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      Tego, e zostan  aresztowany na par  dni przed planowanym powrotem na Ziemi  moje 

plany nie przewidywa y. Przez ostatnie trzy i pó  tygodnia wyst powa em w lokalu „Pod 

Pieskiem”, znajduj cym si  w hali odlotów portu kosmicznego na Gibrahlu. Mój kontrakt 

przewidywa  dwa seanse co wieczór i jedn  popo udniówk  w soboty. Niedziele mia em 

wolne. D ugo  doby na Gibrahlu jest na tyle zbli ona do ziemskiej, e nie ma powodów do 

narzeka , ale tydzie  trwa tam nie siedem dni, a osiem. Mój agent na Ziemi wpakowa  mnie 

w op acany tygodniowo kontrakt, nie raczywszy zaj  si  kwesti  tego dodatkowego dnia. 

Oznacza o to, e co gibrela zobowi zany by em robi  dwa seanse za friko: ca a robota za 
nic. 

     Wielki afisz przy wej ciu g osi : „NIESAMOWITY CONROY, MISTRZ HIPNOZY” i 

przyci ga  wzrok osza amiaj c ró norodno ci  barw. Przyci ga  skutecznie. Ilo  widzów 

zawsze by a zno na, a cz sto na sali mia em komplet. Miejsca takie jak Gibrahl zawsze s  
spragnione jakiejkolwiek rozrywki, a dobry artysta-hipnotyzer mo e skosi  niez a kas . 

     Wszyscy Ziemianie na widowni przebywali na Gibrahlu z tego samego powodu. Ka dy z 

nich zaanga owany by  w taki czy inny sposób w handel pieskami buffalito. By y one 

jedynym naturalnym bogactwem Gibrahlu, jedynym towarem, który - bezpo rednio lub 

po rednio - przyci ga  tu ludzi. Planeta Gibrahl jest koloni , ale nie nasz . Nale y do 

Arko czyków, a ludzka obecno  na niej ogranicza si  do jednej bazy o powierzchni 

kilometra kwadratowego. Arko czycy wyznaczaj  regu y i jak d ugo maj  co , czym Ziemia 

jest zainteresowana, tak d ugo przestrzegamy tych regu  i zachowujemy si , jak na grzeczne 
ludziki przysta o. Dlatego w a nie zosta em aresztowany. 

     Wcze niej tego dnia Arko czycy aresztowali kuriera zajmuj cego si  przewozem 

piesków buffalito - za prób  przemytu. Ziemski konsulat utrzymywa , e w papierach 

musia a zaj  jaka  pomy ka, ale Arko czycy maj  ograniczone zdolno ci telepatyczne i 

potrafi  ustali , czy kto  mówi prawd . Okaza o si , e adnej pomy ki nie by o. 

Sprawiedliwo  Arko czyków jest równie szybka, jak nieuchronna. Faceta os dzono, 

uznano winnym i stracono, zanim pierwszy z moich wieczornych seansów dobieg  ko ca. 

     Wszyscy chcieli si  jako  rozerwa , a jedyn  rozrywk  by em ja. Na pocz tek 

powiedzia em kilka kawa ów, eby troch  roz adowa  atmosfer  i sprawi , by widzowie 

poczuli si  dobrze. Na widok hipnotyzera, nawet na estradzie, wielu ludzi odczuwa niepokój, 

tak jakbym jednym uniesieniem brwi móg  sprawi , e m czy ni odkryj  przede mn  swe 



2 Lawrence M. Schoen 

 

najbardziej mroczne tajemnice, a kobiety wpadn  mi w ramiona. Sam bym tego chcia . 

Podobno wieki temu Anton Mesmer potrafi  robi  takie rzeczy. Prawdopodobnie mia  po 

prostu lepszego agenta ni  ja. Ja musz  zrobi  odpowiednie wprowadzenie i potrzebuj  

dobrych pi ciu minut wzgl dnego spokoju, nie wspominaj c ju  o samochodzie czekaj cym 

w gotowo ci, gdy numer nie wypali. Hipnotyczny szanta  i uwiedzenie wietnie wygl daj  

na filmach, ale w rzeczywisto ci o wiele bezpieczniej jest trzyma  si  scenariusza. Co nie 

znaczy, e nigdy nie zdarza mi si  troch  poflirtowa  dla zabawy, po prostu nigdy nie robi  

tego podczas seansu. To, co dzieje si  pó niej, to zupe nie inna sprawa. Podczas 

przedstawienia zawsze tworz  w umys ach moich ochotników tak  post-hipnotyczn  furtk ; 

nigdy nie wiadomo, kiedy mo e si  przyda . Nawet po tygodniu mog  wyszepta  

wprowadzaj ce w trans s owa i oto nagle znowu wpadasz w trans i stajesz si  cudownie 
podatny na wszelkie sugestie. Co tu du o mówi , kocham swoj  prac . 

     Tego wieczoru przy paru stolikach siedzieli Arko czycy, jak zreszt  na wszystkich moich 

przedstawieniach. Pi dziesi t seansów i aden z nich ani razu si  nie roze mia , ani razu 

nawet nie skrzywi  si  w u miechu. A potrafili si  u miecha , by em tego ca kiem pewien. 

Arko czycy wygl daj  jak wysocy, rozci gni ci na d ugo  ludzie, zupe nie jakby wyszli z 

lustra w parku rozrywki. Barwa ich skóry oscyluje mi dzy ró nymi odcieniami bieli - od 

koloru skorupki jajka po barw  surowego p ótna, a ow osienie ich cia a jest zwykle 

granatowo czarne jak u z oczy ców z komiksu. Maj  usta i wargi oraz z by i, o ile mi 

wiadomo, u ywaj  ich do tych samych rzeczy, do których my ich u ywamy, nigdy jednak 

nie widzia em, eby si  u miechali. Nie chodzi o to, eby im si  nie podoba y moje 

przedstawienia, po prostu ich nie rozumieli. To przez ten ich zmys  prawdy. Arko czycy 

zawsze wiedz , czy kto  mówi prawd , czy te  nie. Nigdy siebie nawzajem nie ok amuj , po 

prostu nie s  w stanie. Niby ma a rzecz, ale jak si  tak zastanowi  nad histori  ludzko ci, 
trudno nie zauwa y , jak wszechobecne jest w niej oszustwo. 

     W arko skim spo ecze stwie prawie nie ma zbrodni. Oczywi cie, zdarzaj  si  zbrodnie 

pope nione w afekcie, ale zbrodnie z premedytacj  t umione s  w zarodku. Przecie  

wystarczy, e w s dzie zapytaj  delikwenta, czy zawini . Arko czykom nie znane by o 

poj cie k amstwa, zanim nie zacz li zadawa  si  z lud mi. Jeste my dla nich fascynuj cy i 

totalnie dziwaczni. To troch  jak posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania skrzeli. 

Jest to mi a, bezpieczna i obiektywna wiedza, która na pewno nie ma zastosowania do ciebie, 
ale jednocze nie otwiera ciekawe teoretyczne mo liwo ci. 

     Ca kiem sporo Arko czyków ceni o sobie mo liwo  zobaczenia, jak hipnotyzer sprawia, 

e ludzie wierz  w rzeczy w oczywisty sposób nieprawdziwe. Odk d si  zjawi em, co 

wieczór t umnie przybywali do zamieszka ej przez Ziemian dzielnicy, aby obejrze  mój 

show. Przez dwa pierwsze wieczory bra em kilku na scen  na ochotnika. Reagowali zupe nie 

tak jak ludzie. Nie mia em adnych trudno ci ze zmuszeniem ich do gdakania jak kury, ale 

nie byli w stanie zaakceptowa  adnej sugestii, która gwa ci aby ich poczucie obiektywnej 

rzeczywisto ci. Nie byli w stanie uwierzy , e rzeczywi cie stali si  kurami. Kompletny brak 

wyobra ni, adnego polotu. W rezultacie na scenie byli nudni i przesta em ich bra  jako 
ochotników. 

