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Podziemni 

 

 Jest rok 2047. Cały świat opanowany jest przez super inteligentne zabójcze potwory, 

których władcą jest wielki cesarz Ankami…  

Dobra, od początku. 

 Jestem Steve i mam niecałe 16 lat.  

Opowiem wam swoją niezbyt sympatyczną historię, jak zostałem jedynym w swoim rodzaju 

Steve ‘m Bezrękim. Albo lepiej, Steve ‘m Metalorękim.  

Do niedawna byłem jeszcze małym radosnym nastolatkiem, który nie wytrzymywał siedzenia 

w podziemiach i ciągle wtykał nos w nie swoje sprawy. Naprawdę trudno mi było mieszkać w 

podziemiach z całą rodziną i najbliższymi znajomymi.  

Kiedy miałem około osiem lat zeszliśmy do podziemi. Powiedziano mi, że nad nami mieszkają 

straszne stwory, dokładniej roboty, które gdy tylko widzą człowieka, to chcą go zabić i robią to 

niezwłocznie.  

Jedzenie dla nas zdobywali starsi. Co miesiąc nadchodziła „pora polowań”. Tego dnia parę 

wybranych dorosłych chłopaków, żegnanych przez swoją płaczącą rodzinę wychodziła na 

zewnątrz, i nie było ich tydzień.  

Nie zawsze wszyscy wracali, a Ci których nie było, mieli symboliczny pogrzeb. Ciągle mówiło 

się o zemście, jaką urządzą ludzie robotom, za tych wszystkich co zginęli, ale jakoś nikt się nie 

kwapił by ją urządzić. Kiedyś pytałem się, czemu, ale odpowiadali nerwowo, że jeszcze nie 

nadszedł czas. 

Mówiono też o innych ludziach, też poukrywanych w podziemiach. Co jakiś czas trafiał do nas 

jakiś człowiek, któremu udało się przeżyć na ziemi, i opowiadał o tym, co się tam dzieję. 

Uwielbiałem tych opowieści słuchać. Najbardziej mnie jednak intrygowało tajemnicze słowo 

„Tapr”. Dorośli mówili je czasami między sobą, ale zawsze wtedy ściszali głos i rozglądali się 

nerwowo na około, jakby spodziewali się, że ze ściany zaraz wyskoczy jakiś potwór.  

Pewnego dnia do naszej podziemnej kryjówki wpadł obszarpany mężczyzna, zataczający się, z 

bronią w ręku. Natychmiast dopadli go dorośli, z chęcią pomocy, ale dla niego nie było ratunku.  



Wtedy jednak zdarzyło się coś, co zapamiętałem na całe życie: gość spojrzał na mnie i 

powiedział kilka słów: 

- Musisz przekazać to Tapr. 

Potem wcisnął mi do ręki zwitek pergaminu. Żaden z dorosłych tego nie usłyszał i nie 

zauważył. Następnie mężczyzna umarł, zanim zdążyłem zapytać, o co mu chodzi.  

Dorośli od tamtego momentu zachowywali się dziwnie; szeptali, nerwowo się rozglądali.  

Nudziła mi się ta zabawa z tymi samymi osobami, ta aura tajemnicy, te ściszanie głosu, te nie 

wychodzenie na zewnątrz. W końcu postanowiłem wykonać misję tamtego faceta. Nie bałem 

się, co było… głupie. W ogóle nie wiem, skąd wziął się ten pomysł z ucieczką… ale mniejsza 

z tym. Byłem wtedy bardzo mały.  

Nie wiedziałem nawet co to jest Tapr. Po prostu zdecydowałem, że jak to znajdę, to będę 

wiedział, co to jest.  

Pewnej nocy, wziąłem plecak, trochę jedzenia, parę potrzebnych rzeczy i pistolet tamtego 

człowieka, po czym wymknąłem się na z podziemi. Oficjalnie potwierdzam, że to był głupi 

pomysł, o czym później miałem się przekonać. Miałem ledwo 11 lat… 

Zapach nadziemskiego powietrza spowodował, że zakręciło mi się w głowie. Kolory, nawet 

nocą też wyglądały inaczej. Szczerze mówiąc mało pamiętałem jak wygląda ziemia. 

Natychmiast zacząłem biec. Nie wiedziałem gdzie i po co. Tak kazał mi instynkt. Mało 

widziałem, było zimno, i ciągle potykałem się o dziwne rzeczy, które praktycznie nie 

widziałem. Straciłem rachubą czasu. Nie tak wyobrażałem sobie ten świat na zewnątrz. 

Chciałem wrócić do naszej podziemnej kryjówki, nawet jeśli oznacza to kolejne 80 lat życia 

bez światła dziennego w towarzystwie znanych sobie osób.  

Podróżowałem tylko nocą, a za dnia kryłem się za szczątkami jakiś maszyn. W nocy niebo było 

szare, a za dnia piaskowe. Słońce grzało tak mocno, że aż trudno było uznać, że jest późna 

jesień, ale od wielu lat nie było prawdziwej jesieni. Po horyzont ciągnęło się pustkowie 

zepsutych sprzętów, głazów i piasku, niczym na wielkiej, elektronicznej pustyni. Poza 

nielicznymi uschniętymi krzakami leszczyny nie było żadnych roślin, ani żadnej żywej duszy 

dookoła mnie. Unikałem patrolów robotów, na szczęście ani jeden mnie nie nakrył.  

Przez pierwsze kilka dni wypiłem cała wodę z zapasów i zjadłem wszystko co miałem ze sobą. 

Był taki upał, że ledwo się wlokłem. Na szczęście w nocy było trochę chłodniej, co dodawało 

mi sił. Najgorzej jednak było z brakiem jedzenia… wodę nauczyłem się zdobywać. 

Wystarczyło kopać. Dużo kopać.  



Kopanie odejmowało mi dużo sił, ale woda przynosiła następne. Ile można było wytrwać na 

samej wodzie? Bałem się testować. No i nigdzie nie było żadnego TAPR’ u, cokolwiek to miało 

być.  

Zastanawiałem się przez większość czasu, czy nie dałoby się jakoś wrócić do naszej kryjówki. 

Właściwie to straciłem rachubę czasu jeśli chodzi o pobyt na zewnątrz. Może to były 2 

tygodnie? Nie miałem zielonego pojęcia.  

 I pewnego dnia, kiedy już byłem u kresu sił, i marzyłem o czymkolwiek do jedzenia, 

stało się NAJGORSZE. Czyli inaczej: zostałem nakryty przez jeden z patrolów robotów. W 

środku nocy. 

Na początku usłyszałem strzały. Prawdę mówiąc, nie miałem dotychczas siły nawet szybciej 

chodzić, a co dopiero truchtać. Ale dźwięk zbliżających się maszyn do zabijania, naprawdę 

potrafi zdziałać cuda. 

Rzuciłem się biegiem, potykając się i po omacku szukając tajemniczych przeszkód w postaci 

głazów i szczątków sprzętu. I nagle wpadłem do dziury.  

Upadłem na coś, co z pewnością nie było miękkim piachem i zacząłem osuwać się w dół. Udało 

mi się zobaczyć znikający nade mną skrawek szarego, nocnego nieba. Leciałem, a raczej 

zsuwałem się w dół z olbrzymią prędkością, ciągle wpadając na niewidoczne ściany i nie 

wyrabiając się na zakrętach.  

To trwało kilka sekund, i było przerażające. Potem nagle błysnęło takie oślepiające światło, 

jakbym właśnie popatrzył prosto w słońce, albo ktoś poświecił mi latarką w oczy. Potem 

uderzyłem w coś z całej siły i straciłem przytomność. 

 

 

 Kiedy się ocknąłem, pierwszą rzeczą którą poczułem to wielkie ściskanie w żołądku i 

chłód. Zimno, z jakim nigdy się jeszcze nie spotkałem, więc nie mogę go do niczego porównać.  

Zanim otworzyłem na dobre oczy, upewniłem się, że jestem cały. Że żadna kończyna nie jest 

złamana, ewentualnie wszystkie były podrapane, boleśnie chude, spalone na słońcu i poobijane, 

ale to od pewnego czasu była dla mnie norma.  

Kiedy już uchyliłem powieki, stwierdziłem, że znajduję się w sporym pomieszczeniu, któremu 

można by nadać nazwę komnaty, patrząc na piękne zdobienia na ścianach i… 

No pewnie zapytacie się, skąd ja to wszystko widzę skoro u mnie jest noc. No cóż, na ścianach 

tkwiły zapalone pochodnie.  



