Dobre chęci

- Witamy z powrotem, tu radio informacyjne 24/7, najświeższe wiadomości w Warszawie, tylko u nas całą dobę. W ostatnich dniach Saskiej Kempie na Żoliborzu doszło serii aktów przemocy – kradzieży, napaści. Dzisiaj rano policja poinformowała iż otrzymała zawiadomienie o popełnieniu gwałtu. Z uwagi na fakt iż jest to park tłumnie odwiedzany przez złaknionych  odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu mieszkańców – zarówno dorosłych, jak i ich dzieci oraz młodzież – to odnalezienie sprawcy lub sprawców, ma szczególnie doniosłe znaczenie. Więcej informacji przekaże znajdująca się na miejscu nasza reporterka.
- Dziękuje Anno. Dzień dobry państwu, mówi Małgorzata Kostrzewska. Rozmawiam właśnie z prowadzącym śledztwo komisarzem Piotrem Ziemickim.
- Witam Państwa.
- Panie komisarzu, ostatnie wypadki  odbiły się szerokim echem wśród mieszkańców i zwróciły ich uwagę na kwestię bezpieczeństwa – w stosunku do którego wcześniej nie było wątpliwości. Czy nasi słuchacze mogliby usłyszeć w jaki sposób…
Audycja została nagle przerwana, kiedy w telefonie zabrzmiał sygnał nawiązywania połączenia. 
- Pod filarami, przychodź tutaj, szybko.
- To ona?
- Tak!
Dwudziestopięcioletnia kobieta szybko wstała z ławki. Długie  brązowe włosy opadały jej na ramiona zaś pomarańczowy t-shirt z przekreślonym na czerwono znakiem radioaktywności zasłaniał średniej wielkości biust i idealnie płaski brzuch. Spod ubrania wystawały sportowe czarne spodenki sięgające jej połowy ud, zaś na stopy miała założone rolki. Słońce świeciło jej prosto w oczy więc uniosła prawą dłoń by zasłonić oczy i odruchowo spojrzała na swój prawy nadgarstek.  Pomiędzy paskami rzemienia z których zaplotła sobie bransoletkę, znajdowała się wykonana z drutu siatka w której tkwił klejnot duszy. Rozejrzała się. Miejsce w którym wcześniej odpoczywała znajdowała się przy wylanej asfaltem alejce, która kilkadziesiąt metrów za nią rozdziała się. Skręcający nieco w lewo odcinek piął się dość stromo w górę, gdzie łączył się z biegnącą wzdłuż Wisłostrady ścieżką rowerową. Dolny natomiast został poprowadzony wokół południowego krańca wijącego się łagodnie zbiornika wodnego i przeznaczony był dla pieszych. Połączenie jednego z drugim sprawiało, że niemal co chwilę mijał ją jakiś cyklista, matka z dzieckiem, albo ktoś z kijkami od chodu norweskiego. Sama skierowała się na północ, przejeżdżając obok porośniętego trawą nabrzeża po swojej lewej stronie oraz placów zabaw, knajpek, ławek i ogrodzonego terenu ogródków działkowych po prawej. Po kilku minutach dotarła do wznoszących się ponad nią filarów estakady łączącej trasę AK z mostem Grota. Od strony Wisły obłożony betonowymi płytami i kamieniami stok stykał się z najniżej położonymi elementami  budowli. Miejsce było zapuszczone – pokryte piachem i nieuporządkowane, sam teren wznosił się nieco łącząc z budowlą.
Skrzywiła się. Może nie wyglądało to nadzwyczajnie – ale ta okolica była bardzo przechodnia. Po drugiej stronie kanałku znajdowały się osiedla z wielkiej płyty przy których gęsto rozłożono ogrodzone parkingi dla mieszkańców, a na jego położonym tuż obok końcu ułożono liczne alejki i miejsca pozwalające usiąść i spędzić dowolną ilość czasu na wolnym powietrzu. Dobre wrażenie psuły jedynie wysypujące się z kubłów śmieci.
Z Jej punktu widzenia był to bardzo dobry wybór… Dysponowała w tym miejscu dużą ilością potencjalnych celów. Mogło to też znaczyć iż dysponuje sporą inteligencją, co było zdecydowanie złą wiadomością.
- Nie śpieszyło ci się – w wypowiadającym te słowa głosie zabrzmiała łagodna nagana.  Obok niej stanęła nieco niższa kobieta w z grubsza tym samym wieku. Jasne włosy miała krótko przycięte chociaż opadały one niesfornie na zmarszczone w tej chwili czoło. Prosty nos i średniej wielkości wyróżniały się łagodnie na prostej, symetrycznej twarzy. Miała na sobie beżowe spodnie i takiej samej barwy kamizelkę, spod której wystawała biała koszula.