     Przez ostatni tydzie  wyst pów robi em to, co zwykle. Dziesi  minut po rozpocz ciu 

przedstawienia oprócz mnie na scenie by y dwie m ode sekretarki, starszawy pracownik 
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dzia u po yczek w banku oraz pracuj ca jako ochroniarz kobieta w rednim wieku. Wszyscy 

pogr eni byli w g bokim transie. Powiedzia em sekretarkom, e s  arko skimi 

dyplomatami i kaza em im wyja ni  arko ski plan o wiecenia ludzko ci. Oczywi cie, taki 

plan nie istnieje, ale adna z sekretarek-dyplomatów tego nie wiedzia a i dziewczyny 

ca kiem szczerze i ze szczegó ami przedstawia y najrozmaitsze wymy lone g upoty, podczas 
gdy ludzka cz  publiczno ci pohukiwa a i mia a si . 

     Sekretarki zako czy y swoj  prezentacj  i otrzyma y burzliwe oklaski od ludzi na 

widowni. Podzi kowa em im i odprowadzi em do ustawionych na scenie krzese , które - jak 

je wcze niej zapewni em - stanowi y cz  luksusowego wyposa enia ambasady arko skiej 

na Ziemi. Wprowadzi em je ponownie w g boki trans. wietnie si  spisa y, by y 

zdumiewaj co oryginalne i pomys owe i publiczno  wstrzyma a oddech w oczekiwaniu na 

to, co jeszcze nast pi. Obróci em si  w stron  pani ochroniarz, pu ci em w stron  

publiczno ci oko i wyszczerzy em do niej z by u u miechu, po czym zacz em kobiecie 
podawa  instrukcje. 

     - „Toffiki Melpomena” - wyszepta em jej do ucha has o, jakie wpoi em jej na pocz tku 

spektaklu. Jej postawa uleg a zmianie; nie tyle jej ruchy, co uk ad jej cia a. Chocia  

ca kowicie odpr ona, kobieta by a teraz czujna niemal do bólu. Odwróci em si  w stron  
publiczno ci i wykona em r k  zagarniaj cy gest, jakby zapraszaj c widzów do zabawy. 

     - Jeste  rodowit  mieszkank  Gibrahlu - powiedzia em scenicznym g osem, pe nym 

rezonuj cych g boko mi kkich tonów. - Jeste  inteligentna i elokwentna. Jeste  
wykszta cona i masz nienaganne maniery. 

     Pani ochroniarz wyprostowa a si  na krze le. Jej twarz emanowa a spokojem i pewno ci  
siebie; oczy ci gle mia a zamkni te. 

     - Je li nie masz nic przeciwko temu, chcia bym, eby  nam powiedzia a co  o Gibrahlu na 
podstawie w asnych unikalnych do wiadcze . Zgadzasz si ? 

     Skin a g ow , zwil y a j zykiem wargi i da a znak lekko uniesion  r k . 

     - wietnie. Zaczniesz, kiedy policz  do trzech - powiedzia em. - Aha, i jeszcze jedno. Nie 
jeste  cz owiekiem, jeste  pieskiem buffalito. Jeden ... dwa ... 

     - STOP! - siedz cy przy stoliku w g bi sali Arko czyk skoczy  na równe nogi. Pozna em 

go. By  sta ym go ciem. Odk d przyjecha em, przychodzi  codziennie na przynajmniej jeden 

z moich spektakli. Zawsze siedzia  przy tym samym stoliku, zawsze ogl da  show z napi t  

uwag . Raz go nawet wzi em na scen  jako ochotnika i - jak na Arko czyka - okaza  si  

ca kiem dobrym materia em. Nazywa  si  Loyoka i teraz sta , celuj c we mnie bro . 

Wi kszo  widzów mia a si  przekonana, e to cz  przedstawienia. Ja wiedzia em, e to 
nie arty. 

     - Wszystkie osoby na scenie s  aresztowane - kontynuowa . - Nie rusza  si . Prosz  robi , 
co ka , a nikomu nic si  nie stanie. 
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     Loyoka wszed  na scen . Dzi ki swoim bardzo d ugim nogom bez trudu, jednym 

krokiem, wspi  si  na podwy szenie. Znieruchomia em, jak tylko dostrzeg em b ysk 

laserowego celownika. Zbli y  si  do pani ochroniarz i przykucn , zni aj c g ow  do 
poziomu jej g owy. Zapyta : 

     - Czy jest pani pieskiem buffalito? 

     Fala miechu przebieg a przez widowni . Wi kszo  widzów ci gle my la a, e 

Arko czyk jest cz ci  przedstawienia. Kobieta nie odpowiedzia a na jego pytanie. Nie by a 

w stanie odpowiedzie . Jedynym g osem, jaki mog a us ysze  w tej chwili, by  mój g os. 

Loyoka ca kiem szybko si  tego domy li  i zwróci  si  w moj  stron . 

     - Dlaczego ona nie mówi? Z tego, co pan mówi  wynika o, e potrafi mówi . 

     - Nie sko czy em liczy  - powiedzia em. - Nie wykona polecenia, dopóki tego nie zrobi . 

     - Trzy! - powiedzia  Arko czyk ze wzrokiem utkwionym w kobiecie. Nic si  nie 
wydarzy o. Par  osób na widowni zachichota o. 

     - Niech powie to pan - powiedzia  do mnie nie odwracaj c g owy. 

     - Trzy - powiedzia em szeptem, na co pani ochroniarz otworzy a oczy, pogodnie 

u miechn a si  i kiwn a g ow  prosto w oddalon  o par  centymetrów od jej w asnej twarz 

Arko czyka. 

     - Czy jest pani pieskiem buffalito? 

     - O tak, jestem - potwierdzi a. - Urodzi am si  tutaj na planecie Gibrahl, i szczerze 

mówi c, nie mia am tu lekko. To dziw, e jeszcze tu jestem. Widzia am, jak wszystkie 

szczeniaki z mojego miotu i wszyscy moi koledzy z dzieci stwa zostali wys ani na inne 
planety przez was, Arko czyków. Oburzaj ce, wprost oburzaj ce. 

     I dalej gada a w tym stylu, na poczekaniu wymy laj c ca  historyjk  na temat swego 

ycia jako obcej istoty o mózgu nie wi kszym ni  orzech. W miar  jak Arko czyk s ucha , 

szcz ka opada a mu coraz ni ej, gdy  jego zmys  telepatyczny zapewnia  go, e kobieta 
wierzy w ka de swoje s owo, e mimo pozorów naprawd  jest pieskiem buffalito. 

     Dziesi  minut pó niej siedzia em w arko skim areszcie. O ile mog em si  zorientowa , 

moi czterej ochotnicy, po wyprowadzeniu z transu, tak e zostali zatrzymani przez w adze. 

Moj  poza-systemow  wiz  skonfiskowano. Lokal „Pod Pieskiem” zosta  zamkni ty do 

czasu zako czenia ledztwa. Jego kierownictwo wystosowa o formaln  skarg  do mojego 

agenta i z o y o pozew przeciwko zwi zkowi zawodowemu mi dzygwiezdnych 

wykonawców scenicznych. Je li chodzi o wykluczenie kogo  z gry, to nie ma to jak show 

biznes. Nawet zak adaj c, e wydostan  si  jako  z moich obecnych tarapatów, mia em 

wiele w tpliwo ci, czy b d  w stanie znale  prac  poza Ziemi . By o to jednak najmniejsze 
z moich zmartwie , przynajmniej w tej chwili. 
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     Up yn o kilka godzin. Przez pierwsze z nich na okr g o odtwarza em w my lach swój 

seans, staraj c si  dociec, co takiego mog o rozw cieczy  Arko czyków. Nie przychodzi o 

mi do g owy zupe nie nic. Par  razy zapad em w drzemk , z której ostatecznie wyrwa o 

mnie otwarcie drzwi do celi i wej cie Loyoki w towarzystwie dwóch innych Arko czyków. 

Ka dy z nich taszczy  ze sob  sto ek na krótkich nó kach. Przycupn li na nich, trzymaj c 

stopy p asko na pod odze; d ugie nogi zgi li podci gaj c kolana na wysoko  ramion. Kiedy 

usiad em na pryczy, ich oczy znalaz y si  na wysoko ci moich oczu. Ca a trójka wpatrywa a 
si  we mnie intensywnie. 