Rozejrzałem się po miejscu, które uratowało mnie przed atakiem wściekłym robotów. Tylko 

czy to schronienie czy pułapka? W ścianie obok mnie była duża, okrągła dziura, przez którą 

zapewne tu wpadłem. Ściany miały piaskowy kolor, na ziemi leżał piasek. Po środku stała 

jedna, walcowata kolumna z zdobieniami przy suficie, z motywem dziwnych rzeczy… chyba 

splątanych roślin. I ptaków.  

Dopiero teraz sobie przypomniałem, że istniało coś takiego jak ptaki. Te ptaki były większe od 

prawdziwych, i w kolorze złotym, jak wszystkie otaczające je rośliny. Te wszystkie zdobienia 

były złocone.  

Podszedłem do dziury, którą się tu dostałem. Tunel za nią był tak stromy, że raczej bym po tym 

nie wszedł. No i na końcu może czekają te… roboty. Nie, nie, nie idę tam.  

Odwróciłem się, szukając wzrokiem jakiegoś innego wyjścia. Oczywiście tak owego było brak. 

Przeszedłem się wzdłuż ścian, ale niczego nie znalazłem. Żadnych drzwi. Żadnego widzialnego 

przejścia.  

Usiadłem pod jedną z ścian, daleko od dziury wejściowej, oparty o ścianę. Dopiero teraz 

zauważyłem, że coś tu nie pasuję… Po pierwsze, ta komnata nie była w stylu XXI wieku. Była 

jakby… starsza. Miała pochodnie zamiast lamp. Przypominała…  

I tu po raz kolejny nie mogę wam powiedzieć co. Nigdy nie byłem w podobnym miejscu, Nigdy, 

Podciągnąłem kolana pod brodę. Muszę się stad wydostać - krążyło mi po głowie. – Muszę. 

Jeśli to jednak pułapka tych… robotów? 

Zacząłem przeglądać mój skromny dobytek w plecaku. Pusta butelka po wodzie, kilka 

woreczków po jedzeniu… no właśnie, jedzenie…  

Odrzuciłem na bok worki, by odwrócić swoje myślenie od bolesnych tematów. Zwój liny, ten 

dziwny pistolet… no właśnie, to nie jest pistolet. 

Dopiero teraz dotarło do mnie, że bronią mężczyzny nie był normalny pistolet. Trochę go 

przypominał, ale jednocześnie nim na pewno nie był. Miało długą lufę, ale w kształcie… 

prostokąta, którego jedna para boków była lekko zaokrąglona, jakby dostosowana do kładzenia 

na rękę. No i nie miała tego charakterystycznego cypelka, który właśnie w tym by przeszkodził.  

Położyłem go na ramieniu… i błyskawicznie zerwałem się z miejsca, odrzucając broń daleko 

od siebie.  

Ten pistolet… zaczął mi przyrastać do ręki! Tworzyć metalowo- skórzany (ta skóra pojawiła 

się nagle!) rękaw, od nadgarstka po łokieć. Wydłużyła się też, jakby miała w sobie jakiś 

tajemniczy mechanizm. Jakimś cudem dał się odczepić od ręki i cisnąć sobą daleko przede 

mnie.  



Gdy już zdążyłem ochłonąć, znowu podszedłem do tego czegoś. Znowu przybrało kształt 

podobny do pistoletu. I… nie ruszał się. 

Dobra, dobra, teraz nie wiem, czemu miałby się poruszyć. Ale przypominam, miałem 11 lat z 

haczykiem.  

Powoli podniosłem go i obejrzałem z każdej strony. Zwykły, stalowoszary patyk. Nawet nie 

miałem pojęcia, czy był naładowany. Nie widziałem żadnych klapek, żadnych szczelin, 

żadnych szczegółów, które mogły potwierdzić, to, że ten pistolet nagle ożył.  

Nie zamierzałem go znów przykładać do ręki. Na wszelki wypadek odłożyłem go kilka metrów 

od siebie na piach i przez cały czas obserwowałem go spod zmrużonych powiek.  

Nie chciałem spać, bałem się, że… Tak, bałem się, że ten „pistolet” się na mnie podczas snu 

rzuci. Napawał mnie dziwnym niepokojem, ale też ciekawością. Do czego służył, czy był w 

ogóle bronią, czy umiał strzelać… No i czemu postanowił się do mnie przyczepić.   

Nie dość że byłem głodny, to teraz także spragniony. Przypominam, że nie było tu żadnej wody, 

ani jedzenia. Zwykła salka wyryta z ziemi, z zapalonymi pochodniami na ścianach i jedną 

kolumną. Plus otworem.  

W końcu zasnąłem, mimo wcześniejszych lęków przed upiornym atakiem ze strony pistoletu. 

Nie wiem ile spałem, ale wiem, że obudzenie się było… zaskakujące.  

 Śpiąc bez snu usłyszałem jakiś dźwięk. Jakby głośne tupanie. Przebudziłem się, i zanim 

jeszcze widziałem ostro otoczenie, rzuciłem się na „pistolet”, chwyciłem go i mój plecak, po 

czym zająłem obronną pozycję w kącie Sali, z bronią skierowaną się w stronę otworu 

wejściowego. 

Tupanie nie ustało, a co najgorsze stawało się coraz głośniejsze. Komnatą zaczęło trząść, a z 

ścian posypało się trochę gruzu i piasku.  

Skuliłem się jeszcze bardziej  i wtedy rozległ się taki łomot, że upuściłem pistolet i zasłoniłem 

uszy dłońmi. I wtedy runęła przeciwległa ściana, a razem z nią przechyliła się podłoga.  

Mam nadzieję, że mniej więcej rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu musiałem uczepić się 

desperacko ściany, by nie zsunąć w przepaść po drugiej stronie Sali. Mój plecak już to zrobił, 

zdążyłem jednak chwycić w ostatniej chwili ten… pistolet.  

-To pułapka! Jakiś ukryty mechanizm albo ktoś, uruchomił jakąś wielką pułapkę!- teraz 

możecie nazwać mnie stukniętym, bo te słowa wykrzyczałem wprost do broni.  

Podłoga zaczęła się coraz bardziej przechylać, jej kąt osiągnął już prawie 50 stopni, i musiałem 

niemal wisieć uczepiony prawie niewidzialnego występu w piaskowej ścianie.  

Próbowałem przebić wzrokiem pył, zasłaniający mi widok na przepaść. Może była tam lawa 

albo… 



- Aaaaa!!!- wrzasnąłem, bo w tym momencie podłoga stanęła pionowo, tak gwałtownie, że 

mimo mojej innej woli puściłem się w spadłem w to coś na dole.  

Ku mojemu zaskoczeniu nie wpadłem w paląca lawę, tylko stoczyłem się po czymś miękkim, 

chyba znowu piasku. Nie zaprzeczę jednak, że upadek był mocny i w tym momencie wszystkie 

moje kości zawyły z bólu. Zdałem sobie sprawę że nadal trzymam w ręce ten pistolet.  

- Jakiś dzieciak - usłyszałem stwierdzenie tuż nad swoją głową. 

Poderwałem się tak nagle, że omal nie upadłem z powrotem. Przede mną stał wysoki, barczysty 

mężczyzna z bujnym zarostem w kolorze smoły, przeplatanej gdzieniegdzie siwymi pasmami 

popiołu.  

Obserwował mnie z uwagą, ale w jego wzroku wyczułem dziwne zrezygnowanie.  

Rozejrzałem się niepewnie, i zobaczyłem jakiegoś innego mężczyznę, trochę szczuplejszego i 

niższego, stojącego opartego o dziwną dźwignię. A więc to oni… 

Wystawiłem w ich stronę ten mój a’la pistolet: 

- Kim jesteście? - zapytałem, starając się brzmieć pewnie i groźnie, ale wyszedł mi raczej 

żałosny pisk przerażonej myszy.  

- To pytanie raczej powinno być skierowane ku tobie - stwierdził spokojnie drugi mężczyzna. 

- Na szczęście nie jesteś robotem… Roboty nie noszą ze sobą irbisów - skinął głową w stronę 

pistoletu.  

- Czego?- zapytałem, przyglądając się broni.  