- Wybacz. – To nie był jej pomysł. Było powiedziane, że ma się zająć tamtym końcem, po za tym te dzikie tłumy były normą… Ale ponad wszystko chciała uniknąć kłótni. 
– Jak to wygląda? – spytała.
- Tam już ktoś jest. I nie radzi sobie. – Pokręciła głową zaniepokojona. – Widziałam jak wchodzą tam dwie dziewczyny, musimy im pomóc.
Brunetka zmełła w ustach przekleństwo. Nie miała już wątpliwości iż było to celowe działanie…
- Zajmę się tym – powiedziała. – Ty zostań i sprawdź czy nikt nie będzie tutaj przechodził jak będziemy wychodzić. I przynieś jakieś ubrania, gdyby one były ranne – wskazała głową samochód zaparkowany na położonym nieopodal parkingu.
- Aneto… - usłyszała – tylko nie szarżuj. Jakby co to się wycofaj… - Nie była w stanie ukryć strachu i zaniepokojenia.  Gdyby miały więcej czasu, gdyby była to inna pora dnia, kiedy nie będą ryzykować spotkania z postronnymi ludźmi lub policją w cywilu… To było ogromne ryzyko.
- Przecież wiem.  A powiedź mi Renatko – spojrzała na nią figlarnie – czy jak wrócę, to otrzymam odpowiedź na pytanie co zrobimy z moim ostatnim zakupem?  Myślę, że wcale nie był taki zły…
Twarz zapytanej natychmiast oblała się rumieńcem.
- Zwariowałaś?! Nie przy ludziach!
Aneta roześmiała się tylko i weszła w błyszczący srebrzyście znak, wyglądający jak mające pół metra średnicy ozdobne okucie, posiadające jednak grubości. Powietrze zafalowało wokół i poczuła pod stopami coś twardego. Kiedy pochyliła się, aby mu się lepiej przyjrzeć, zobaczyła, że szeroka na dwa metry ścieżka jest wysypana żwirem dla kotów. Po bokach płynęły z dołu do góry wielobarwne fale plastikowych listków lekarstw. Ich powierzchnię marszczyły się w sposób imitujący ruch powietrza, nad nią zaś fruwały szklane płytki do badania próbek pod mikroskopem mające około trzydziestu centymetrów szerokości. Ich ruchy były bardzo stonowane i powolne – do czasu na powierzchnię nie wypłynęły ławice tłoków od strzykawek i liter alfabetu układających się w nazwy medykamentów. Wtedy bowiem zaczęły się łączyć w pary i podejmowały próby zmiażdżenia ich między sobą. Przyglądała się temu z rezygnacją.
- Kochałaś zwierzęta, prawda? – Pomyślała. Poczuła mieszaninę sentymentu, współczucia i pewnego zrozumienia. Na wysokości jej pasa pojawiła się opasająca ją świetlista wstęga. Szybko zaczęła się rozszerzać jednocześnie w górę i w dół obejmując całą postać. Kiedy po chwili wygasło miała na sobie długą, prostą suknię bez rękawów. Składała się ona z dwóch kawałków turkusowego  płótna, które zostały zszyte na lewym boku od pasa do pachy oraz na ramieniu zaś prawym boku spinały je  czerwone guzy obszyte złotym haftem przedstawiającym motywy roślinne – długie łodygi, rozłożyste liście i pęki kwiatów. Na nogach miała sięgające nieco powyżej kostek skórzane sandały, których paski oplatały ciało tworząc ozdobny wzór. Gdy przeczesała dłonią włosy na jej czole pojawił się diadem,  wyciągnięcie zaś dłonią za plecy sprawiło , że  zmaterializowała się w niej półtorametrowej długości tuba, z wyrzeźbionym na jej powierzchni smokiem owiniętym wokół niej ze wszystkich stron. Jego paszcza była szeroko rozwarta przy szerszym końcu, całość była zrobiona z krwistoczerwonej laki i mniej więcej w połowie posiadała uchwyt na ręce i miejsce pozwalające oprzeć ją na ramieniu. 