     - Prosz  nam powiedzie ... k amstwo - powiedzia  ten siedz cy po mojej prawej stronie. 

     - K amstwo? - zapyta em. Prze lizgn em wzrokiem kolejno po ich surowych twarzach. 
Ich oczy wygl da y zupe nie jak ludzkie, co wcale mnie nie uspokaja o. 

     - Tak, panie Conroy. Prosz  nam powiedzie  co , w co pan nie wierzy. Prosz  to zrobi  

teraz - powiedzia . 

     W g owie mia em pustk . By em w stanie my le  jedynie o przerwanym przedstawieniu. 

     - Jestem arko skim dyplomat  - powiedzia em. - Mam plan o wiecenia ludzko ci. 

     S ysz c to, dwóch nowych zmarszczy o brwi. Loyoka rozpozna  kwesti  z dzisiejszego 
seansu i k ciki jego ust nieznacznie pow drowa y w gór . Potrafili si  u miecha ! 

     - Pan k amie - powiedzia  ten z lewej, marszcz c brwi jeszcze bardziej. 

     - Kaza  mi pan k ama  - wzruszy em ramionami. 

     - Tak, i wiemy, e pan k amie. W czasie przedstawienia kaza  pan innym ludziom robi  
ró ne rzeczy. Te rzeczy nie by y k amstwami. 

     Pokr ci em g ow . 

     - Przepraszam. Nie chc  niczego utrudnia , ale naprawd  nie rozumiem, o co wam 
chodzi. 

     - Czy jest pan przemytnikiem, panie Conroy? - zapyta  Loyoka. 

     - Kim? 

     - Czy zajmuje si  pan przemytem piesków buffalito? Prosz  odpowiedzie  „tak” lub 
„nie”. 

     - Nie! - powiedzia em czuj c narastaj cy strach. 

     - Ale pan zmieni  t  kobiet ,.... - Loyoka zerkn  na ekran ma ego przeno nego 

komputera typu palmpadd - Carl  Espinoz , w pieska buffalito. To si  sta o naprawd . 
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Widzia em to w jej my lach. 

     - Ale  ona nie sta a si  naprawd  pieskiem buffalito! - roze mia em si . To wygl da o na 
jaki  art. Przerwa em. Byli miertelnie powa ni. 

     - Sta a si . Sam to widzia em. Sta a si  pieskiem buffalito, pieskiem buffalito bez licencji, 

panie Conroy - zmarszczy  czo o upodobniaj c si  do pozosta ych. - Czy pan rozumie o jak 

powa ne przest pstwo chodzi? Zarzuca si  panu prób  wywiezienia skradzionego i zdolnego 
do rozrodu pieska buffalito na Ziemi . 

     Zawirowa o mi w g owie. Pieski buffalito stanowi y jedn  z nielicznych rodzimych form 

ycia na Gibrahlu i w ca ym znanym wiecie nie by o równie niezwyk ych istot. By y to 

prze liczne stworzenia, z wygl du zdumiewaj co podobne do ameryka skiego bizona w 

skali jeden do pi dziesi t. Mia y mi e kud ate g ówki i male kie niebieskie j zyczki, które 

wystawa y im z mordek, gdy becza y. S u y  im ka dy, dos ownie ka dy rodzaj pokarmu. 

Ich najbardziej zadziwiaj c  cech  stanowi o to, e puszczaj c gazy wydala y z siebie 

ogromne ilo ci czystego dwuatomowego tlenu, dzi ki czemu by y niewiarygodnie 

po yteczne dla speców od terraformingu, nie wspominaj c ju  o tym, jak bardzo pomaga y 

rozwi zywa  problemy zwi zane z rekultywacj  sk adowisk odpadów toksycznych na 

Ziemi. Co wieczór przynajmniej jedn  czwart  mojej widowni w lokalu „Pod Pieskiem” 

stanowili kurierzy szykuj cy si  do powrotu na Ziemi  nast pnym statkiem; ka dy pod jedn  

pach  trzyma  cienk  teczk  z licencjami transferowymi, a pod drug  - pieska buffalito. 

Arko czycy kontrolowali jedyne ród o tych zwierz t i eksportowali je, wysterylizowane, 

zarabiaj c na sztuce dziesi  milionów jednostek kredytowych. Przy takich cenach przemyt 

male stw sta  si  bardzo atrakcyjny i dosz o do kradzie y kilku wysterylizowanych 

szczeni t. Nic dziwnego, e arko ski rz d zareagowa  z ca  surowo ci . Nawet podejrzenie 

o powi zania z czarnorynkowym handlem pieskami mog o zako czy  si  wyrokiem mierci. 
Tkwi em w k opotach po uszy. 

     - Ale  ona nie sta a si  pieskiem buffalito! - zaprotestowa em, niemal wstaj c z pryczy. - 
Nie by a nim, nie fizycznie. 

     Loyoka po o y  mi d o  na ramieniu, zmuszaj c mnie bym usiad . 

     - Wiem, co widzia em w jej umy le. Ona by a pieskiem buffalito. Na planecie Gibrahl 

cz owiek, w którego posiadaniu znajduje si  piesek buffalito, jest albo przemytnikiem albo 
kurierem. Widz  prawd  w pana umy le. Nie jest pan przemytnikiem. 

     Przerwa  i popatrzy  na ka dego z siedz cych obok towarzyszy. Bezg o nie co  ustalili 
mi dzy sob , po czym wszyscy trzej wstali. 

     - Bardzo nas to wszystko niepokoi, panie Conroy. Traktujemy powa nie nawet 

podejrzenie o pope nienie przest pstwa. Podczas, gdy pan tu czeka , dok adnie 

sprawdzili my wszystkie zarejestrowane stacje. adna nie zg osi a znikni cia inwentarza, nie 

jest pan oskar ony o kradzie . Nie wszcz to przeciwko panu post powania i nie uznano pana 
winnym stawianych panu zarzutów jedynie dlatego, e Carla Espinoza jest bezp odna. 
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     Sytuacja stawa a si  coraz dziwniejsza. 

     - Sk d o tym wiecie? - zapyta em. 

     Loyoka ledwie na mnie spojrza . 

     - Poddali my j  szczegó owym badaniom. Cz owiek, w którego posiadaniu znajduje si  

zdolny do rozrodu piesek buffalito, jest automatycznie winien czynu podlegaj cego karze 

mierci. Jednak e - jak powiedzia em - Carla Espinoza nie jest w stanie zaj  w ci . 

Bezp odne pieski buffalito mog  by  przewo one przez licencjonowanych kurierów. Tak 

wi c pozostaje tylko za atwi  formalno ci. Oznakowali my ju  Carl  Espinoz  i 
wystawili my dokumenty niezb dne do wydania panu licencji. 

     Jeden z pozosta ych Arko czyków poda  mi palmpadd i rysik. Spojrza em na dokument i 

podpisa em go. Wi ksz  cz  rodków, jakie zarobi em na Gibrahlu, odprowadzili z mojego 

konta, aby pokry  koszty mojej licencji, a na przysz e moje dochody na o yli blokad  na 
podwójn  warto  przelanej ju  kwoty. By em teraz autoryzowanym kurierem. 

     - Gratuluj , panie Conroy. Naby  pan pieska buffalito nie ui ciwszy zwyczajowej kwoty 
dziesi ciu milionów kredytów. 

     W jego g osie nie by o cienia sarkazmu. Mówi  szczerze. 

     - Ale ona teraz nie jest pieskiem buffalito, prawda? - powiedzia em. - Wysz a z transu, 
wie kim jest. 

     Wszyscy trzej Arko czycy zmarszczyli czo a i poruszyli si  niespokojnie. Pozostali dwaj 
wyszli, zabieraj c ze sob  sto ki i pozostawiaj c Loyoce zadanie po egnania mnie. 

