienie tamtej chwili uświadomiło mu paradoks jego sytuacji. Trzeba było całego życia – szkół, nauk, chytrości, awansów, wiedzy, salonów, ambicji, marzeń, sukcesów – żeby wrócić do punktu wyjścia. Jaki był, taki został. Czy taki sam? Wtedy tylko rozważał zysk, teraz żałuje, choć przecież też coś zyskał. Jakże okrutne zakończenie historii. W jednej chwili cała radość, jaka na niego dopiero co spłynęła, ulotniła się. Nie ma ratunku! Na kupie gruzu siedział nie ozdrowieniec, lecz ponownie mały, sprytny łobuziak ze Wzgórza. Cienie wciąż czekały. Więc, po co to wszystko?! W świecie zła, totalnego zła, zawsze zostaniesz wkręcony w jakieś imadło!
	Wstał, patrzył na rozciągającą się przed nim równinę, która w poświacie nocy ginęła gdzieś za horyzontem. Czuł już tylko żal – beznadziejny żal. Wtem coś w nim pękło. Nagle, samo z siebie. W duszy. I z tego pęknięcia wyłoniła się odpowiedź. Przyszła sama, wypłynęła gdzież ze środka, z jakiejś niezwykłej jasności, porażająca swą oczywistością. 
	Najpierw było echo szeptu spod furtki, gdy wyruszał, uciekając do Miasta – idź, i nie odwracaj się. Potem znowu głos Bena – co dalej?
	Co dalej?
	Już się nie obejrzał. Wiedział, co ma zrobić. Jeden mędrzec zapytał, drugi odpowiedział:
	- Ano, zobaczymy…
	I ruszył przed siebie.
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Lech Jęczmyk

Miasto i człowiek

                                                              	 „Najpierw tworzymy budowle, 
                                                               	 a potem one tworzą nas”.               
                                                                                                  	Churchill