Po kilku minutach szybkiego chodu doszła do szklanych drzwi z tabliczką „Tylko dla personelu”, które prawie natychmiast się przed nią otworzyły. Natychmiast uderzyła ją kakofonia dźwięków – stukot przesuwanych mebli i uderzających o podłogę obcasów, trzask pękającego szkła  i przypadkowo dobrane utwory dzwonków telefonicznych, a wszystko przypadkowo zmiksowane, wyostrzone i pogłośnione. W tym miejscu odniosła wrażenie, że podłoga nieco się unosi – i jak się przekonała wyglądała jak umieszczona w ogromnym bębnie bieżnia, po której w realnym świecie w klatkach biegały małe zwierzęta…  Wokół latały plastikowe opaski, pęsety i pipety mające po pół metra długości goniły wielkie jak pięść barwne krople, zaś metalowe klucze pełzały powoli wokół kipiących rękawiczek jednorazowych. Odniosła nagle wrażenie, że wszystko się wokół zatrzymało – po czym zaczęło migotać. Kiedy zamknęła oczy poczuła jak pęd powietrza zmusza ją do biegu, by po kilku minutach cisnąć ją brutalnie na łachę piachu. Przez chwilę leżała cała obolała, aż…
- UCIEKAJ!!! – Usłyszała rozpaczliwy krzyk. Całym swoim ciałem czuła dudnienie, drżało zarówno powietrze jak i ziemia wprawiając również nią samą w drgawki i powodując mdłości. Gdy wstała i spojrzała przed siebie, zobaczyła ogromny kształt zbliżający się do niej z dużą prędkością.
- Firaga! – Kiedy przyłożyła broń do ramienia, łeb smoka zionął szybko powiększającymi się kulami ognia. Gdy dotarły one do celu, zabrzmiał przenikliwy i powodujący ból sygnał telefonu. Wiedźma zmieniła kierunek  co pozwoliło jej się lepiej przyjrzeć. Główną częścią jej ciała była ogromny bobrzy ogon, pod którym znajdowały się postrzępione kocie uszy. Ich falowanie  sprawiało, że zwieńczony od góry pogniecionym mankietem w środku którego w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara obracała się klamka organizm  unosił się w powietrzu jak poduszkowiec. I był tak samo bezwładny , gdyż raz rozpędzony zatrzymywał się trudem… Po czym rozpoczynał dokładnie taki sam atak.
- Jakieś zwierzęta tak się zachowują – pomyślała. Wystrzeliła jeszcze kilka ładunków aby zyskać na czasie. Miała zamiar wykorzystać tą zwłokę do odnalezienia tych dziewczyn, które toczyły wcześniej walkę, kiedy zdała sobie sprawę z tego, że powietrze wokół niej zaczyna migotać.
- Ucieka! – Powiedziała ze złością. Wylądowała z powrotem pod estakadą. Rozejrzała się szybko szukając pozostałych – i zobaczyła obok siebie dwie dziewczyny. Szesnastoletnia blondynka z twarzą pokrytymi piegami przyglądała jej szeroko otwartymi z przerażenia oczami. Twarz i całe ciało – bo na klatce piersiowej zachował się jedynie stanik – była zalana krwią. W trzęsących się dłoniach trzymała strzępy kiedyś zapewne białej koszuli. Którymi próbowała zatamować krwawienie pozbawionych stóp nóg leżącej przy niej koleżanki. Jej kruczoczarne włosy opadały na zalaną potem twarz, oczy i usta miała kurczowo zamknięte, zaś w dłonie zaciskała na swoim klejnocie duszy.
- To wy. –  Aneta i Renata westchnęły ciężko od razu je rozpoznając. Beata Staniszewska, od paru tygodni prowadzącą przeciw nim swoja prywatną wendettę. Nie było chyba takiej zbrodni o którą by ich nie oskarżyła… Z kolei Zofia Kostrzycka była półtoraroczną Czarodziejką… Ale w tej chwili nie miały czasu tego roztrząsać. Aneta owinęła ranną w przyniesiony z samochodu koc i pośpiesznie go do niego zaniosła, Renata zaś siłą zmusiła Beatę do wstania i udania się razem z nimi.
Przez dłuższą chwilę jechały w milczeniu mijając blokowisko i skręcając w stronę hali marymonckiej.
- To co robisz zwyczajowo nazywa się stręczycielstwem – stwierdziła Aneta. Przyglądała się blondynce we wstecznym lusterku.
- Chciałam dobrze…
- Chcenie dobrze sprawia, że jesteśmy gatunkiem zagrożonym wyginięciem…
- Jak w ogóle się tam znalazłaś? – Renata przerwała jej narzekania.