     - Przyznaj , e jest wiele spraw zwi zanych z waszymi umiej tno ciami, których nie 

rozumiemy - powiedzia . - Chocia  jest dla mnie jasne, e dzi  wieczorem pana medium 

wiedzia o, e jest pieskiem buffalito, jest dla mnie równie jasne, e pod pewnymi wzgl dami 

nim nie by a. To dla nas nowe obszary, panie Conroy. B dziemy pana uwa nie obserwowa  
przez reszt  pana pobytu. Radz , aby pan uwa a . 

     - Mo e pan teraz odej  - powiedzia , przytrzymuj c r k  drzwi. - Prosz  zwróci  si  do 

urz dnika w holu g ównym. Zwróci panu wiz  i wyda panu licencje. B dzie móg  pan tam 
tak e odebra  Carl  Espinoz . 

     Wskaza , e mam i  na prawo. Sam poszed  w lewo i znikn  za zakr tem korytarza. 

     Carla Espinoza siedzia a w holu na jednym z po czonych ze sob  w rz d krzese . By a 

nieco blada, ale poza tym wydawa o si , e nic jej si  nie sta o. Z jej lewego ucha zwisa  

dwucentymetrowy kr ek plastyku w jaskrawo czerwonym kolorze - znaczek 

idenfyfikacyjny oznaczaj cy, e Carla gotowa jest do transportu. Gdy dostrzeg a, e si  

zbli am, gniew maluj cy si  na jej twarzy skoncentrowa  si  na mnie. Zacz em j  
przeprasza , jak tylko by em na tyle blisko, by mog a mnie us ysze . 



8 Lawrence M. Schoen 

 

     - Prosz  pani, Carlo, bardzo przepraszam. Jest mi okropnie przykro. Nie mia em poj cia, 
e co  takiego si  zdarzy. Prosz  mi wierzy . 

     Wsta a z krzes a piorunuj c mnie wzrokiem. By a ode mnie o g ow  ni sza i o 

dwadzie cia lat starsza. Nie mia em w tpliwo ci, e wi kszo  tego czasu sp dzi a pracuj c 

jako ochroniarz w ró nych miejscach. Mia a jakie  dwadzie cia kilo ywej wagi wi cej ni  

ja - dwadzie cia kilo samych mi ni. Wyraz jej oczu dobitnie mówi , e by a w stanie st uc 
mnie na kwa ne jab ko bez zmru enia okiem. 

     Podnios a r ce i poci gn a za p atek ucha i za znaczek. Odpi a go i rzuci a go we mnie. 

     - Gdyby my byli na Ziemi, pozwa abym pana o odszkodowanie. Musia by mi si  pan 

sp aca  przez nast pne trzy pokolenia - powiedzia a. - Ma pan szcz cie, e Arko czycy nie 
zgadzaj  si  na obecno  prawników. 

     Z apa em znaczek i w o y em go do kieszeni. Stanowi  kosztown  pami tk . Nast pnie 
poda em jej mój bankowy chip kredytowy. 

     - Nie zosta o na nim zbyt wiele, ale prosz  sobie to wzi . Zabrali wi kszo  rodków, 
które mia em, na pokrycie kosztów licencji. 

     - Kosztów licencji? - powiedzia a. 

     U miechn em si  blado. 

     - Uznali, e skoro jestem w posiadaniu pieska buffalito, a nie jestem przemytnikiem, to 
rzecz jasna, musz  by  kurierem i zwi zku z tym obci yli mnie stosownymi kosztami. 

     W tym momencie jej gniew stopnia  i roze mia a si . By a na Gibrahlu wystarczaj co 

d ugo, eby wiedzie , jak drogo kosztuje uzyskanie licencji kuriera. Wydawa o si , e j  to 
zadowoli o. W o y a mój chip kredytowy do kieszeni. 

     - Odpuszcz  panu - powiedzia a - pod warunkiem, e ju  pana nie zobacz . W 

przeciwnym wypadku wyrw  w pana ciele kolejn  dziur . B dzie tak bola o, e zapragnie 
pan uda  si  na spacer w pró ni. Jasne? 

     Skin em g ow  staraj c si  nie wzdrygn . Zmierzy a mnie jeszcze raz wzrokiem z do u 

do góry i wypad a z budynku jak burza. Urz dnik siedz cy za biurkiem w g bi holu 

obserwowa  ca  t  scen  w milczeniu. Nawet jak na Arko czyka wygl da  bardzo blado. 

W a ciwie trudno si  dziwi . S ysza  przecie  ka de s owo i wiedzia , e mówili my sam  
prawd . Odebra em swoje legitymacje i wyszed em. 

     Anemiczne s o ce Gibrahlu sta o wysoko na niebie, co wskazywa o, e dochodzi 

po udnie. Do zrobienia nie mia em nic, przy duszy ani grosza, a do odlotu mojego statku na 

Ziemi  by  ca y dzie . Zacz em i  w stron  portu kosmicznego w nadziei, e w zamian za 

kilka hipnotyzerskich sztuczek salonowych uda mi si  wy udzi  od kogo  posi ek i darmowe 

miejsce w k cie kabiny, kiedy to m czyzna w nieprzyzwoicie nowym garniturze zrówna  ze 
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mn  krok. Pocz tkowo pomy la em, e kierownik lokalu „Pod Pieskiem” postanowi  dobra  

mi si  do skóry, ale facet by  zbyt drobny, eby by  wynaj tym zbirem. By  te  zbyt 

lalusiowaty - taki pochodz cy z zamo nej rodziny, u adzony facecik o nienagannych 

manierach, który zapewne zdoby  tytu  magistra zarz dzania, uko czywszy kurs internetowy 

na jakiej  presti owej uczelni. Nie jestem jakim  twardzielem, ale w porównaniu ze mn  by  
chuderlakiem. 

     Po krótkiej chwili przypomnia em go sobie z przedstawienia. Zahipnotyzowa em go. 

Go  na wysokim stanowisku, po rednik w przekazywaniu piesków buffalito ziemskim 

firmom. Razem z innymi go mi w garniturach oraz ich potencjalnymi klientami by  „Pod 

Pieskiem” na moim pierwszym przedstawieniu. Zahipnotyzowa em po ow  ludzi siedz cych 

przy ich stoliku. Klienci wietnie si  bawili i facet w dowód wdzi czno ci postara  si  o 

hojny napiwek. Nawet male ki procent z zysków w handlu gibrahlskimi pieskami buffalito 
przek ada  si  na wielk  kas . Faceta sta  by o na wielkie napiwki i nowe garnitury. 

     - Panie Conroy - powiedzia  rozdawacz napiwków. - Przepraszam, e kontaktuj  si  z 

panem w tak nieoficjalny sposób, ale bardzo zale y mi na rozmowie z panem. Mam pewn  
propozycj . 

     Jak ju  ci si  wydaje, e nie mo e by  gorzej, pojawiaj  si  naganiacze firm kurierskich. 
Cudownie. 

     - Przepraszam, ale jestem zm czony i g odny, i naprawd  nie jestem w nastroju do 
kupowania czegokolwiek - powiedzia em. 

     Nie da  si  zby . 

     - Panie Conroy, nazywam si  Jensen. Prosz  mnie wys ucha . Mo e znajdziemy jaki  

mi y wygodny stolik w „Na Prerii”. Oczywi cie, ja p ac . Zje pan porz dny posi ek, 

odpocznie, a je li po wys uchaniu mojej propozycji nadal nie b dzie pan zainteresowany, 
dam panu spokój. 

     To mnie zatrzyma o. Restauracja „Na Prerii” by a jedynym pi ciogwiazdkowym lokalem 

na Gibrahlu, co czyni o j  o dwie gwiazdki lepsz  od ka dej innej knajpy w mie cie o 

rednicy jednego kilometra. Na sam  przystawk  cz owiek musia by tam wy o y  

tygodniow  pensj . Zarzuci em mojemu rozmówcy rami  na plecy i zdoby em si  na s aby 

u miech. 

     - Panie Jensen, skoro stawia mi pan lunch, zamieniam si  w s uch. 

