
Cyrk ptaków 

 

Dookoła mieniły się kolorowe hologramy, imitacja popołudniowego słońca oświetlała 
idealnie przystrzyżoną sztuczną trawą w kolorze soczystej zieleni, po wyznaczonej ścieżce 
przesuwały się setki postaci w najróżniejszych kostiumach. Dzieci prowadzone przez nianie-
androidki oblizywały palce z waty cukrowej i goniły między podniebnymi karuzelami. Grupy 
nastolatków manifestowały swoje osobowości w skupiskach zebranych w różnych zakątkach 
parku. Między budkami z grami maszerowały dumnie dziewczyny z idealnie zmodyfikowanym 
ciałami, prezentując najnowsze stroje i długie włosy w każdym wynalezionym odcieniu. W 
ukryciu można było dojrzeć buntowników, którzy kryli się pod maskami, nie było w nich nic 
podejrzanego oprócz soczewek wyraźnie błyszczących na tle napiętych twarzy. Pod ciemnymi 
namiotami, bez żadnych tablic wskazujących na znajdujące się w środku atrakcje, zebrała się 
grupka ludzi, która doskonale wiedziała, co skrywa się w środku. Leżeli na trawie, a między 
nimi, z rąk do rąk, wędrowały małe zawiniątka i foliowe woreczki. Co jakiś czas pod nogami 
turystów przebiegały zwierzęta, których metalowe części i syntetyczna sierść mieniły się w 
świetle dnia. Na scenie pośrodku placu grał DJ, jedną ręką trzymał olbrzymie słuchawki, a 
drugą, pełną pierścieni z kamieniami i ruchomych tatuaży, trzymał w górze, namawiał 
piszczący tłum do tańca. Czasami wśród muzyki dało się słyszeć głośny i zachęcający głos 
androidów zapraszających na rozmaite pokazy. Jeden z nich odbywał się właśnie w wielkim 
namiocie, do którego prowadziła ciemna zasłona. Przed wejściem widniał napis: CYRK 
PTAKÓW. 

Tłum powoli wypełniał namiot, dało się słyszeć podekscytowane szepty dorosłych  i 
dziecięce zniecierpliwienie. Wreszcie chichoty i westchnienia przerwał gwałtowny podmuch 
powietrza, a wraz z nim przybycie animatora prowadzącego pokaz – młody mężczyzna czarne 
włosy miał zaczesane do tyłu a jego oczy gorączkowo lśniły gotowe do poderwania widzów z 
miejsc  fascynującym przedstawieniem. 

- Panie i panowie, androidzi i androidki, wszyscy przedstawiciele ras nieokreślonych i 
wyjątkowych, witam was na moim ekskluzywnym pokazie istot, których od dawna już nie 
można spotkać na wolności. To pozostałości świata, którego już nie znajdziecie, to żywe 
relikty! Przygotujcie się na podróż w przestworza… Nazywam się Ydris i zabieram was w 
ciemne nieba, które kiedyś zakrywały naszą planetę! 

Klasnął w dłonie i wszystko znów oblała ciemność. Zgromadzeni  wydali zaskoczone 
okrzyki. Po chwili ciszy i niepewności reflektor rzucił światło na pierwszą klatkę.  

- Zanim przybyliśmy do tej części świata, ale już po erze wielkich gadów, których 
imitacje możemy oglądać w parkach jurajskich, po tych terenach chodziły istoty żywe, 
czujące, pełne  łez, nieszczęścia i rozpaczy… Uważali, że miłość uczyni je silnymi, tymczasem 
najmniejszy wiatr zwiewał je z kierunku, w którym lecieli, byle burza potrafiła złamać ich 
kruche kości. Dobijały się w szyby domów z tęsknoty za utraconym gniazdem, wierzyły, że im 
się należy świat, że oto poznały znaczenie wolności! Na szczęście czasy się zmieniły, 
nadeszliśmy my, Nowe Pokolenie, a wraz z nami zniknęła słabość i niemoc! Sami państwo 
zobaczcie, jak wygląda upadłe pokolenie Ptaków, które było tu przed nami! 