- Jakiś kot albinos z ukrytym telefonem powiedział, że jeśli chcę wiedzieć co jest z nią grane i jej naprawdę pomóc…


- Sprawiedliwość moja droga jest całym systemem wymówek, kłamstw i przeinaczeń, które w zdecydowanej większości przypadków służą poprawianiu sobie samopoczucia. Kiedy spytasz się drugiego człowieka czy jest taki – to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że udzieli odpowiedzi twierdzącej. Jednak tak naprawdę będzie to jedynie wyraz nadziei, że jeżeli samemu będzie się w porządku w stosunku do innych, to odpłacą oni tym samym. Tak więc jest to wyraz swoich własnych interesów. Ma to również znikomy wpływ na występowanie nieprawidłowości, czy wyrządzanie ludziom krzywdy. One nie mają związku ze sprawiedliwością lub jej brakiem. Ich źródłem jest popadanie w samozadowolenie, uleganie odpowiedziom które się samemu sobie podsuwa dla własnego świętego spokoju. Innymi słowy jest to odwracanie wzroku i unikanie problemów.
Dlatego nigdy nie zadowalaj się łatwymi odpowiedziami i nie pozwalaj się zbywać. Nie patrz też na to jak dana sprawa, jak czyjeś zachowanie zmienia się z dnia na dzień – bo z jakiegoś błahego powodu jednego może mieć humor, a drugiego nie. Zwracaj uwagę na to jakie zmiany zachodzą na przestrzeni tygodni czy miesięcy, gdyż wtedy będzie mowa o zjawiskach trwalszych, które wywierają znaczący wpływ. Trzeba dotrzeć do przyczyn, które za nimi stoją. Na nie wywierać wpływ. Wtedy będziesz pokazywać, że nie jesteś obojętna. Że jesteś kimś, kto rzeczywiście chce pomagać – chociaż może to być również źle odbierane, ponieważ oznacza, że trzeba być wścibskim. Jednak jedyne co się liczy to efekt końcowy. 
- Doskonale o tym pamiętam. – Beata przymknęła oczy. Opierała się właśnie o ścianę empiku w Arkadii, z niecierpliwością oczekując wyjścia Zofii.
- Możesz mi powiedzieć, czemu wciąż za mną chodzisz? – Dziewczyna spojrzał a na nią ze złością podchodząc po dłuższej chwili.
- Ponieważ wiem, że potrzebujesz pomocy.
- A na czym opierasz swoją ocenę?
- Na tym. – Beata wyciągnęła z kieszeni komórkę i włączyła przeglądarkę zdjęć. – To jest twoje zdjęcie z przed roku – wybrała jedno i pokazała Zofii. Byliśmy wtedy w klasie, razem chodziłyśmy na imprezy i spotykaliśmy się przy różnych okazjach. Prowadziłaś wtedy zupełnie normalne życie towarzyskie. Uśmiechałaś się. – Wybrała na telefonie fotkę wykonaną kilka miesięcy później.  – Stajesz się coraz bardziej posępna, na nic i na nikogo nie masz czasu. W ciągu pięciu minut potrafisz być nadpobudliwa oraz skrajnie apatyczna. Masz bardzo oczywiste objawy jakiegoś wykorzystywania…
- I myślisz, że to wszystko?!  - Odepchnęła ją brutalnie od siebie.
- Nie. Również skłonność do przemocy. Kto. To. Jest?! Kto ci to robi?!
Zofia spojrzała na nią wzburzona.
- Akurat to – powiedziała z trudem cedząc słowa – robię sobie sama. Nikt mi nie musi w tym pomagać! – Wyjęła z kieszeni coś co wyglądało na plastikową i niedorobioną podróbkę jajka Fabergé. – A jak jesteś taka chętna do pomocy, to pomóż Piotrkowi! On się czuje taki samotny, z pewnością mogłabyś coś na to poradzić!
Beata zrobiła się purpurowa na twarzy. 
- Myślę, że jego problemy na tym polu nie byłyby wcale mniej poważne od moich! – Usłyszała. 
- Jeżeli myślisz, że denerwując mnie w taki sposób się mnie pozbędziesz, to się grubo mylisz! Skoro istnieje powód dla którego tak zachowujesz, to istnieje również jakiś sposób, żeby ci pomóc!
Zofia uspokoiła się gwałtownie i zmalała w oczach, jakby ktoś położył jej na barkach ogromny ciężar.
- Ty się nigdy, przenigdy na to nie zgodzisz – powiedziała cicho.- Nigdy się na to nie zdecydujesz.
- Skąd wiesz?!
- Co tu się dzieje? – Renata podeszła do nich. Miała na sobie białą koszulę którą ozdabiała beżowa apaszką oraz prostą suknię sięgającą połowy łydek w tym samym kolorze.
- Źle wyglądasz – dodała zwracają się do Zofii. – Musimy porozmawiać.
- Nic takiego. Problemy z cywilami… mającymi dobre chęci. – Ostatnie słowa powiedziała z przekąsem.