     Wyra nie odczu  ulg . Zaprowadzi  mnie do „Na Prerii”, gdzie szef sali znalaz  dla mnie 

stosown  marynark  i w krótkim czasie siedzia em przy eleganckim stoliku delektuj c si  

amuse-gueule ze zwini tych w ro ki p atków ziemniaczanych prze o onych warstw  

mietanki, ososia i kawioru oraz popijaj c wino delikatne jak marzenie. Cho  moje troski 

gdzie  si  ulotni y, obserwowa em swojego gospodarza z nieufno ci . Za moment mia em 
si  dowiedzie , czego ode mnie chce. 
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     Tak jak obieca , zanim zacz  swoj  gadk , da  mi odpocz . Zjad em spor  cz  

pierwszego dania - c tkowanego groszku garnirowanego nerkówk  z antylopy, grzybami i 

owocami le nymi - gdy si gn  do wewn trznej kieszonki marynarki i wyj  z niej 
palmpadd. 

     - Panie Conroy, powiem wprost. Moi prze o eni z Konsorcjum Wada wiedz  o pana 

niedawnych k opotach i o sytuacji, w której znalaz  si  pan z przyczyn przez siebie 

niezawinionych. Je li nam pan pozwoli, chcieliby my panu pomóc. Pragniemy pana 
zatrudni . 

     Omal nie zakrztusi em si  winem. Odstawi em kieliszek i wytar em usta serwetk . 

     - Potrzebny wam hipnotyzer? - zapyta em. 

     - Nie, prosz  pana, potrzebny nam kurier. Zgodnie z ustaleniami korporacja, któr  

reprezentujemy, ma na odlatuj cym jutro statku zabra  z Gibrahlu trzydzie ci dwa pieski 

buffalito. Wszystkie z nich znalaz y ju  nabywców, a my gwarantujemy ich dostaw . 

Arko ski rz d zezwala, aby jeden kurier przewozi  tylko jednego pieska, a my w chwili 
obecnej mamy do dyspozycji tylko trzydzie ci jeden kurierów. 

     Popatrzy em na niego ze zdziwieniem 

     - Wi c dlaczego zaplanowali cie transport trzydziestu dwu buffalików? - w o y em do ust 
nast pny k s nerkówki. 

     Jensen westchn . 

     - Poniewa  a  do wczorajszego popo udnia mieli my trzydziestu dwu kurierów, panie 

Conroy. 

     Przypomnia o mi si , e egzekucja przemytnika mia a miejsce mniej wi cej w a nie 

wtedy. Od o y em widelec. Mój apetyt znikn . Dla kogo  na Ziemi ten trzydziesty drugi 

szczeniak wart by  dziesi  milionów kredytów, a kara za niedostarczenie go b dzie 
kosztowa  firm  Jensena przynajmniej po ow  tej kwoty. 

     - Jestem hipnotyzerem. Nie znam si  zbytnio na pieskach buffalito ani na pracy kuriera - 
powiedzia em. 

     - Nie wymaga to jakiej  specjalnej wiedzy, panie Conroy. Pieski buffalito wymagaj  

minimalnej opieki. Praca kuriera ogranicza si  do wniesienia pieska na statek i pozostawania 

z nim w kabinie. Podczas podró y na Ziemi  trzeba tylko kontrolowa  atmosfer  w kabinie, 

aby nie dopu ci  do nadmiernego nagromadzenia tlenu. Po powrocie wynosi pan pieska ze 
statku. Jestem pewien, e ma pan do tego wystarczaj ce umiej tno ci. 

     - Dlaczego nie za atwicie licencji komu  innemu? - zapyta em. 

     - Procedura uzyskania licencji trwa pi  lat, panie Conroy. Szczerze mówi c, zdumieni 
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jeste my, e pan j  otrzyma , ale tego nie kwestionujemy. Tak czy inaczej, Arko czycy 

uwa aj  pana za kuriera, a tylko z nimi musimy si  liczy , eby przetransportowa  pieska na 
Ziemi  

     Przesun  po stole swój palmpadd. Z ekranu po yskiwa  do mnie mój kontrakt. 

     - Jestem gotów ofiarowa  panu wynagrodzenie w wysoko ci stu tysi cy kredytów w 
zamian za pa skie us ugi jako kuriera. 

     By a to bardzo du a kwota, zw aszcza e by em sp ukany i wkrótce mia em si  znale  na 
czarnej li cie. Mimo to... 

     - Czy tyle wynosi standardowe wynagrodzenie kuriera? 

     Potwierdzi  skinieniem g owy. Uda em, e czytam kontrakt, usilnie staraj c si  

przypomnie  sobie moje pierwsze przedstawienie na Gibrahlu. Spojrza em na nerkówk  na 

moim talerzu i przypomnia o mi si . Pikantny smako yk egipski. Pochyli em si  do przodu i 
szepn em: 

     - „Ozyrys Jalape–o”. 

     Jensen obsun  si  bezw adnie w krze le, z zamkni tymi oczami. Si gn em do jego 

marynarki i znalaz em portfel. Przeszuka em jego zawarto ; w legitymacji s u bowej 

sprawdzi em, jak Jensena ma na imi , a w jego bankowych chipach - stan jego s u bowego i 
prywatnego konta. Ken mia  do dyspozycji spor  ilo  jednostek kredytowych. 

     - S yszysz mnie, Ken? 

     - Tak. 

     - To dobrze. Jeste my bardzo dobrymi przyjació mi, prawda? Mówimy sobie wszystko. 
Nie mamy przed sob  sekretów. Absolutnie adnych sekretów, Ken. Rozumiesz mnie? 

     - Tak - mrukn . 

     - Powiedz mi, ile wynosi standardowe honorarium kuriera? Faceta, który na zlecenie 
twojej firmy przewozi pieska buffalito z Gibrahlu na Ziemi ? 

     - Pi set tysi cy kredytów - powiedzia . Zupe nie si  nie zawaha . 

     - A ty, Ken, zaproponowa e  mi tylko jedn  pi t  tej kwoty. Czy tak si  traktuje 
przyjaciela? Dlaczego tak post pi e ? 

     Jensen wzruszy  ramionami. Pomimo zamkni tych oczu wygl da  na zawstydzonego. 

     - Uznali my, e si  na tym nie znasz i e jeste  w takim do ku, e z ochot  zgodzisz si  na 
sto tysi cy. 
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     - Zapewne mieli cie racj , Ken. Los mi dzi  nie sprzyja , ale sytuacja zmienia si  na 

lepsze. Kiedy policz  do trzech, zmienisz zdanie, Ken. Uznasz, e tak naprawd  nie chcesz 

mnie okantowa  w taki sposób. Wiesz przecie , e ratuj  twoj  skór  i zmienisz zapis w 

kontrakcie na ca e pi set tysi cy. Dodatkowo dorzucisz do tego jeszcze swój chip 
kredytowy, ebym mia  nieco gotówki do wykorzystania przed odlotem. Rozumiesz? 

     - Tak, rozumiem. 

     Od o y em jego portfel na swoje miejsce, wyprostowa em si  i policzy em do trzech. Ken 

Jensen gwa townie zamruga  oczami i usiad  prosto, zachowuj c si  jak cz owiek, który 

zapad  w krótk  drzemk  i który rozgl da si , aby si  upewni , czy nikt tego nie zauwa y . 
Skierowa em wzrok w dó  na palmpadd, i udaj c, e studiuj  kontrakt, potrz sa em g ow . 

     - No, nie wiem... 

     - Niech pan pozwoli - powiedzia . - My l , e mog  os odzi  nasz  umow . Ratuje nas 

pan z opresji, wi c dlaczego nie mieliby my zmieni  wysoko ci honorarium - powiedzmy - 
na pi set tysi cy? 

     Naniós  zmiany do kontraktu i przesun  palmpadd ponownie w moj  stron . Na 
wierzchu po o y  swój firmowy chip kredytowy. 

     - Panie Jensen, zdoby  pan kuriera. 

     Popatrzy  na mnie poprzez stó  wzrokiem pe nym ulgi i zadowolenia. Bardzo si  
stara em, aby na mojej twarzy nie dostrzeg  takich samych uczu . 