Tamten zaśmiał się krótko. Dopiero teraz zacząłem zauważać inne fakty tej całej sytuacji: oboje 

mężczyźni byli ubrani niechlujnie, w ciemne kolory, przy skórzanych pasach przytroczone 

mieli myśliwskie noże, kilka rodzajów pistoletów, a ten przy dźwigni miał jeszcze krótki sztylet 

w pochwie przy rękawie koszuli. Znajdowaliśmy się w niewielkiej komnacie, podobnej do 

tamtej, w której byłem wcześniej. Zauważyłem też, że obok mnie leży mój własny plecak, który 

spadł tu chwilę wcześniej przede mną.  

- Irbis - odezwał się koleś od sztyletu - To najniebezpieczniejsza… A zresztą nieważne. Ile 

masz lat, mały? 

O mało nie obraziłem się za tego małego. Nie jestem mały! 

- 13 - skłamałem, ale tamten to chyba wyczuł. Mimo to nie skomentował, tylko zadał następne 

pytanie: 

- Imię? 

Nie chciałem mu mówić, ale w końcu powiedziałem: 

- Steve.  

- Otóż Steve… - zaczął wyższy mężczyzna- Pytałeś się, kim jesteśmy…  



Skinąłem głową potakująco. 

- Jestem Ben- kontynuował tamten - A to jest mój kolega.. – wskazał na tego od dźwigni. 

- Richard- dokończył jego kumpel.  

Nie wiem czemu, ale byłem coraz bardziej zaintrygowany. Ben mówił powoli, jakby tłumaczył 

jak się robi ciasto małemu dziecku. A ja nie byłem dzieckiem. Znaczy nie uważałem się za 

dziecko. Chciałem szybciej się dowiedzieć szybciej, o co w tym wszystkim chodzi. 

Nie byłem przestraszony i jakoś nie śpieszyło mi się do ucieczki z tego miejsca.  

- A wiecie co to jest TAPR?- wypaliłem, gdy Ben bardzo wolno nabierał oddechu by zacząć 

kolejne zdanie.  

Mężczyźni spojrzeli po sobie i Richard wzruszył ramionami.  

Już myślałem, że nie nic nie wiedzą, gdy Ben odwrócił się ku mnie i powiedział: 

- Taak, wiemy, Ty też, mam rozumieć? 

Zaczerwieniłem się: 

- Właściwie, to… nie - bąknąłem niepewnie, wbijając wzrok w piasek pode mną.  

- Kolejny dzieciak wychowany w niewiedzy - wymamrotał Richard, drapiąc się po marnym 

zaroście.  

Rzuciłem mu spojrzenie spode łba: 

- Nie jestem dzieciakiem- zaprotestowałem cicho.  

- No dobrze, panie Steve Dorosły… - Ben posłał mi ironiczne spojrzenie - prawdziwych 

przedstawicieli TAPR masz właśnie przed sobą.  

To co powiedział, tak mnie podnieciło, że nawet zapomniałem się obrazić za tego „pana Steve’a 

Dorosłego”. Wpatrywałem się z niedowierzaniem w obu mężczyzn.  

- Czyli… - zacząłem powoli.  

- TAPR to organizacja- wytłumaczył pośpiesznie Richard - dokładniej „Tajna Armia Przeciwko 

Robotom”. My jesteśmy z niej właśnie.  

Przez chwilę stałem oszołomiony, zanim dotarł do mnie pełny sens tych słów. Przypomniałem 

sobie o tamtym zwitku papieru od zmarłego mężczyzny… Sięgnąłem do plecaka i odnalazłem 

go w ciągu kilku sekund.  

Z poważną mina podałem go Benowi.  

Ten przyjął papier bez słowa, rozwinął go i w milczeniu przeczytał. Wymienił nerwowe 

spojrzenie z Richardem i spojrzał na mnie z uwagą: 

- Skąd to masz? - zapytał ostrym głosem - Czytałeś to? 

Wzruszyłem bezradnie ramionami: 

- Próbowałem, ale jest w jakimś… dziwnym języku.  



- Dobrze, a skąd go masz? - Richard wbił we mnie wzrok.  

Opowiedziałem całą historię z tajemniczym człowiekiem, od jego wpadnięcia do naszej dziury, 

aż do teraz. Mężczyźni słuchali uważnie, nie przerywając mi ani słowem. Gdy skończyłem Ben 

schował papier do kieszeni czarnych spodni. 

- Biedny Len. Był bardzo dobrym wojownikiem - mruknął ponuro i zwrócił się ku mnie- Wiesz, 

jaki ważny jest ten list? 

Wlepiłem w niego zaintrygowany wzrok, czekając na wyjaśnienia. Ben jednak tylko odwrócił 

głowę. Wydawało mi się, że on i Richard przeżywali właśnie stratę tego całego Lena. 

Widocznie musieli go wcześniej znać. Chyba nie mieli czasu na wyjaśnienia. 

- Musisz wrócić do domu - odezwał się w końcu niższy mężczyzna.  

Podrapałem się nerwowo w kark i powiedziałem zgodnie z prawdą: 

- Nie wiem, jak. 

Richard wydawał się wybity z jakiegoś transu. 

- Że co? 

- Nie wiem jak – powtórzyłem głośniej.  

- To jak tu trafiłeś? - Ben zmrużył oczy - a tak w ogóle… czekaj skąd masz tego irbisa? 

- To irbis, jak wy to nazywacie, tego Lena.  

- Daj mi go. 

Posłusznie podałem mu pistolet. Ben zbadał go ze wszystkich stron.  

- Jedna z najlepszych broni wszechczasów - odezwał się z podziwem- Len nazywał go 

Traktorem, bo gdy się zmieniał, zaczynał tak powarkiwać. Był z nim tak związany… Zresztą, 

to nie tylko broń.  

Przez chwilę jeszcze mężczyzna oglądał pistolet po czym podał go Richardowi. 

- Myślę, że powinieneś już wracać do domu. Z nami nie jesteś bezpieczny. 

- Czemu? 

- W każdym momencie mogą nas znaleźć roboty cesarza Ankami.  

Ben podszedł do jednej z ścian, nacisnął jakiś kawałek zdobienia, i w ścianie pojawiły się drzwi.  

- Winda – oznajmił - Przetransportuję Cię na górę, na ziemię.  

- Ale ja… - zacząłem, a Ben spojrzał na mnie z niecierpliwym rozdrażnieniem - Ja nie wiem, 

gdzie jest mój dom.  

- Co chcesz przez to powiedzieć?- mężczyzna zmarszczył czoło.  

Nerwowo miętosiłem w rękach jeden ze strzępów mojej koszuli. 

- Ja… zgubiłem się.  



Richard podszedł do Bena i powiedział mu coś na ucho. Tamten zmarszczył brwi i 

odpowiedział coś cichym, gniewnym głosem. Richard coś zaproponował, ale jego kolega 

zdecydowanie zaprotestował. Namawiali się tak chwilę, aż w końcu Ben niechętnie odwrócił 

się do mnie,  

- No dobrze – sapnął - Możesz z nami pójść do naszego… dowódcy. On zna położenie 

większości kryjówek tchó… znaczy się innych ludzi.  

Prawie podskoczyłem z radości.  

Racja, nie powinienem ufać obcym ludziom itp., itd. Ale oni są przeciw robotom, czyli są 

dobrzy! Może opowiedzą mi więcej o tym całym TAPR’ rze.  

- Ale od razu ustalamy zasady! - oznajmił uroczyście Ben - Pierwsza - nie odzywasz się. Druga 

- nie zadajesz pytań. Trzecia - nie hałasujesz. Czwarta - nie przeszkadzasz nam. Piąta - nie 

komentujesz pogody. Szósta - odpowiadasz na nasze pytania szczerze. Siódma - nie wątpisz w 

naszą mądrość, bo zawsze mamy rację. Ósma - jeśli wątpisz w naszą mądrość do patrz punkt 

7…- zaczął wymieniać.- No i chyba tyle. A i jeszcze jedna. Dziewiąta - musisz przyrzec, że 

będziesz się trzymał naszych zasad. Jasne? 

- Jasne!- potwierdziłem radośnie.  

- Dobrze, no to w takim razie, ile masz lat? - zapytał podchwytliwie Richard.  

- 13. 

- Miałeś odpowiadać szczerze. 

- No to… 11. Ale z hakiem! 

- No dobrze, jedenastolatku z hakiem…- zakpił Ben - idziemy. Nasz dowódca ma bazę kilka 

dni drogi stąd, idąc po podziemiach. 