- Rozumiem. – Renata podeszła do blondynki i uśmiechnęła się do niej łagodnie. – Witaj. Słyszałam o tobie wiele dobrego. Zofia mówiła, że świetnie sobie razem radziłyście w wolontariacie. Nikomu tak nie ufała i nie miała pewności, że robota zostanie wykonana, jak właśnie tobie. Mam nadzieję, że ta opinia jest w pełni zasłużona. 
- Radzę sobie – odpowiedziała Beata ostrożnie. Nie miała się do czego przyczepić i nieco ją to martwiło. – Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś musiał po mnie poprawiać.
- W takim razie gratuluje. Pracujesz teraz nad czymś?
- Nad nią. – Wskazała głową przyjaciółkę. 
Renata westchnęła ciężko. 
- W twojej parafii nie powiedziano może, że są potrzebni ochotnicy pomagający osobom starszym? Dotrzymujący im towarzystwa, robiący zakupy, sprzątający domy? Sama pomyśl, jesteś młoda, masz dużo sił…
- A przede wszystkim nie mogę pominąć milczeniem jawnej krzywdy! Nie mogę się od niej dowiedzieć gdzie znikacie! Co robicie. Czym w ogóle się zajmujecie. Zamiast tego widzę co się z nią dzieje!
- A nie wydaje ci się, że my jako już nieco starsze to dysponujemy już wiedzą, środkami i umiejętnościami – których tobie brak? I mamy swoje powody dla których działamy tak a nie inaczej , że takie są właśnie rezultaty?
- Wy nie jesteście nieco starsze, tylko jesteście stare krowy. Różnica wieku jest zbyt duża, mnie z pewnością powiedziałaby to, czego nie powiedziała wam.
Renata poczuła jak opadają jej ręce. Uważała się za osobę cierpliwą i wyrozumiałą. Rozumiała również, że jest to również reakcja tej dziewczyny na bezradność, której musiała stawić czoła… Ale bez przesady. To już było śmieszne. Zofia pokręciła przecząco głową uśmiechając się mimo woli.
- Chodźmy stąd – powiedziała.

Ciepła woda spływała po jej ciele oferując odrobinę fizycznej przyjemności oraz chwilę wytchnienia.
Przesunęła dłońmi po siniakach jakie zarobiła od koleżanki – licząc na to, że w końcu zrozumie iż źle postępuje i z płaczem się przyzna co się dzieje… Wciąż ją bolały – a musiała jakoś pobudzić umysł, który miała wyraźnie otępiały po spotkaniu z tym czymś. Nie czuła niczego, co wskazywałoby na to, iż potraktowano ją narkotykami które byłyby źródłem tych wizji. Gdyby to były one… Ale w takim przypadku również rany Zofii nie byłyby prawdziwe, a jej ubranie byłoby wyłącznie podarte. Tymczasem wszystko co miała nadawało się wyłącznie do wyrzucenia ponieważ krew była niemożliwa do usunięcia. Chociaż niezmiernie jej się to nie podobało, to wyglądało na to, że będzie zmuszona wysłuchać ich wersji – i nie będzie w stanie w żaden sposób tego zweryfikować.. Kiedy wyszła spod prysznica, zobaczyła, że czekają na nią jasne bojówki i biała koszulka z krótkim rękawem. Sama łazienka miała jakieś trzy na cztery metry i do wysokości półtora metra była wykładana kremowymi kafelkami. Kabina mieściła na praw od drzwi, naprzeciwko których znajdywało się zajmujące całą szerokość pomieszczenia lustro. Poniżej położono imitujący jasny kamień blat w który włożono eliptyczną umywalkę. Obok niej znajdowały przeznaczone do bieżącego użytku kosmetyki – para szczoteczek do zębów, dezodorantów i kremów, należących bez wątpienia do  domowników. Na lewo od drzwi znajdowały się dwie szafki mające około dwóch metrów wysokości i tylko jakieś czterdzieści szerokości i głębokości, pokryte białym laminatem. W jednej trzymano przybory do prania, piżamy i ścierki kuchenne, w drugiej natomiast mniejsze i większe ręczniki oraz umieszczono kosz na rzeczy do prania.
Bez entuzjazmu wyszła na korytarz pokryty ciemną podłogą i skierowała do pokoju gościnnego. 
Przy ścianie po lewej stronie drzwi znajdował się niski regał z wiśniowego drewna nad którym powieszono płaski telewizor. Światło do pokoju wpadało przez dwa dzielone okna pod którymi ustawiono niewielki stół, na który narzucono okrągły obrus. Rozpoznała na nim „Bravo Girl”, „Popcorn” , „Bravo” i „Cogito”, które zasłaniały inne przeznaczone dla dziewcząt magazyny.  Usiadła ciężko na ustawionej na prawo od drzwi kanapie.