     Zanim Jensen odszed  zostawiaj c mnie, abym delektowa  si  posi kiem, przedstawi  mi 

swój plan. Mia em okaza  swoj  licencj  w dowolnej arko skiej stacji transferowej, i 

wybra  tam pieska wed ug swojego uznania. Przed wej ciem na pok ad statku, który 

zawiezie mnie do domu, ponownie oka  legitymacj  arko skiemu celnikowi i odpowiem na 
jego pytania. A potem, jak tylko dotr  na Ziemi , otrzymam pi set tysi cy kredytów. 

     Musz  wyzna , e nie spieszy em si  ze sko czeniem pozosta ych da . Mo e nie jestem 

wielkim smakoszem, ale wiem, e potrzeba czasu, ale w a ciwie doceni  posi ek. Jensen 

zap aci  rachunek, zanim wyszed , a ja u y em jego firmowego chipu, aby dorzuci  co nieco 
do napiwku. Mój nowy zawód mnie przyzywa . Zaczyna em oto karier  kuriera. 

     Nie mia o dla mnie znaczenia, sk d wezm  pieska buffalito, chocia  wi kszo  kurierów 

ma rozmaite przes dy na ten temat. Mój statek odlatywa  o pierwszej w nocy, mia em wi c 

do zabicia prawie dziesi  godzin. Bez po piechu postanowi em po wietnym posi ku uda  

si  na spacer. Przechodniów by o niewielu. Min em kilku innych kurierów, atwych do by o 

rozpoznania dzi ki pieskom, jakie ka dy z nich niós  wygodnie pod ramieniem. Na koniec 

dotar em do o rodka najbardziej oddalonego od komory celnej w porcie kosmicznym. 

Zatrzyma em si  przed budk  przy wej ciu, a niski Arko czyk spojrza  na mnie z okienka, 
wyra nie znudzony. 
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     - Jest pan kurierem? - zapyta  ledwie na mnie patrz c. 

     - No pewnie - odpowiedzia em, a on machni ciem r ki skierowa  mnie do rodka. To, e 
mówi  prawd , by o dla niego jasne jak s o ce. 

     Kilka stopni prowadzi o w dó  do miejsca, gdzie trzymano pieski i gdzie królowa  totalny 

chaos. Tysi ce becz cych, szczekaj cych, biegaj cych truchcikiem tam i z powrotem 

piesków wype nia o p ytkie wg bienie wielko ci olimpijskiego basenu k pielowego. 

Holograficzne napisy ostrzega y przed niebezpiecze stwem po aru, s ycha  by o szum 

pracuj cych bez przerwy wentylatorów. Buffaliki baraszkowa y weso o; nie by y w stanie 

wyj  z g bokiego na ponad pó  metra wg bienia, w którym si  znajdowa y, cho  mog y 

widzie , co si  dzieje wokó . Ch tnie podchodzi y do ka dego, kto zbli y  si  do brzegu, czy 

to cz owieka, czy Arko czyka. Ludzie, a by o ich kilkunastu, byli kurierami. Patrzy em, jak 

si gali do zagrody i podnosili jedno stworzenie za drugim. Proces selekcji zdawa  si  

polega  na zwa eniu pieska buffalito w r ce, wetkni ciu go najpierw pod jedno rami , potem 

pod drugie, zajrzeniu mu w oczy i sprawdzeniu, jaki odcie  ma jego niebieski j zyk. Rytua  

pe en przes dów, jednak sumiennie przestrzegany. W ko cu ka dy kurier wybiera  pieska i 
zanosi  go do Arko czyka, który akurat nie by  zaj ty, celem dope nienia formalno ci. 

     Po obejrzeniu kilku odmian tej procedury, zrobi em to samo. Pe ne entuzjastyzmu 

szczeni  dostrzeg o, jak podchodz  do brzegu zagrody, i przedosta o si  poprzez znajduj ce 

si  bli ej szczeniaki, robi c wszystko, eby si  do mnie dosta . Podnios em je. Milutkie. 

Naprawd  liczne, ale kosztuj c pi set tysi cy kredytów, mog oby by  brzydkie jak grzech, 
a i tak wykona bym swoje zadanie. 

     - No chod , kochanie ty moje - powiedzia em, mimo woli mówi c do niego jak do 

dzidziusia. Wypierdzia o nieco tlenu, drug  stron  swojego cia ka zabecza o do mnie i 

pokaza o swój male ki j zyczek. B kitny. Najzupe niej mi to odpowiada o. Rozejrza em 
si , aby ustali , kto z obs ugi jest wolny, znalaz em jedn  Arkonk  i podszed em do niej. 

     - Jest pan kurierem? - zapyta a tonem nieco tylko mniej znudzonym ni  facet przy 
drzwiach. 

     - Tak - powiedzia em. - Niesamowity Conroy, Mistrz Kurierów, do us ug. 

     Wcale jej to nie rozbawi o. 

     - A to jest piesek buffalito, którego pan wybra ? 

     - Jak najbardziej - powiedzia em. - Czy mam wybra  dla niego imi ? 

     Wzruszy a ramionami: 

     - Taki jest zwyczaj, prosz  pana. Jak tylko ustal , e jest zwierz  jest zdrowe i podam mu 

rodek sterylizuj cy, przygotuj  dla niego znaczek identyfikacyjny. 

     Wzi a ode mnie pieska i wetkn a skaner medyczny g boko w futerko. 
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     - W takim razie nazw  j  Regina - Regina Catherine Alyosious Nantucket Bitter Almonds 
St. Croix. Jak pani my li, troch  przyd ugie? 

     A co tam, by em na najlepszej drodze, aby si  sta  pó -milionerem, by em najedzony i w 

wietnym humorze. Arkonka zmarszczy a brwi. 

     - Doradza abym imi  o bardziej m skim brzmieniu, prosz  pana. Wybra  pan samca. Jest 

ca kowicie zdrowy, ale je li woli pan samiczk , mo e go pan od o y  i przynie  inne 
zwierz  do weryfikacji i sterylizacji. 

     Wzruszy em ramionami. 

     - Czym e jest imi ? Nie, ten jest w porz dku. Po prostu nazw  go Reggie. Prosz  go 
wysterylizowa  i oznakowa . 

     Pokr ci a g ow . 

     - Z przyjemno ci  go oznakuj , ale sterylizacji poddawane s  tylko samice piesków 

buffalito. 

     Odda a mi pieska. 

     - Prosz  przej  tutaj. Przygotuj  znaczek identyfikacyjny Reggie'go. 

     Pi  minut pó niej wyszed em nios c Reggie'go pod lew  pach . Z jego lewego ucha 

dynda  kr ek niebieskiego plastyku. Ca y proces trwa  zaledwie kwadrans. Spacer z 

powrotem do portu by  d ugi i kilkakrotnie odnios em wra enie, e kto  idzie za mn . 

Uda em si  do komory celnej i od razu rozpozna em dy urnego oficera. By  on najgrubszym 

Arko czykiem, jakiego kiedykolwiek widzia em, i w a nie dlatego wybra em go na 

ochotnika w pierwszym tygodniu moich wyst pów. atwo si  podda  hipnozie i bardzo mu 

si  podoba o. Po przedstawieniu poszed  do mnie za kulisy i u cisn  mi d o , czego 

Arko czycy po prostu nigdy nie robili. Zrobi  to ponownie, jak tylko ujrza  mnie przy 

bramce. Obdarzy  mnie te  drugim u miechem, jaki kiedykolwiek uda o mi si  zobaczy  na 
arko skiej twarzy. Mia em przed sob  fana. 

     - Panie Conroy, bardzo mi przykro z powodu k opotów, jakie pan mia  z w adzami - 

powiedzia . W mie cie o powierzchni kilometra kwadratowego wie ci rozprzestrzeniaj  si  z 

pr dko ci  wiat a, a plotki dotycz ce piesków buffalito prawdopodobnie nawet szybciej. - 

Ale widz , e uda o si  panu z tego wypl ta . Ciesz  si , e to w a nie ja mog  zaj  si  

pana odpraw . To pana pierwsza podró  kurierska, prawda? 

     Przeszuka em pok ady swej pami ci, u ywaj c tych samych mnemonicznych sztuczek, 

które pozwala y mi zapami ta  tysi ce pojedynczych zwrotów has owych i odpowiadaj cych 
im mediów hipnotycznych. 