Dotknął ściany, w która natychmiast otworzyła się i pojawiło się przejście od następnej Sali.  

- Nie wiedziałem, że jak wstąpię do TAPR’ u, to będę łaził po podziemiach z jakimś 

dzieciakiem – westchnął pod nosem. Richard zachichotał.  

 

 

- TAPR jest tajną organizacją. Mieszkamy w podziemiach i wychodzimy na zewnątrz tylko w 

celu walki z robotami… 

- A jak zdobywacie jedzenie? 

- Pamiętasz zasadę numer 2? 

- A co to ma do rzeczy? 

- Brzmi ona „Nie zadajesz pytań”! 



- Ach. NO tak. 

- No więc, drogi Stevenie, łaskawie odpowiem na twoje pytanie. Wy… podziemni ludziska, 

wychodzicie na zewnątrz tylko, gdy potrzebujecie jedzenia, tak? 

- Mhm.  

- Otóż my, gromadzimy jedzenie w podziemiach, mamy tam własny ogródek warzywny, 

szklarnie… 

- Szklarnie? 

- Och naprawdę nie wiesz, co to jest? 

- Yyy… nie. 

- Mogłem się tego spodziewać. Wy, ludzie z podziemi… 

- Ben, przestań, skąd on ma niby wiedzieć… 

- No właśnie, Richard! Nie wiedziałem, że na świecie jest aż tak źle, by dzieci nie wiedziały, 

co to jest szklarnia… 

- Wychował się pod ziemią. 

- Ale dorośli powinni pamiętać jeszcze szklarnie, te dobre dawne czasy, zanim jeszcze… 

- No ale dzieci nie pamiętają.  

- A dorośli im nie opowiadają? 

- Steven - Richard spojrzał na mnie ze współczuciem – czy dorośli mówią wam o dawnych 

czasach? 

Zdążyłem już się przyzwyczaić to tego, że obaj mężczyźni mówią na mnie Steven.  

- Czasem… 

- Świat schodzi ma psy - Ben załamał ręcę - Do czego to wszystko doszło… 

- Już zszedł- zauważył cierpko jego kolega.- Gdyby nie te… 

- Roboty - podpowiedziałem usłużnie. 

- Nie tylko - Richard westchnął - Ten cesarz… to on to wszystko zrobił. 

Właściwie to nie wiedziałem o co mu chodzi z tym cesarzem, ale od razu przypomniała mi się 

zasada nr. 2 i postanowiłem się o to nie pytać.  

Niższy mężczyzna wyszczerzył zęby w uśmiechu. 

- No widzisz, Ben, twoje zasady działają! Steven za chwilę wybuchnie z niecierpliwości by się 

dowiedzieć o tym wszystkim z cesarzem, ale nie zadaję żadnych pytań! Gratulacje! 

 Piątego dnia wędrówki podziemnymi korytarzami nagle usłyszeliśmy dziwny dźwięk. 

Grzechot. TEN grzechot.  

- Dostały się do podziemi- odezwał się cicho wyższy mężczyzna.  

Richard wyciągnął swój rewolwer.  



- Spodziewałem się tego od wielu lat. 

- To dobrze?- zapytałem. 

- A jak myślisz? 

- Nie? 

- No właśnie. Jesteśmy w poważnym zagrożeniu. 

- Szykuj się na bitwę!- oznajmił ponuro Ben, także sięgając po broń.  

- A co ze Stevenem? - Richard poklepał mnie po ramieniu.  

Ben odwrócił się ku nam i spojrzał na mnie w zamyśleniu.  

- Umiesz strzelać? - zapytał. 

- No chyba nie zamierzasz go wysłać na tą bitwę? - niższy mężczyzna spojrzał na niego z 

zdumieniem.  

- Nie wiedzę ku temu żadnych przeszkód- wzruszył ramionami - Ma już przecież 11 lat. Z 

hakiem.  

- To… jeszcze dzieciak! 

- Podobno dorosły dzieciak - machnął ręką Ben - Da sobie radę.  

Richard spojrzał na mnie ze współczuciem, ale już się nie spierał. Jego kolega pogrzebał chwilę 

w swoim plecaku i rzucił mi… irbisa.  

- Ten twój Traktor się Ci przyda – powiedział - Raczej bym Ci go nie dawał, ale jest twój. W 

końcu do was wpadł Len i tobie dał ten dokument.  

Przez chwilę przyglądałem się tej broni z zachwytem. Potem jednak uniosłem wzrok na Bena: 

- Ale ja… - zacząłem. 

- No co? - mężczyzna z niecierpliwością podrapał się go brodzie.  

- Ja nie potrafię tego używać…  

- Ach, no tak - Richard zmarszczył brwi i spojrzał na Bena - to może jednak niech on nie 

walczy? Szkolenie trwa za długo… a te roboty zaraz tu będą.  

Ben westchnął.  

- No dobra - zerknął w moją stronę - Steven, za chwilę otworzę tajną windę, która przewiezie 

Cię na ziemię.  A potem… musisz gdzieś uciec. Nie wiem, znajdź sobie dom, jakąś kryjówkę.- 

wcisnął mi do ręki zwitek papieru od Lena.  

Zanim dokończył, jedna ze ścian runęła w gruzach i do komnaty wjechały jakieś… stwory.  

Przypominały trochę ludzi, ale były z metalu, a zamiast nóg miały kółka. Każdy miał parę 

świecących na czerwono oczu, a rękach trzymały coś, co przypominało wielkie żelazne 

rewolwery. Patrzyły na nich, jakby nie rozumiały, na kogo się natknęły, a ich inteligentne mózgi 

dopiero zbierały na ten temat informację.  



Ben wepchnął mnie do windy, która nagle pojawiła się w ścianie i błyskawicznie wejście do 

niej zniknęło.  

Windą zatrzęsło, usłyszałem coś na kształt strzałów i ludzkich krzyków. Czułem, że winda 

zaczyna się powoli posuwać do góry. Nagle coś, albo ktoś musiało się na nią rzucić, bo z 

trzaskiem w jej drzwiach pojawiło się okrągłe, podłużne wgłębienie. Może i byłem tu 

bezpieczny, ale z pewnością tak się nie czułem. Bałem się jak nigdy, no i co się dzieję z Benem 

i Richardem? Nie zdążyłem się nawet pożegnać!  

W końcu windą przestało trząść, maszyna powoli posuwała się ku górze. Z ciężko bijącym 

sercem usiadłem w jej kącie, podciągając kolana pod brodę. Chciałem otworzyć jakoś tą windę 

i jak najszybciej wrócić do swoich nowych kolegów, znanych od kilku dni.  

Nawet jeśli ta winda dojedzie w końcu na ziemię, to nie miałem gdzie iść. Pozostawało mi 

bezcelowe błąkanie się po ziemi i śmierć z głodu na środku pustkowia. Ewentualnie zabicie 

przez jakiś patrol robotów. Szansę na powrót do domu były tak nikłe, jak znalezienie jeziora na 

środku pustyni.  

Dopiero teraz zauważyłem, że nadal trzymam w ręku irbisa Lena. Półdługa lufa z metalu.  

Przyłożyłem ją do ręki tak jak niedawno siedząc w komnacie po ucieczce przed patrolem 

robotów. Tym razem nie odskoczyłem, gdy Traktor zaczął zrastać mi się z ręką. Stworzył cos 

na kształt długiej rękawicy bez palców z metalu i skóry, mocno wybrzuszonej po zewnętrznej 

części ręki. Coś jakby lufę pistoletu przykleić do rękawicy. Otwór strzelający był na wysokości 

nadgarstka.  

Co prawda Richard i Ben nigdy nie pokazali mi nawet jak używać tą broń, ale oglądając ją ze 

wszystkich stron, zacząłem sobie to uświadamiać. Przypomniały mi się słowa Bena „Jedna z 

najlepszych broni wszechczasów”. Czemu mi ją w takim razie dał, skoro miałem ledwo 11 lat 

z hakiem? 

Nie wiem, ale poczułem jakieś dziwne przywiązanie do tej nietypowej broni. Zacząłem 

rozumieć Lena, czemu tak do niej się przywiązał.  

Z drugiej strony, jak można się tak przywiązać do… broni? Może jest coś w tym, że właśnie 

tak szczelnie oplata mi rękę? 