- Zanim zaczniemy – Renata podeszła do niej – to może zjesz coś? Chyba jest już pora na obiad, nie mamy nic specjalnego, zwykła pomidorówka z ryżem, ale powinno wystarczyć. A może jesteś spragniona? Jest woda, mleko, czerwona herbata…
- To chyba nie jest w tej chwili najważniejsze…  - stwierdziła nieco zirytowana odwlekaniem wyjaśnień.
- Wręcz przeciwnie, jest to bardzo istotne. Jesteś naszym gościem i w związku z tym musimy cię dobrze przyjąć. Właśnie tym cywilizowani ludzie różnią się od barbarzyńców.
- I weź tu z nią rozmawiaj – Aneta uśmiechnęła się i bezradnie rozłożyła ręce.
- To się nazywa ogłada, nie byłoby źle, gdybyś się tego nauczyła – odpowiedziała Zofia.
- Co to było? – Beata spytała cicho przerywając kłótnie.
W pokoju zapadło długie milczenie. Aneta przyglądała się uważnie tej zabawce, którą wcześniej widziała u swojej koleżanki.
- I chyba jesteście za stare na zabawę jakimś tamagotchi i udawanie, że jesteście wiecznie młode i szalejące gwiazdkami – wskazała głową prasę.
Wszystkie roześmiały się słysząc tą uwagę.
- Ty to zrób – stwierdziła Renata patrząc na Anetę. -  Ja to zacznę od razu wyłagadzać.
- Ona była wierzchołkiem łańcucha pokarmowego. My  - zatoczyła palcem koło -jesteśmy homo superior, no a ty homo sapiens… Celem zachowania równowagi w przyrodzie  pojawienie się istoty dysponującej jakimiś specyficznymi umiejętnościami sprawia, że w tych, które jej źródłem pożywienia, wykształcają się przystosowania mające na celu zwiększenie szans na przeżycie. Dla takich istot z jakimi miałaś właśnie do czynienia – bo jest ich więcej – łowiectwo oznacza prowokowanie ludzi do popełniania złych uczynków i robienia sobie nawzajem krzywdy.
- Dwa pytania – przerwała jej Beata. – Po pierwsze czy to oznacza, że ma ona coś wspólnego z ostatnimi wypadkami? I dlaczego twierdzisz, że to jest „ona”?
- Jej obecność w tam oznacza, że jest to jej dzieło. Bardzo korzysta na takich wypadkach. Po za tym prawie na pewno była w swoim czasie jedną z nas.
-Słucham?!
- To  naturalna kolej rzeczy. Dla nas, homo superior przystosowania oznaczają umiejętność korzystania z pewnych form energii, służącej do walki z nimi. Jej przepływ jest jednak jednokierunkowy. Czyli energię można zbierać i magazynować celem wykorzystania w przyszłości, ja jej jednak nie mogę przekazać gorszej rasie – na przykład komuś takiemu jak ty. Może to być wyłącznie ktoś stojący oczko wyżej ode mnie.
- Pozwolę sobie coś dodać – wtrąciła się Renata. – Byłoby wskazane, żebyś nie miała jej tego za złe. Była to pomyłka. Nie powinnaś się tam znaleźć, zwykle sprawy nas dotyczące załatwiamy w swoim własnym gronie. Narażano cię na niebezpieczeństwo, na co żadna z nas nie wyraziłaby zgody. 
- Robicie mi wodę z mózgu – stwierdziła Beata ze złością. – To coś o mało nas nie zabiło, a ty mi mówisz „nie miej jej tego za złe”?! 
- Spokojnie – powiedziała Renata.
- Nie! Żadne spokojnie!  Chcę wiedzieć co i jak…!
- Przestań! – Zofia trzęsąc się wbiła paznokcie w ramiona. – Błagam… - dodała jęcząc. Renata natychmiast do niej podeszła i przytuliła do siebie. Szeptała coś do niej na tyle cicho, że nie można było usłyszeć co mówi.
- I ty twierdzisz, że zależy ci jej dobru – stwierdziła cicho Aneta nie próbując ukryć pogardy.  Dziecko, co ty wyprawiasz…
- Nie rozumiem co się stało… - Stwierdziła Beata bezradnie. 
- Zamiana z homo superior w coś takiego co widziałaś, ma dość spory związek ze stanem emocjonalnym. A ponieważ najlepiej jest zapobiegać sytuacjom, które mogłyby doprowadzić do jakiegoś szczególnego wzburzenia, bardzo się staramy unikać wszelkich form agresji. Przede wszystkim słownej… Bo to od niej zaczyna się również fizyczna.– Aneta pokręciła przecząco głową. Zdecydowanie chciała dodać coś obraźliwego, ale się powstrzymała.