     - Dzi kuj , podejrzewam, e i ostatnia. Naprawd  jestem przecie  hipnotyzerem. Pan 
Sergilo, prawda? 
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     U miechn  si  promiennie, wyprostowa  si  i wypr y , zupe nie jakbym uczyni  go 
ojcem chrzestnym Ksi cia Gibrahlu. 

     - Tak, panie Conroy. Czuj  si  zaszczycony, e pan pami ta. No có , zajmijmy si  pana 

odpraw . Zadam panu tylko kilka krótkich pyta  i b dzie móg  pan wej  na pok ad swojego 

statku. Jest pan gotowy? Czy jest pan licencjonowanym kurierem? Czy wszed  pan w 

posiadanie tego pieska buffalito w sposób zgodny z prawem? Czy jest to jedyny piesek, 
którego pan przewozi? Prosz  po prostu odpowiedzie  „tak” lub „nie”. 

     Na wszystkie trzy pytania odpowiedzia em „tak”. Arko czyk utrzymywa  ze mn  kontakt 

wzrokowy i przy ka dej odpowiedzi kiwa  g ow , potwierdzaj c zgodno  moich s ów i 
my li. U miechn em si  szeroko i zapyta em: 

     - Nie zapyta pan, czy to stworzenie zosta o wysterylizowane? 

     Potrz sn  g ow . 

     - Nie ma takiej potrzeby, panie Conroy. Ma pan samca. 

     - Jest pan w stanie to stwierdzi  mimo g stego futerka? 

     - To ten niebieski znaczek. Niebieski oznacza samców, czerwony - samiczki. 

     - Prosty system - powiedzia em. 

     Obejrza  moj  wiz  i zerkn  na rozk ad lotów. 

     - Pana statek odlatuje dopiero o pierwszej w nocy, ma wi c pan mnóstwo czasu, eby si  

urz dzi  w kabinie. Jestem tu na s u bie do pó nocy, gdyby czego  pan potrzebowa . A je li 
si  nie zobaczymy, ycz  panu mi ej podró y do domu. 

     Kilka minut potem by em w swojej kabinie na pok adzie dobrego statku „Bucefa ”. 

Dzi ki hojno ci pana Jensena i Konsorcjum Wada mia em teraz odby  podró  nie w kabinie 

w klasie ekonomicznej, jak  podczas podró y na Gibrahl dzieli em z trzema innymi 

pasa erami, ale w bardziej obszernym jednoosobowym apartamencie, z jakiego z regu y 

korzystali kurierzy. Znajdowa  si  w nim specjalny kojec z zabezpieczonym legowiskiem dla 

Reggie'go oraz konsola do regulacji ustawie  atmosfery, aby zapobiec ewentualnym 
k opotom, jakie wywo a  mog y jego wzd cia. 

     Mój baga  skonfiskowano, gdy w adze zamkn y lokal „Pod Pieskiem”, lecz 

najwyra niej oddano go, jak tylko zosta em zwolniony z aresztu. Jensen zadba  o to, aby go 

tu przywieziono i moje rzeczy zosta y ju  umieszczone w kabinie. Reggie zadomowi  si  w 

swojej zagrodzie, pobekuj c rado nie, a ja po o y em si  na tapczanie, eby przemy le  

wydarzenia ostatnich godzin. Mia em sta  si  bogatszy ni  mia em do tego prawo, cho  

prawdopodobnie ca y czas by em na czarnej li cie i mia em zakaz wyst powania. Irytowa o 

mnie to. W a nie powiedzia em Arko czykowi, e nie mia em zamiaru pozosta  kurierem - 

e jestem hipnotyzerem. Bior c pod uwag  pi set tysi cy kredytów za pieska, praca kuriera 
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by a kusz ca. „Ale”, zadawa em sobie pytanie, „co to za ycie dla hipnotyzera?” 

Porównywa em w my lach wizj  siebie jako kuriera i jako hipnotyzera. Za wita  mi pewien 

pomys . By  ryzykowny, ale je li uda mi si  unikn  egzekucji, pozwala  po czy  to, co w 
obu zawodach najlepsze. 

     Wsta em z tapczanu i sprawdzi em, co porabia Reggie. Zwin  si  w k bek na kocyku w 

swoim legowisku i zasn . W lizn em si  do male kiej azienki i spojrza em na swoje 

odbicie w lustrze. Utworzy em nowe has o wyzwalaj ce i przyst pi em do realizacji swojego 
pomys u. 

     Pó  godziny przed pó noc  opu ci em „Bucefa a” i szybkim krokiem uda em si  do 

najbli szej zarejestrowanej stacji transferu piesków. Znajdowa a si  zaledwie o przecznic  

od portu kosmicznego i by a wi ksza od tej, któr  poprzednio odwiedzi em. Przypomina a 

ogromny magazyn piesków buffalito, pe en piesz cych si  ludzi i Arko czyków. Stara em 

si , eby nie wygl da  na zdenerwowanego i uzna em, e wszystko powinno pój  dobrze, o 

ile nie b d  k ama . Przy wej ciu okaza em swoje dokumenty, potwierdzi em, e jestem 

kurierem i wszed em do rodka. Mia em ma o czasu i nie by em zbyt wybredny. By y tam 

dziesi tki mniejszych zagród; w ka dej znajdowa y si  pieski dobrane pod wzgl dem 

wielko ci, wagi, koloru j zyka itd. Odszuka em pieska, który by  mniej wi cej tej samej 

wielko ci, co Reggie, wy owi em go z zagrody i wr czy em wolnemu Arko czykowi po 
drugiej stronie sali. 

     - Czy jest pan kurierem? - zapyta  a ja skin em g ow  na potwierdzenie. 

     - To jest piesek buffalito, którego pan wybra ? - ponownie skin em g ow . 

     - W porz dku, zajm  si  nim. 

     Z wyrazem profesjonalnego znudzenia na twarzy machn  skanerem medycznym, 
spojrza  na odczyt i obróci  si  ponownie w moj  stron . 

     - wietnie pan wybra  - powiedzia . - Jest zupe nie zdrowa. Zaraz podam jej rodek 
sterylizuj cy i b dzie móg  j  pan zabra . 

     - Samiczka? - powiedzia em, staraj c si  z ca ych si , aby wygl da  na zawiedzionego. - 
Przepraszam, chcia em samca. Dzisiaj jest pi tek, pechowy dzie  dla samiczek. 

     Arko czyk odprawi  mnie wzruszeniem ramion. Zapewne zetkn  si  z du o bardziej 

dziwacznymi przes dami kurierów. Nawet mnie nie zaszczyci  ponownym spojrzeniem, gdy 

odnosi em pieska z powrotem w stron  zagród, mia  mnóstwo innej pracy do zrobienia. 

Przeszed em obok zagród, ale nie zatrzyma em si , eby wymieni  samiczk . Zamiast tego 

skierowa em si  w stron  wyj cia, staraj c si  i  naturalnym, nie piesznym krokiem. Nikt 

mnie nie zatrzyma  i bez problemu znalaz em si  z powrotem na ulicy. By em teraz 
przemytnikiem. 

     Nigdy jeszcze przej cie odleg o ci jednej przecznicy nie d u y o mi si  tak, jak w drodze 

powrotnej do portu. Wra enie, e kto  mnie ledzi, wróci o, a gdy skr ci em w bok, k tem 
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oka dostrzeg em dwóch Arko czyków. Has o wyzwalaj ce przemkn o mi przez my l, ale 

by o za wcze nie, by go u y . A  do pó nocy by o bezu yteczne. Zamiast tego z kieszeni 

wyj em czerwony znaczek i przymocowa em go do lewego ucha pieska. Zgodnie z 

informacj  na znaczku, psinka by a teraz Carl  Espinoz . Wszed em na teren portu, 

zboczy em do ma ego pubu wyposa onego w skomplikowany system wentylacyjny i 

zaj em miejsce przy barze. Wi kszo  klientów stanowili kurierzy; ka dy mia  buffalika 

zatkni tego pod pach . Kurierzy cz sto wst powali na drinka przed odjazdem na Ziemi . 