Zatopiony w rozmyślaniach straciłem rachubę czasu. Może to była godzina, może dwie. W 

końcu usłyszałem dziwny syk, i uszkodzone drzwi windy otworzyły się z zgrzytem. 

Nie byłem jednak na ziemi. Byłem w kolejnym piaskowym korytarzu, oświetlonym 

pochodniami. Przypominał korytarze, którymi chodziliśmy ostatnimi dniami z Benem i 

Richardem.  



Chwilę stałem w windzie, by sprawdzić, czy przypadkiem za chwilę się nie poprawi, i nie 

zacznie jechać w górę, ale nic się nie stało. Powoli wyszedłem z windy, ale to był błąd. Drzwi 

windy zamknęły się z sykiem i ściana znowu stała się zwykłą ścianą. Walenie w nią pięściami 

nie pomogło.  

Zostałem sam w pustym piaskowym korytarzu, z traktorową rękawicą i pustym plecakiem. 

Znowu.  

 

 

 Jeśli myślicie, że łażenie po podziemnych korytarzach przypomina film akcji, to się 

mylicie. Ta cisza i pustka była upiorna, ale nie podobna do tych przygodówek. W dodatku jak 

się okazało, irbis nie zamierzał ze mnie zejść. Czasami miałem wrażenie, że ze mnie kpi. Nawet 

jeśli nie miał w sobie ani grosza sztucznej inteligencji robotowych potworów.  

Na same wspomnienie robotów wzdrygnąłem się. Ciągle męczyło mnie sumienie, że 

zostawiłem Bena i Richarda na pastwę śmierci. A sam gdzieś uciekłem.  

No cóż, czeka mnie śmierć z głodu gdzieś w podziemiach. Nie na ziemi, to pod ziemią. Wcale 

nie lepiej. Szczególnie, że nie ma tu wody, a na ziemi jeszcze trochę było. Tu umrę szybciej.  

Przeszedłem chyba z trzy kilometry tymi podziemnymi korytarzami, zanim usiadłem. Byłem 

głodny, spragniony i jeszcze sumienie mnie gryzło. Wszelkie mu tłumaczenia widocznie 

odrzucał. Przymknąłem oczy znużony.  

- Nie zamierzam tu umierać - odezwał się nagle ktoś obok mnie. 

Natychmiast poderwałem się na równe nogi, ale wokół mnie nie było nikogo.  

Ten ktoś westchnął.  

- Na ręce - podpowiedział.  

Zerknąłem na swoją rękę i… oniemiałem. Irbis umie gadać? 

- Umiesz mówić? - zapytałem z uwagą przyglądając się traktorkowi.  

- Jeśli się do ciebie odezwałem, to chyba znaczy, że umiem mówić, prawda? 

- Jesteś sztuczną inteligencją? 

- Co za pytanie - obruszył się irbis - Od razu na dzień dobry „Czy jesteś sztuczną inteligencją?”. 

Odpowiedź brzmi „nie”. 

- To jakim cudem… - zacząłem, ale Traktor przerwał mi widocznie zirytowany.  

- Istnieją pewne inne rzeczy niż tylko sztuczna inteligencja. Ale nie chcę o tym teraz mówić. 

- Jesteś robotem? 

Broń prychnęła.  



- Nie w takim znaczeniu tego słowa, jakie ty znasz.  

- A…  

- Nie czas na pogaduszki, Steven! 

- Możesz mi mówić po prostu Steve? 

- Niech będzie, po prostu Stevie. Musimy iść dalej, inaczej zdechniemy tu z głodu! 

- Z głodu? To ty potrzebujesz jedzenia do życia? 

- Ciekawe pytanie - traktor widocznie się zamyślił - patrząc z logicznej strony to nie, ale jeśli 

kolejny właściciel mi umrze, to ja chyba też umrę. Z rozpaczy.  

Skinąłem głową.  

- A jak TY się w ogóle nazywasz? - spytałem, gdy szliśmy już korytarzem.  

- Mam wiele imion- powiedział wymijająco irbis.  

- Podasz jakieś? 

- Len nazywał mnie Traktorem, ale nie jestem przekonany do tego imienia. Nazywaj mnie… 

Ironman.  

- To twoje prawdziwe imię? 

- Nie, ale zawsze chciałem się tak nazywać. Znaczy od kiedy obejrzałem „Iron man’a”. 

- Może być sam Iron? 

- No… dobra. Ale przedstawiaj mnie jako Ironman, okey? 

- A komu mam Cię przestawiać? 

Iron na chwilę umilkł, ale zaraz wrócił mu wigor.  

- Na przykład jak spotkamy jakiegoś innego irbisa.  

Prychnąłem, ale zgodziłem się w końcu. Nie wiedziałem, gdzie mamy tu znaleźć jakiegoś 

innego irbisa, ale nie powiedziałem tej myśli na głos. Miałem tylko nadzieję, że Iron wie co 

robi i gdzie mamy iść. 

 Szliśmy dość długo, a ja stawałem się coraz bardziej wyczerpany. I głodny.  

- Winda - oznajmił w pewnym momencie Iron.  

- Gdzie? 

- W ścianie.  

Rozejrzałem się, ale żadnej windy nie widziałem.  

- Gdzie? 

- No powiedziałem, w ścianie. 

- W lewej czy prawej? 

- Lewej.  

Podszedłem do ściany, ale wyglądała zupełnie normalnie.  



- Gdzie tu widzisz windę? 

- Jest ukryta.  

- Zauważyłem.  

Iron prychnął.  

- Z pewnością – mruknął - Dotknij tamtej pochodni nad tobą.  

Stanąłem na palcach i wykonałem jego polecenie. Nic się jednak nie stało.  

- I ? 

- Jednak musimy wiać.  

- Czemu? 

- W tej windzie są roboty.  

- Skąd wiesz? 

- Przeczucie - odparł krótko Iron - A teraz wiejemy.  

Rzuciliśmy się biegiem przed siebie. Gdy byliśmy już przy zakręcie usłyszałem znajomy syk i 

grzechot. Na korytarz wyjechały trzy roboty z rewolwerami.  

- Przed nimi spacerkiem nie uciekniesz - skomentował cicho Iron - Radziłbym Ci przyśpieszyć. 

- Szybciej nie mogę - jęknąłem, przystając.  

- Mogłem się tego spodziewać - westchnął irbis - No to w takim razie, będziemy strzelać. 

- Czym? 

- Mną.  

- Mam w nich tobą rzucić? 

- Bogowie - jęknął Iron - Z kim ja idę?! No jasne że nie, Steve, masz ze mnie strzelić. Jestem 

irbisem, nie wiem, czy wiesz. Mną się strzela.  

W tym momencie jeden z robotów oddał w naszą stronę pierwszy strzał. Ściana obok nas 

prysnęła piaskiem i gruzem, gdy wbił się w nią pocisk.  

- Zaciśnij rękę!- rozkazał szybko Iron - A potem wyceluj ręką w ich stronę, jakbyś chciał ich 

uderzyć. Bogowie, nie tą ręką. Tą, na której ja jestem! Szybciej, za chwilę ten zielony strzeli. 

Dobrze. A teraz uderz mnie.  

- Co? - krzyknąłem, nie za bardzo rozumiejąc polecenie. 

- No uderz we mnie! Ale mocniej, inaczej nie jestem w stanie strzelić.  

Usłyszałem świst i ku robotom poleciała mała, wyglądająca tak nieszkodliwie kulka.  

Wylądowała między dwoma robotami i… przez jedną przerażającą sekundę nic się nie działo. 

I wtedy wszystko wybuchło.  

- Spadamy! - wrzasnął Iron i natychmiast rzuciliśmy się do ucieczki. Słyszałem odgłosy 

strzałów i upiorny grzechot. Pogoń przerzedzonych robotów, które przetrwały, jechała za nami.  



Koło nas świstały laserowe i materialne pociski. Biegliśmy ile sił w nogach. Znaczy ja biegłem, 

dźwigając na ręce Iron’ a, a roboty jechały na swoich kółkach. Co jakiś czas słyszałem ich 

rzucane pod nosem chrzęszczące przekleństwa. W pewnym momencie poczułem straszny ból 

w ręce, ale nie przestawałem biec. 

- Trafili cię- oznajmił spokojnie Iron. 

- Zauważyłem - warknąłem.  

Nagle na coś wpadłem. Raczej nie na ścianę. Upadłem w tył: 

- Au - mruknął irbis- prawie na mnie siadłeś.  