- Z Zośką już jest coś nie tak …
Aneta zacisnęła zęby patrząc na nią, po czym odwróciła do Renaty.
- Ty to zrób. –Wypluła z siebie te słowa z irytacją.
- Chodź ze mną na chwilę – wyszły do kuchni. Kobieta milczała przez chwilę, zanim zaczęła. 
- Zdecydowana większość twoich obserwacji mających z nią związek jest jak  najbardziej słuszna.  Objawy rozpoznałaś dobrze. Jednak popełniłaś błąd w kwestii umiejscowienia źródeł. Nie chodzi bowiem o przemoc czy wykorzystywanie…  To co robimy  jest niesłychanie stresujące – po pierwsze z tego powodu, że kompletnie rozpada nam się życie osobiste. Nie mamy już czasu na osoby, które dotychczas były nam bliskie. Traci się kontakt z chłopakiem, którego dotychczas się miało i szuka on sobie kogoś innego, z rodziną też sytuacja jest coraz gorsza… Szczerze mówiąc najbardziej wskazane byłoby, gdyby zostało się za coś wyrzuconym z domu a rodzina zerwała kontakt. 
- Dlaczego? – Beata spojrzała na nią wstrząśnięta.
- Bo zawsze istnieje szansa na to, że w trakcie walki zginiemy. To nie jest „Władca pierścieni” czy inna „Belgariada” gdzie zawsze w ostatniej chwili pojawia się ktoś dobry i wyciąga z kłopotów. Tu się umiera. Tylko, że jeśli do tego dojdzie, to już nic po nas nie zostaje. Bezpowrotnie odchodzimy z tego świata. W związku z tym lepiej jest oszczędzić swoim bliskim stresu związanego z bezowocnymi poszukiwaniami. Sprawić by nie gonili za ułudą i nie liczyli na próżną nadzieję, że może kiedyś jednak cię zobaczą… Po za tym jak  zapewne widziałaś dysponujemy bardzo dobrymi zdolnościami regeneracyjnymi. Tylko, że umysł wciąż uważa, że ciało jest uszkodzone, więc  często dokuczają nam bóle fantomowe… One zresztą same mają takie formy, że chwilami nie wiadomo czy wierzyć własnym oczom. A zawsze walczy się o życie… Efektem tego wszystkiego jest coś, co się nazywa syndromem stresu pourazowego. I dlatego z twoją koleżanko jest tak trudno wytrzymać. 
- Czy ktoś mógłby potwierdzić, że to co mówicie jest prawdą?
-Jeśli o to chodzi – usłyszała czyjś łagodny, pełen ciepła i radości głos – to pomijając kwestię interpretacji typową dla waszego gatunku i osób w określonym wieku i płci, to wszystko co tu zostało powiedziane jest całkowicie zgodne z faktami. – Spojrzała na znajdujące się kilka metrów od niej zwierze. Natychmiast poczuła narastając w niej gniew i rozpacz.
- Byłeś gotowy wykorzystać mnie, a nawet nie masz odwagi pojawić się osobiście?! Tylko wszyłeś głośnik temu biednemu kotu?! – Wybuchnęła. Podeszła do niego i wzięła na ręce. – Jaki jest numer do jej właściciela?! Niech ją zabiera i natychmiast biedactwu wyjmie!
Aneta, która właśnie wchodziła do kuchni spojrzała na nią zdumiona.
- Muszę pójść na chwilę do sklepu, więc ją wezmę – powiedziała, kiedy odzyskała mowę. – Wiesz już co i jak, więc teraz wynocha– dodała grubiańsko.
- Chyba rzeczywiście powinnyśmy się zbierać – Renata westchnęła. Powinnyśmy ci kupić takie ubrania w jakich byłaś wcześniej, żeby twoi rodzice się nie czepiali… 
- Nie dam się zbyć byle czym.
- W takim razie poczekaj chwilę, zabieram ze sobą to – Aneta pokazała należący do Zofii klejnot duszy.

Samochód wjechał powoli na chodnik przy osiedlu domów jednorodzinnych na ulicy Felińskiego. Beata przyglądała się temu obojętnie. Miała bardzo przygnębiające poczucie całkowitej porażki i obezwładniającej bezradności. Tak bardzo pragnęła coś zrobić, udowodnić, że zawsze jest jakieś wyjście… W jakiś sposób dać upust swojej energii…
- Nic się nie da zrobić – powiedziała cicho.   
Renata siedziała w milczeniu patrząc przed siebie.