Trzeba przyzna , e dzi ki swoim telepatycznym zdolno ciom Arko czycy byli w stanie 

przeprowadza  odprawy celne sprawnie i szybko. Wszyscy mogli my zosta  odprawieni w 

czasie krótszym ni  dziesi  minut. No, mo e nie wszyscy. Nie min a jeszcze pó noc i 

Sergilo, mój gruby arko ski przyjaciel, by  jeszcze na s u bie i na pewno by mnie rozpozna . 

Zamówi em superdrogie piwo na koszt Konsorcjum Wada i usiad em zamierzaj c dla 

pewno ci odczeka  jakie  pó  godziny. By em przy drugim piwie, gdy czterech 
Arko czyków wesz o do pubu. Jednym z nich by  Loyoka. 

     - Od ó  pieska i odejd  od baru! 

     W pomieszczeniu byli inni kurierzy, ale aden z nich nie okaza  zaniepokojenia. Stoj cy 

przy barze odk adali swoje pieski i odchodzili od kontuaru trzymaj c r ce na widoku. 

Zrobi em to samo, a eby Carla Espinoza nie marudzi a, wsun em jej pod we nist  bródk  

miseczk  z orzeszkami ziemnymi. To by o to. „Spumoni Heimdahl”, szepn em sam do 

siebie nazw  bakaliowego deseru lodowego. Mrugn em oczami i omal nie straci em 

równowagi. Co  si  sta o, chocia  nie by em pewien co. 

     Ignoruj c innych kurierów, Loyoka podszed  do mnie. 

     - Powiedzia em, e b d  mie  pana na oku, panie Conroy. Czy to pana piesek buffalito? 

     - Tak - powiedzia em. Nie spuszcza  ze mnie wzroku. - Chocia  technicznie rzecz bior c 
nale y do Konsorcjum Wada. Ja jestem tylko kurierem. 

     - Tego samego Konsorcjum Wada, dla którego do niedawno pracowa  kurier, który 

okaza  si  przemytnikiem? Czy nie s dzi pan, panie Conroy, e to dziwny zbieg 
okoliczno ci? 

     - Wcale nie - powiedzia em. - Tamten kurier zosta  stracony. Konsorcjum potrzebowa o 

nowego kuriera od zaraz, a ja by em dost pny. Nie ma mowy o zbiegu okoliczno ci. 

     Przecisn  si  obok mnie a  do samego baru i podniós  mojego pieska buffalito, eby 

obejrze  jego znaczek. Carla Espinoza zabecza a zdezorientowana, gdy odci gn  j  od jej 
miseczki z orzeszkami. 

     - A to jest Carla Espinoza? - oczy zw zi y mu si  w szparki. 

     - Tak - powiedzia em patrz c na niego ze zdziwieniem. 

     - To jest kobieta, któr  wzi  pan na scen  podczas wczorajszego przedstawienia? 
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     Roze mia em si . 

     - Nie, to jest piesek buffalito. Wybra em go w jednej z waszych stacji transferowych. 
Nazwa em go imieniem tamtej kobiety. 

     Wtedy mrukn  co  i wepchn  mi pieska w pod rami . 

     - W takim razie dopilnujmy, eby pan bezpiecznie przeszed  przez odpraw , panie 
Conroy. Nie chcia bym, eby spó ni  si  pan na statek. 

     Skin  g ow  do pozosta ych Arko czyków, którzy ustawili si  po moich bokach i z ty u, 
i razem pomaszerowali my do odprawy celnej. 

     By o ju  po pó nocy i celnikiem by a atrakcyjna Arkonka niskiego wzrostu, o niemal 

ludzkim wygl dzie. Przysz o mi na my l imi  Sergilo, ale nie wiedzia em dlaczego. By em 

ca kiem pewien, e jej wcze niej nie spotka em; nie wszyscy Arko czycy przychodzili na 
moje przedstawienia. Kiedy przysz a moja kolej, wr czy em jej moj  licencj  kuriersk . 

     Rzuci a wzrokiem na ni , na mnie, a nast pnie na Loyok  i jego przyjació . Loyoka stan  
obok niej, eby mnie lepiej widzie . 

     - Panie Conroy - powiedzia a odczytuj c moje nazwisko z licjencji - zadam panu trzy 

pytania. Prosz  odpowiedzie  „tak” lub „nie”. Czy jest pan licencjonowanym kurierem? Czy 

wszed  pan w posiadanie tego pieska buffalito w sposób zgodny z prawem? Czy jest to 
jedyny piesek, którego pan przewozi? 

     - Tak, jestem licencjonowanym kurierem. Tak, wszed em w posiadanie tego pieska 
buffalito w sposób zgodny z przepisami i tak, to jedyny piesek, którego przewo . 

     Loyoka wlepi  we mnie wzrok. Na jego twarzy pojawi o si  zaskoczenie i bezgraniczne 

zdumienie. Celniczka skin a g ow  i machn a r k  na znak, ebym przeszed , ale Loyoka 

zatrzyma  mnie, gdy chcia em przej  ko o niego. Po o ywszy mi r k  na ramieniu, zawróci  
mnie do siebie. 

     - B dzie pan askaw odpowiedzie  na jedno dodatkowe pytanie, panie Conroy - rzek . 

Wpija  si  wzrokiem w moje oczy. - Czy jest pan przemytnikiem, panie Conroy? Tak czy 
nie? 

     Odepchn em jego r k  z rozdra nieniem. 

     - Ju  mnie pan o to pyta . Nie jestem przemytnikiem. 

     Zamruga  oczami i popatrzy  na towarzysz cych mu Arko czyków. Wszyscy trzej 
pokr cili lekko g owami i Loyoka ponownie skierowa  swoj  uwag  na mnie. 

     - Przepraszam, panie Conroy. Chyba le pana oceni em. Nie chcia em pana urazi . 
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     - W porz dku, wykonywa  pan tylko swoj  prac . No dobrze, sko czyli my ju ? 

     - Najzupe niej. yczymy bezpiecznej podró y, panie Conroy. 

     Po tych s owach odwróci  si  i odszed  wraz z pozosta ymi trzema Arko czykami. 

Celniczka spojrza a na mnie z zak opotaniem i da a znak r k  nast pnej osobie w kolejce. 
Odwróci em si  i, trzymaj c pod pach  Carl  Espinoz , wszed em na statek. 

     Uda em si  do przydzielonej mi kabiny i wszed em do rodka. Pocz tkowo odnios em 

wra eniem, e znajduj  si  w niew a ciwym miejscu, albo e przez pomy k  jaki  inny 

kurier zaj  moj  kabin . Z jakiej  przyczyny w pomieszczeniu by  ju  piesek buffalito, 

przymocowany pasem zabezpieczaj cym do legowiska w prowizorycznej zagródce. 

Odwróci em si , aby wyj  i ujrza em wykonan  r cznie tabliczk , której wcze niej nie 

mog em zobaczy , bo przymocowana by a do drzwi od rodka. Napisany du ymi literami 

napis g osi : „SPUMONI HEIMDAHL”. Mrugn em, poczu em lekki zawrót g owy i 

u wiadomi em sobie, e mimo wszystko jestem we w a ciwej kabinie. Zamkn em drzwi na 
klucz i podszed em do konsoli, aby zmieni  ustawienia atmosfery w kabinie. 

     Wiele godzin pó niej, na d ugo po tym jak „Bucefa ” wyruszy  w stron  Ziemi, jedna z 

gibrahlskich stacji transferu piesków buffalito odkry a brak jednego zwierzaka. Reggie i 

Carla yj  ze sob  zgodnie, z entuzjazmem czyni c wysi ki, aby przyszed  na wiat pierwszy 

poza Gibrahlem miot szczeni t. Dla kuriera Reggie wart jest pi set tysi cy. Dla 

przemytnika wywiezienie dodatkowego buffalika warte jest dziesi  milionów. Ale ja jestem 

hipnotyzerem i w a nie zmierzam na Ziemi  z pierwsz  zdoln  do rozrodu samiczk  pieska 

buffalito, która wkrótce b dzie szczenna. Mog  chyba sam ustali  cen . W show biznesie tak 
to ju  jest. 

 

Koniec 
 

      