Usłyszałem kolejne strzały, ale to nie były strzały oddane z rewolwerów robotów. Brzmiały 

bardziej jak strzały z Iron’ a. Kiedy podniosłem głowę, zobaczyłem potężny wybuch tuż za 

nami, tam gdzie przed chwilą stały maszyny.  

Zobaczyłem też coś, na co wpadłem. Znaczy, to nie było coś, to był ktoś.  

Przez chwilę miałem wrażenie, że patrzę na Bena, ale było to złudne wrażenie. Ten gość był 

wyższy od mojego kolegi, ale równie barczysty. Miał też brodę, ale krótszą i ciemniejszą. 

Sprawiał wrażenie młodszego, a na ręce miał… irbisa.  

Wydawało mi się, że Iron zaczął się wiercić, jakby chciał przypomnieć o przedstawieniu.  

- Nie teraz - mruknąłem do niego i podniosłem się z ziemi.  

- Yyy… Dzień dobry - odezwałem się powoli, cofając się o krok.  

Gość opuścił swojego irbisa, przyglądając mi się bez słowa. Miał przenikliwe, niesamowicie 

niebieskie oczy.  

- Czemu Cię goniły?- spytał nagle.  

- Eee… nie wiem.  

Usłyszałem cichy syk mojego przyjaciela Iron’ a.  

Potem zarejestrowałem, że tamten gość zaczyna się naradzać cicho ze swoim irbisem.  

- Miałeś mnie przedstawić - syknął Iron.  

- Nie teraz. 

- Czemu? 

- No bo… jak się zapytają o twoje imię, to im powiem.  

- Znasz człowieka, który tak po prostu ni z gruszki ni z pietruszki…. 

- Gruszki? Co to jest? 

- Serio nie wiesz? No dobra, nieważne. Mogę poczekać.  

- To dobrze… 

W tym momencie mężczyzna zwrócił się do nas i spojrzał na mnie przenikliwie.  

- Kim jesteś? Wiem że masz irbisa, ale nie jesteś z TAPR.  



- A pan jest? 

- Oczywiście - obruszył się tamten - Nikt spoza TAPR nie powinien nosić irbisa. Tylko 

członkowie TAPR mogą.  

Spojrzałem niepewnie na Iron’ a, który postanowił jednak się nie odzywać. 

- Jestem Steve… a to jest Ironman - wskazałem na irbisa.  

Wtedy usłyszeliśmy dźwięczny głos, widocznie należący do irbisa tamtego faceta.  

- Ironman? Ja jestem Wija. 

- Miło poznać - odezwał się Iron.  

Mężczyzna nadal jednak mierzył mnie groźnym, podejrzliwym spojrzeniem.  

- Skąd masz tego irbisa?- zapytał ostrym głosem. 

Już otworzyłem usta, by wymyślić jakąś historyjkę, zanim ubiegł mnie Iron.  

- Mój wcześniejszy właściciel, pan Len Scott, chciał, bym został jego irbisem. Powiedział mi 

to zanim umarł. Ta fant je bil izbran1  

Potem powiedział jeszcze kilka innych zdań podobnie brzmiących.  

Nie wiedziałem co powiedział, ale wiedziałem, że zrobiło to na tym mężczyźnie wrażenie. 

Zmarszczył brwi i spojrzał na mnie z poważnym zainteresowaniem.  

- Jestem z TAPR- powiedział - podobnie jak twoi zmarli koledzy, Ben i Richard.  

- Zmarli? - wyjąkałem. 

- Zginęli napadnięci przez sporą kohortę robotów- oznajmił spokojnie mężczyzna - A tak w 

ogóle jestem Brian.  

Podał mi rękę.  

- A ja już mówiłam, jestem Wija - odezwał się jego irbis. 

- Musicie z nami iść do dowódcy - powiedział chłodno Brian - To bardzo niedaleko. Dwie 

godziny drogi stąd. A Ty, mały obdrapańcu - tu chyba musiał się zwrócić do mnie - zapewne 

jesteś głodny, co? 

Potrząsnąłem głową. Ironman znowu zaczął się wiercić.  

- Iron też-  dodałem, wskazując na irbisa.  

Mężczyzna westchnął. 

- No dobrze, to ruszamy, Żelazny Człowieku i Stevenie. W bazie jest dużo jedzenia… zresztą 

sami się przekonacie.  

- A ja? - odezwał się Iron - A w ogóle gdzie tu widzisz żelaznego człowieka?  

- Ironman to znaczy mniej więcej tyle co żelazny mężczyzna - usłużnie podpowiedziała Wija.  

                                                           
1 Ten chłopak został wybrany (słoweński)  



Gdyby Iron był człowiekiem, z pewnością by się teraz zaczerwienił. Na jego szczęście był tylko 

irbisem.  

Wija musiała zauważyć jego zmieszanie, bo zaśmiała się cichutko, chociaż bez złośliwości.  

 

 

 Kiedy dotarliśmy do bazy TAPR prawie zemdlałem ze zmęczenia i głodu. Iron usłużnie 

zmienił się z powrotem w prostą lufkę i schował się w moim plecaku, ale mimo tego nadal 

czułem się beznadziejnie.  

Kryjówka organizacji niesamowicie przypominała wszystkie komnaty przez które 

przechodziliśmy, tylko że była znacznie lepiej wyposażona, większa, z większą ilością komnat 

i kolumn. Kręciło się tu sporo ludzi, w większości uzbrojonych po zęby facetów, ale widziałem 

też dziewczyny.  

Iron znowu wlazł mi na rękę (tak, powiedziałem wlazł. Okazało się, że umie się samodzielnie 

przemieszczać) i witał się z każdym napotkanym irbisem.  

Dużo osób przystawało żeby nam się przyjrzeć. Nie widziałem nikogo w moim wieku, 

aczkolwiek sporo było osób ode mnie niewiele starszych. A w sumie tak mi się wydawało.  

Rozglądałem się ciekawie dookoła. Sklepienie było wyżej, niż w korytarzach, wsparte na wielu 

niezbyt ozdobnych kolumnach. W przeciwieństwie do poprzednich pomieszczeń na ziemi nie 

było piasku. Stało za to mnóstwo stołów, porozkładane były dziwne rzeczy o nieznanym 

znaczeniu, jakieś narzędzia, broń, mapy, szkice, elementy pistoletów, pociski i mnóstwo innych 

rzeczy. Po prostu wielka, wojenne graciarnia, urządzona w pomieszczeniu znacznie starszym 

niż wszyscy tutejsi ludzie.  

- To jest ta wasza baza?- zapytałem Briana. 

- Nie - gość spojrzał na mnie zaskoczony - Tak sobie ją wyobrażałeś? Nie, to jest magazyn. 

Bazę mamy inną, dokładnie nad wielkim podziemnym parkingiem samochodowym.  

Nie minęło kilka minut, aż znaleźliśmy się w wypełnionym autami wielkim, betonowym 

pomieszczeniu z rurami pod sufitem i na ścianach. Tu z kolei nie było ani jednego człowieka. 

Kolumny były szare, poszarpane i w prostokątnym kształcie. Każda miała na sobie namalowaną 

jakąś cyfrę lub literkę. Udało mi się zarejestrować na razie 1,3,4,5,7, i 11 oraz A,G,I,J,E,B I X. 

Auta były różne, stare lub nowsze marki z czasów, gdy jeszcze światem nie panowały roboty. 

Co najciekawsze jednak, nie były autami które pamiętałem. Były jakby starsze.  

Ot zwykły podziemny parking jakiejś galerii.  



- Tego miejsca roboty jeszcze nie odkryły - oznajmił Brian - Ale w każdym momencie mogą to 

zrobić. Jak na razie cieszymy się chwilowym bezpieczeństwem.  

- To… dobrze - mruknąłem, rozglądając się po parkingu i czytając tablicę rejestracyjne. - To 

wszystko wasze auta? 

- Prawdę mówiąc, nie. - przyznał mężczyzna- Z drugiej strony jesteśmy nielegalnymi 

właścicielami tego miejsca.  

- To skąd macie te samochody? 

- Mało wiesz o wybuchu III wojny światowej, co? - Brian spojrzał na mnie mrużąc oczy - 

Wojna zaczęła się tak nagle, że ludzie nie zdążyli odebrać swoich aut z parkingu. PO prostu 

uciekali. Wielki nalot myśliwców z Rosji. Uciekaliśmy jak najdalej się dało, albo kryliśmy się 

w podziemiach. Tak zostało do dziś. Ale to jest starsza część naszej bazy… Do nowszej jeszcze 

dojdziemy. Tam będą nasze pojazdy… I wiele innych podobnych rzeczy. 