- Istnieją dwa, bardzo teoretyczne rozwiązania.
- Jakie?!
- Nam samym już pomóc nie można . Nasz los, nasze przeznaczenie zostały określone, kiedy powiedziałyśmy czego chcemy w zamian. Możemy to jedynie odwlekać w czasie. Wcześniej czy później skończymy w taki a nie inny sposób… Jednak nasza wiedza na temat też ma swoją wartość i umożliwia pomoc innym w potrzebie – lub nawet sprawia, że takie jak ty dziewczyny rezygnują z podjęcia niewłaściwej decyzji. A to jest cenniejsze od wszystkiego innego. Ratuje im życie. Problem polega na tym, że to się może w każdej chwili skończyć. Przeminąć razem z nami. Dlatego bardzo byśmy potrzebowały aby ktoś nam pomagał odbierać telefony. Bo te gazety, które u nas widziałaś… Nie mamy skłonności do małolatów, nie myśl sobie. Po prostu umieszczamy ogłoszenia  w periodykach, które czytują dziewczyny w twoim wieku. Chciałyśmy zobaczyć gdzie dokładnie one trafiły. To pozwala nam  do nich trafić. Ci którzy będą chcieli je przekonać, będą się posługiwać określanym słownictwem i terminologią – z której możemy skorzystać.
- Nie mają nic przeciwko temu, że robicie im koło nogi?
- Jak długo mówimy prawdę – to nie. Oni nie myślą w ten sposób. Odpowiedzą ci na absolutnie każde pytanie zgodnie z prawdą. Musisz tylko wiedzieć o co pytać, z czym jest bardzo trudno…
- A jakie są minusy? – Spytała przygotowując się na najgorsze. 
- Znasz bardzo niewielką część tego co nas dotyczy – i cię to przygnębia. Kiedy poznasz wszystko, złamie ci to serce i już nigdy nie zaznasz spokoju… Nie spodoba ci się to. Bardzo ci się nie spodoba – a jest to zadanie na życie, bo to się nigdy nie skończy. 
- A plan „b”?
Renata westchnęła i pokręciła głową.
- Jest niewyobrażalnie trudny do wykonania i wymaga ogromnych wyrzeczeń. Twojej przyjaciółce można pomóc i poprawić jej stan… Ale wymaga to stworzenia domu do którego mogłaby wracać, w którym zawsze ktoś by na nią czekał, wspierał ją. Wysłuchiwałby żale, koił smutki i zbierał łzy… Był kimś, kto trzymałby ją w tym świecie. Jest to niezmiernie kłopotliwe jeśli chodzi o kwestie towarzyskie, powoduje dzikie awantury w domu - a jeśli coś się stanie i będziesz musiała odwieźć ją do szpitala, to nikt ci nie powie w jakim jest stanie…
Beata spojrzała na nią bez słowa. Przed oczami stanęły jej karczemne awantury, upokarzające wyzwiska i latające na wszystkie strony talerze. Fochy kolegów i koleżanek ze szkoły, którzy bardzo szybko pokazaliby jej co o takim zachowaniu myślą…  Ona właśnie powiedziała, że miałaby zostać… Z trudem opanowała ogarniające ją zniechęcenie. 
- Co zamierzacie teraz zrobić? – Spytała z trudem wypowiadając słowa.
- Wrócimy tam, gdzie ją ostatnio widzieliśmy i spróbujemy odnaleźć. 
- Chyba zwariowałaś! – Jej twarz stała się niemal zupełnie biała. Dłonie przestały jej drżeć wyłącznie dlatego, ponieważ położyła ja na kolanach. 
- Jeżeli tego nie zrobimy, to wciąż będzie dochodzić do wypadków. A nikt oprócz nas nie wie jak się tym zająć  - Renata odpowiedziała łagodnie. - Powinnyśmy sobie dać radę, spokojnie. – Wyciągnęła dłoń do schowka i wyciągnęła z niego paczkę z wizytówkami, po czym podała jej jedną.
- Za jakieś dwie-trzy godziny będzie już wiadomo co i jak. Zadzwoń, jeśli będziesz chciała wiedzieć.

Łagodne światło pełni uwydatniało znajdujące się w pomieszczeniu kształty niewielkiego stołu, krzeseł, szafek i łóżka, których szczegóły ukrywała ciemność nocy. W pomieszczeniu panowała kompletna cisza i bezruch, przerywane jedynie przez szum wibracji telefonu. Kiedy się skończyły na ekranie pojawił się komunikat o kolejnym niedobranym połączeniu, który szybko zmienił się w próbę jego nawiązania.
 - Zostaw. Niech się uczy. I na zawsze to zapamięta. 