	Autorzy setek powieści fantastycznych, surrealistycznych, fantastycznonaukowych – przedstawiali miasta. Nawet 200 lat temu, kiedy wsi było więcej, fantazja pisarzy obracała się wokół miast - utopijnych, wzorowych, jak u Amerykanina Bellamy’ego czy Anglika Wellsa, albo groźnych, jak w Mieście koncentracyjnym J.G. Ballarda. Ciekawe, że zarówno dla Bellamy’ego, jak i dla Wellsa, obrazą intelektu był fakt, że na deszczu każdy rozpina swój prywatny parasol – u nich rozpina się jeden wspólny parasol dla całego miasta, jak u nas nad Stadionem Narodowym.
	Roman Zawadzki nie wdaje się w sztuczki techniczne, które tak zajmowały autorów z przełomu XIX i XX wieku. My to już przerobiliśmy i jest nam wszystko jedno, czy tłoczymy się w konnym omnibusie czy w metrze.
	 W powieści Zawadzkiego mamy miasto - moloch, miasto jak plansza gry, na której poruszają się ludzie – pionki po wyznaczonych dla siebie polach. Ciągną do tych miast, bo tu jest kariera i pieniądze, ale gdzieś w głębi świadomości czy nieświadomości czai się uczucie dyskomfortu, jakiegoś braku. Niektórzy antropologowie twierdzą, że zbyt szybko, że za wcześnie oderwaliśmy się od natury i stąd symbolem wolności jest wyjazd z miasta na działkę, na „łono przyrody”. Pogrzebać w ziemi, pogadać z roślinami i zwierzakami. Przemycić do miasta parę kwiatków na balkon, kota albo psa, zachować nitkę łącząca nas z naturą i nasza gatunkową pamięcią. 
	Czy zauważamy, że Bóg objawia się pastuszkom, tym „niewykształconym ze wsi”, a nie dyrektorom, księgowym czy redaktorom Znaku? Możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale miasto zawsze uwiera nasze dusze.
	Ludzkie pionki w mieście rządzone są za pomocą zasady kija i marchewki. „Wygląda na to, że zawsze potrzebny jest drut kolczasty, żeby utrzymać figury na ich polach” - stwierdził niejaki P.J. O’Rourke. Jak wszędzie, te uprzywilejowane pionki dostają więcej marchewki, a zagrożenie polega na tym, że za fałszywy ruch można mieć obniżoną rangę i dostawać marchewkę drugiej świeżości. Prawdę powiedziawszy, przypomina to mocno hinduistyczny krąg reinkarnacji i wynikający z niego system kastowy. Albo stalinizm, w którym pozornie wszechwładny sekretarz partii albo sędzia mógł za jedno niewłaściwe słowo sam wylądować w obozie, ku uciesze współwięźniów. (Opowiadał mi pewien stary łagiernik, jak kiedyś urkowie rozpoznali śledczego i mordowali go przez dwa tygodnie, żeby sobie przedłużyć przyjemność). Pionki niższej kategorii mają tak niewiele, że nie bardzo jest im co zabrać – dla nich jest kij.
	W takim układzie społecznym nieunikniona jest obecność gangów. Działa jakaś drabina: administracja – policja – gangi - pospólstwo. Nie ma chyba dziś na świecie społeczeństwa bez mafii i jeżeli nigdzie jej nie likwidują, to znaczy, że wrosła w tkankę społeczną i jest władzy potrzebna.
	Awans w strukturze władzy związany jest z rodzajem egzaminu – trzeba się wykazać brakiem sumienia lub zdolnością do stłumienia jego głosu. Bohater powieści przeżywa to, będąc świadkiem przeznaczania dziecka na dawcę organów. Niby nic nie mógł zrobić, ale milczał, choć był to dla niego wstrząs. Niezwykle trafnie ujęła to Marguerite Yourcenar:
„Ludzie wyobrażają sobie, że potępiają pewne uczynki, ponieważ są one niezgodne z moralnością; w rzeczywistości ulegają (mają to szczęście, że ulegają) nakazom instynktownego wstrętu.”
	Tak ujęty głos sumienia jest wrodzonym głosem natury, głosem prawa naturalnego, później można go tylko doskonalić lub tłumić.
	U szczytu, zdawałoby się, kariery nasz bohater Sep wchodzi w pole widzenia służb specjalnych. Jak każdy, kto przekracza pewien poziom, musi sobie znów zadać pytanie: gram dalej czy pasuję? Nie przypadkiem w grze dwóch inteligencji, Sepa i oficera służb Rona, pojawia się inspirująca gwiazda dziennikarstwa. Wszystko się zgadza, bo to zawód szczególnie narażony na podchody ze strony służb, a żądni sławy i ambitni ludzie mediów rzucają się wprost w ramiona oficerów. Często dosłownie, jak nowa przyjaciółka Sepa.
	Zawsze jednak znajdują się – nieliczni – ludzie z najwyższych kręgów, którzy ulegając głosowi „instynktownego wstrętu”, porzucają swoje apanaże, wygodne życie, władzę nad innymi – zrzucają obrożę – jak z bajki pana Mickiewicza o psie i wilku – i wybierają głodne życie wolnego wilka. Przykładem może być Joseph Stiglitz, Główny Ekonomista Banku Światowego i laureat Nobla z roku 2001, który porzucił jedno z najbardziej wpływowych (i odpowiednio płatne) stanowisko na świecie, żeby pisać o tym, co finansiści robią z naszym światem. Dalej poszedł genialny matematyk Ted Kaczinsky, który rozwinął jednoosobową partyzantkę, zaszył się w lasach i stamtąd wysyłał listy-bomby do bankierów. Nie wiemy, jaką drogę obierze nasz bohater, wiemy tylko, że przekaże gen wolności swojemu nigdy niewidzianemu synowi, tak jak jemu zaszczepił ten gen Stary Ben, tajemniczy nauczyciel z lasu. 
	Ursula Le Guin napisała opowiadanie „Ci, którzy odchodzą z Omela” o szczęśliwym mieście, którego szczęście jest ufundowane nędzą jednego dziecka (to pomysł z „Braci Karamazow” Dostojewskiego). Każdy musi to dziecko zobaczyć i wtedy niektórzy z miasta wychodzą. „Odchodzą z Omela” i idą w ciemność, by już nigdy nie wrócić. Miejsce, do którego zmierzają, jest jeszcze bardziej niedostępne wyobraźni, niż miasto szczęścia. Nie próbowałabym go nawet opisać. Może w ogóle nie istnieje. Ale ci, co odchodzą z Omela, wiedzą, dokąd prowadzi ich droga”.*/
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