Iron przelazł mi na drugą rękę, by być bliżej Wiji, i zaczęli nieśpieszną pogawędkę.  

Doszliśmy do windy. Wzdrygnąłem się. Z windą wiązały się moje wszystkie najgorsze 

wspomnienia. Z niej wyszedł pułk robotów, który mnie potem gonił, ona oddzieliła mnie od 

Bena i Richarda… Na wspomnienie moich martwych przyjaciół zrobiło mi się nagle smutno.  

Ta winda była jednak inna, większa, półprzeźroczysta i lekko metalowa. Miała też guziki 

sterujące, podczas gdy windy jakimi jeździłem, były sterowane jakimiś nieludzkimi siłami. Jak 

przyjemnie było widzieć normalną, inną jednak windę.  

Gość nacisnął jarzący się na zielono guzik, i drzwi windy uchyliły się. Wsiedliśmy.  

Cała jazda przebiegła w milczeniu. Winda jechała powoli, ale wydawało mi się, że powinniśmy 

być już ponad powierzchnią ziemi. Właściwie to nie wiedziałem, gdzie jedziemy, To ta baza 

nie powinna być w podziemiach? 

- Jedziemy do głównego punktu naszej bazy - odezwał się w końcu Brian- który jest na ziemi.  

- Ale… czemu? Podobno na ziemi jest niebezpiecznie! 

- I jest. Ale my jesteśmy TAPR. My nie boimy się małych wrednych robotów.  

- Prawdę mówiąc - odezwała się nagle Wija - Nasza baza jest pięknym przeszklonym 

budynkiem, będący otoczonym grubymi na kilka metrów murami z kamienia, na wysokość 

chyba z 250 metrów. Jesteśmy odgrodzeni od robotów bardzo szczelnie.  

Brian prychnął.  

- Ale to nie znaczy, że ich się boimy, prawda? 

- Tego nie powiedziałam - zaprzeczyła irbis - Ja tylko mówię, że skoro siedzicie wieczność w 

tej bezpiecznej norce, to podbicie świata wydaję wam się tak łatwe, jak oszukanie ekspresu do 

kawy. Niestety tak nie jest.  



- Próbowałaś kiedyś oszukać ekspres do kawy? - zapytał Iron. 

- No tak. Kiedy byłam młodsza - dałbym głowę, że się uśmiechnęła, ale nie mogę tego realnie 

potwierdzić, bo była maszyną.  

- Ja tylko automat do chipsów - powiedział mój irbis.  

- Eee, tego to jeszcze łatwiej oszukać - westchnęła Wija- Dopóki nie zrobili tych takich, co były 

inteligentne. Tych to się nie dało oszukać.  

- I umiały śpiewać.  

- Fałszowały. Szczególnie gdy próbowały stworzyć cover „Bad guy” tej, jak jej tam, Eilish.  

Irbisy zagłębiły się w wspomnieniach o fałszujących automatach do chipsów, a ja i Brian 

słuchaliśmy je w milczeniu.  

Ja nie pamiętałem czasów łatwych do oszukania automatów do kawy, ale myślę, że Brian tak. 

Na wszelki wypadek nic nie mówiłem. Nie dla każdych wspomnienia są miłe, o czym się już 

przekonałem.  

W tym momencie drzwi otworzyły się w ciszy. Do niewielkiego pomieszczenia windy wpadł 

powiew chłodnego powietrza i promienie ostrego słońca. Dość dziwne połączenie. 

Wyszliśmy. Znajdowaliśmy się w małej, przeszklonej rurze z windą. Przed nami rozpościerał 

się niesamowity widok. Przede wszystkim: trawa. Sucha, trochę preriowa, ale trawa. Plus 

kołyszące się na wietrze palmy i niewielkie oliwkowe drzewka. Byłem wniebowzięty.  

Przed nami była żwirowa droga prowadząca do kostkowego placyku i wielkiego, 

nowoczesnego budynku, złożonego głównie ze płyt ze szkła. Obok niego parę mniejszych 

podobnych budyneczków i parking z kilkoma, nie przypominającymi auta autami.  

Wokół całej, olbrzymiej posesji stały, jak zapowiedziała Wija, mury. Grube mury z szarego 

kamienia, jak w średniowiecznej twierdzy.  

- Trawa- jęknął Iron i zszedł z mojej ręki, tworząc coś na kształt metalowego pająka. 

Natychmiast wyleciał na zewnątrz - Jak ja dawno nie widziałem trawy… 

Stałem oniemiały. Nigdy czegoś takiego nie widziałem w życiu. I nie chodzi mi tu o przemianę 

Iron ‘a lecz o ten widok. Rośliny. I zwierzęta. Leżący pod oliwką czarny kot.  

Raczej nie widywałem żadnych zwierząt w podziemiach, ale kiedyś mój wujek miał kota o 

imieniu Max. Był szaro-biały i polował na myszy grasujące w naszych zapasach jedzenia. Był 

maskotką naszej grupy.  

Wija również zmieniła się w pająka, i pobiegła za moim kumplem. Brian z kolei powoli opuścił 

pomieszczenie, widocznie przyzwyczajony do tego miejsca i ruszył nieśpiesznie żwirową 

ścieżką. Podążyłem za nim truchtem.  



- Witaj w bazie TAPR - odezwał się, gdy go dogoniłem. - Jedynej organizacji walczącej z 

robotami.  

- Ale… jak oni jeszcze was tu nie odkryli? Nie atakują was… z góry? 

- Kilku z nas umieją tworzyć niewidzialną tarczę nad naszą bazą… To bardzo pomocne.  

- Widocznie tak - wymamrotałem obserwując latającego między palmami ptaka z wyglądu 

przypominającego wróbla. 

- Witam - odezwał się nagle ktoś za nami. Odwróciłem się.  

Na ścieżce stał wysoki mężczyzna o rudawych włosach i wesołych oczach. Obok niego stała 

czarnowłosa kobieta o widocznych koreańskich korzeniach.  

- Dzień dobry, panie Red- odpowiedział zupełnie nie zaskoczony Brian. 

- Eee.. dzień dobry - dodałem niepewnie patrząc na dwójkę przybyszów.  

- Kogo nam tu sprowadziłeś, panie Brian? - zapytał bardzie do mnie, niż do Briana 

uśmiechnięty mężczyzna. Posłał mi dodatkowo zachęcające spojrzenie. Właściciel Wiji jednak 

postanowił odpowiedzieć za mnie: 

- Steven… - tu spojrzał na mnie i zapytał cicho - Jak Ty masz na nazwisko? 

- Po prostu Steve, nie mam nazwiska.  

- Po prostu Steve - powtórzył Brian, otrzepując koszule z niewidzialnego brudu.  

- A lat masz…? - zaczął pytająco pan Red, i tym razem uprzedziłem Briana.  

- 11. 11 z hakiem.  

- No dobrze - pan Red wyprostował się z uśmiechem - No to młody jesteś.  

W tym momencie poczułem, że Iron wspina mi się na nogawkę spodni. Po chwili osiągnął swój 

cel i znalazł się na mojej ręce.  

- Och, widzę, że masz już swojego irbisa- ucieszył się mężczyzna i pochylił się do Iron ‘a - Jak 

się nazywasz, mój mały? 

- Jaki mały- wymamrotał irbis- Jestem Ironman. Miło pana znów widzieć. 

- Znów? - Red zmarszczył brwi - Nie przypominam sobie, żebym już kiedyś spotkał Ironman 

‘a… znaczy się Ciebie.  

Iron westchnął.  

- Wcześniej byłem Traktorem.  

Oczy mężczyzny rozbłysły nagle.  

- Ach tak, pamiętam Cię! Byłeś irbisem Lena, nieprawdaż? 

- Owszem - potwierdził mój kumpel.  

- No to już się znamy - Red znów wbił we mnie spojrzenie jasnych oczu- Witaj w naszych 

progach Steven.  



Kolejna osoba nazwała mnie Stevenem. Miałem ochotę się zdenerwować, ale na tego człowieka 

nie dało się gniewać. Wprost zarażał swoim nieskazitelnym optymizmem.  

- Ekhem… dziękuję - wymamrotałem, unosząc wzrok na bazę TAPR.  

- Jestem tutejszym przywódcą - oznajmił wesoło pan Red - Jestem Red Scott.   

Z początku byłem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że szef TAPR będzie… no, taki. Trochę 

wyobrażałem sobie go inaczej.  

Do dzisiaj zastanawiam się, jak naprawdę go sobie wyobrażałem… Chyba jako barczystego 

mężczyznę z gładko ogoloną twarzą, przenikliwymi oczami pełnymi mocy, w czarnej, złoconej 

na brzegach szacie i… no sami wiecie, jak można zaszaleć z wyobraźnią, jak ma się ledwo 11 

lat. Z hakiem.  

Z drugiej stronie, skoro ten uśmiechnięty gość kieruję tymi legionami, gdy idą w objęcia 

śmierci, to nie dziwię się, że jeszcze nie stracili wiarę w lepsze jutro.  

- Ten chłopak się podobno zgubił. Nie wiadomo skąd jest i kim do końca jest. Podobno do 

kryjówki jego rodziny wpadł na wpółmartwy już Len. Kazał mu przekazać TAPR… pewien 

papier, który jak mam nadzieję, ma przy sobie. Potem wpadł do pułapki Bena i Richarda… 

którzy postanowili go tu przyprowadzić, ale nieszczęśliwie zginęli. Steven… 

- Steve - poprawiłem, zanim zdążyłem się powstrzymać. Na szczęście, lub na moje 

nieszczęście, Brian mnie nie usłyszał.  

- No więc Steven przeżył i błąkał się przez jakiś czas z Traktorem… 

- Ironman ‘em! - prawie ryknął Iron i natychmiast umilkł, czując na sobie spojrzenie (jeśli irbisy 

umieją patrzeć) Wiji.  

Brian zniecierpliwiony machnął ręką.  

- Możecie przestać mi przerywać, wy dwaj? 

A więc słyszał, gdy go poprawiłem z tym Stevenem. Ciekawe.  

 - Dobra, dobra - wymamrotał potulnie mój kumpel i zamienił się z powrotem w rękawice.  

- I natknęli się na mnie - dokończył mężczyzna - No więc przyprowadziłem ich tutaj.  

- I dobrze zrobiłeś - powiedział spokojnie Red - A teraz Stevenie - zwrócił się do mnie - Możesz 

dać mi ten dokument od pana Lena? 

Pogrzebałem chwilę w plecaku i podałem mu tajemniczy dokument. Przeczytał go, marszcząc 

brwi. Potem odwrócił się do milczącej kobiety i powiedział jej coś na ucho. Potem powiedział 

głośno parę komend w jakimś innym języku i Brian skinął głową. Brian i kobieta odeszli szybko 

w stronę bazy TAPR.  

- Do zobaczenia - odezwała się cichutko Wija. 

- Do zobaczenia - odpowiedział smutno Iron.  



Zostałem sam na sam z Red ‘em, który mierzył mnie nagle pochmurnym spojrzeniem.  

- Odesłałbym Cię gdziekolwiek, jak najdalej stąd, gdyby tylko nie twój Ironman. Zostałeś 

wybrany, ale to bardziej niebezpieczne, niż gdybyś stał bezbronny na polu bitwy TAPR vs 

roboty. Ale Len widział w tobie dziwny potencjał. To dużo znaczy.  

Westchnął i kontynuował.  

- Len był jednym z najważniejszych wojowników TAPR. Był moim głównym doradcą i 

zastępcą w jednej osobie. To on był jednym z pierwszych konstruktorów irbisów. Dlatego też 

Ironman jest jednym z najlepszych irbisów na całym świecie. Ma wiele ważnych 

umiejętności… nie tylko myślenie, mówienie, zmienianie postaci, chodzenie i strzelanie - tu 

Iron drgnął, jakby chciał potwierdzić te słowa mężczyzny - Niedługo się o tym przekonasz.  

- Czyli…   

- Traktor należy do Ciebie. Musisz też tu zostać. Inaczej zginiesz zabity przez roboty.  

Nie wiedziałem czy się cieszyć, czy nie. Z jedne strony cieszyłem się, że Iron jest moim 

własnym irbisem, hże mogę zostać w tym niesamowitym miejscu, nawet jeśli oznacza to bycie 

w TAPR… Z drugiej strony nie wiedziałem, co mnie czeka.  

Miałem wtedy 11 lat. Byłem chętny nowych doświadczeń, nie tęskniłem do życia w podziemiu. 

I zdążyłem polubić już Iron ‘a, który teraz wiercił się na mojej ręce z podniecenia. Jemu ten 

pomysł chyba też się podobał.  

- Dzię… Dziękuje - wyjąkałem, dotykając mojej oryginalnej rękawicy w postaci Ironmana.  

 I w tym momencie poczułem przeraźliwy ból w okolicy lewej ręki, tej która była bez Iron ‘a, 

który przeszedł po całym moim ciele. To był taki ból, jakby ktoś wbił we mnie sztylet, a potem 

poraził prądem o napięciu 2 000 000 V. Zakręciło mi się w głowię, cały świat zawirował w 

rozmytych plamach kolorów. Ostatkami świadomości przypomniała mi się rana zadana przez 

tamte roboty, które goniły mnie przed spotkaniem Briana.  

Runąłem na ziemię. Usłyszałem czyiś głos, chyba Reda, ale nie wiedziałem co powiedział. 

Przed oczami tańczyły mi czerwone plamy, ciałem wstrząsały nagłe dreszcze.  

 

 

- Wydobędzie się z tego, ale musieliśmy amputować rękę - usłyszałem gdzieś nad sobą, gdy 

wróciła mi świadomość. 

Leżałem w nieznanym sobie miejscu, całym białym w białym łóżku.  W sumie tyle udało mi 

się zarejestrować, zanim znowu musiałem zamknąć oczy.  



Kiedy udało mi się znowu je otworzyć, przestraszyłem się tak, że o mało nie spadłem z tego 

łóżka.  

NIE MIAŁEM LEWEJ RĘKI.  

Przypomniały mi się słowa, usłyszane przed kilkoma chwilami. Amputowali mi rękę. Roboty, 

strzelanina…. Iron. Gdzie on jest? 

Rozglądałem się dookoła, ale nigdzie nie widziałem mojego metalowego przyjaciela.  

Spróbowałem wstać, ale nie byłem w stanie. Wszystko mnie bolało, widocznie te dziwne 

elektryczne wstrząsy zrobiły jakieś niewielkie szkody w moim obolałym ciele.  

W tym momencie usłyszałem znajomy sobie głos: 

- Steve! 

Był nad moją głową, wisiał na sznurku od rolety na oknie, w postaci tego całego pająka. Kiedy 

go zauważyłem, zszedł po czym wspiął się na mnie po pościeli.  

- Hej, Iron, gdzie my właściwie… 

- Roboty użyły broni działającej z opóźnieniem. Na szczęście nic wielkiego Ci nie jest… nie 

masz tylko ręki.  

- Zauważyłem - powiedziałem z goryczą - Gdzie jesteśmy? 

- W szpitalu w bazie TAPR. Oferta Reda jest nadal aktualna - oznajmił wesoło Iron.  

Odetchnąłem głęboko. 

- Nawet jeśli nie ma ręki? - zapytałem cicho.  

- Tak.  

Westchnąłem i oprałem głowę o ścianę za mną, przymykając oczy. 

- Przyjmuję – wymamrotałem - Chcę tu zostać.  

Poczułem, że Iron sadowi mi się na prawej ręce.  

Po raz pierwszy w życiu czułem się tak szczęśliwy. Oczyma wyobraźni widziałem już jak z 

moimi nowymi przyjaciółmi wyzwalam ziemię spod panowania robotów, jak wyciągam moją 

rodzinę z podziemi na słońce, jak zostaję prawą ręką Reda. Urocza, dziecięca naiwność.  

Od pięciu lat jestem w TAPR, a to znaczy, że nadal walczymy. Wiem, że moja praca ma sens, 

ale tęsknię do beztroskiego życia u boku rodziny. 

 Drogi młody czytelniku, chcę ci dać cenną radę. Jeśli wpadnie ci w ręce przedmiot 

podobny do pistoletu, a nie chcesz żyć na krawędzi, to natychmiast go odrzuć.  

Poza tym ostrzegam… zakochane irbisy strasznie fałszują. 

 

Steve  

 



 

 

 

 

 

 

 