- Mamo, a pan Edward mówił mi, że ptaki to takie latające zwierzęta… - mała Ava6374 
wyszeptała mamie do ucha, ta jednak pokręciła z niesmakiem głową. 



- Mówiłam ci, żebyś nie słuchała pana Edwarda. On sam należy do Starego Świata. 

Pan Edward również był w tłumie. Nikt nie zwracał uwagi na staruszka, który bacznie 
obserwował otoczenie. 

- Pierwszy przedstawiciel Ptaków – Bocian – światło oświetliło postać ukrytą za klatkami 
– młodego chłopaka, który kiedyś musiał być przystojny, dziś jego jasne policzki pokrywały 
smugi błota. Jego blond włosy do ramion pełne były gałązek Pradrzew, których dzisiaj już nie 
można znaleźć w parkach ani lasach wokół ośrodków cywilizacji. Biała koszulka opinała jego 
wątłe ciało, spod czarnych spodni wystawały czerwone, znoszone buty. Kilka nastolatek 
zaśmiało się z pogardą, inne westchnęły rozmarzone, a chłopak wreszcie podniósł na nich 
swoje zielone, przenikliwe spojrzenie. Kilkoro dzieci Cywilizacji przywarło mocniej do 
rodziców, a pan Edward rozpoznał chłopaka, kiedyś bardzo dobrze znał jego rodziców. Widział 
zieleń nadziei, zieleń radości i śmiechu, dziś zieleń jego oczu wyrażała tylko pustkę i poczucie 
beznadziei. 

- Spójrzcie – to on, zwiastun życia – kiedyś  tak wyglądało życie! Oni pracowali w polach, 
oni uprawiali ziemię, oni byli niewolnikami świata, zanim my staliśmy się jego władcami! 

Poniósł się pogardliwy śmiech. Ludzie patrzyli po sobie, poklepywali po plecach swoje 
androidy. 

- To dopiero początek, spójrzcie, co będzie dalej… 

Mrok okrył Bociana, zaświeciła się klatka obok. W kącie leżała skulona dziewczyna w 
białej sukni, jej czarne włosy gładko przylegały  do głowy. 

- Oto ona – Łabędź, kiedyś kojarzona z pięknem, gracją, melancholią… Tak wyglądało 
piękno, drodzy państwo! – jakaś siła poderwała głowę dziewczyny do góry, wszyscy mogli 
zobaczyć czarny tusz na jej policzkach i zapuchnięte ciemne oczy. Tłum przebiegły odgłosy 
obrzydzenia. – Proszę bardzo, nakarmcie starożytne piękno! 

Pomocnicy prowadzącego podali zgromadzonym w pierwszym rzędzie woreczki z 
ziarnami, które szybko zaczęły uderzać Łabędzia, dziewczyna na powrót skuliła się w swoim 
kącie. 

- Spójrzcie jednak na następne okazy… To Gołębie! 

Gwałtownie podświetliła się cela zawieszona ponad głowami ludzi. Dwójka ludzi 
klęczała tam splątana w uścisku, trzymali się mocno i nie odrywali od siebie wzroku. Pan 
Edward dobrze znał to uczucie. Tylko ono pomagało im przetrwać w Ptasim Cyrku. 

-Ich pierwotną formę wciąż możecie zauważyć w ruinach przedrewolucyjnych kościołów 
lub na wielu obrazach. Miłość, miłość, która zmusiła ich do porzucenia własnego życia i 
oddania się drugiej osobie, zobaczcie, dokąd ich to doprowadziło! 

Obecne z tłumie pary wstrzymały powietrze, puściły swoje dłonie, inni nie zrozumieli 
sensu słów Ydrisa. Dzieci ciągnęły swoje nianie za ręce, nie ekscytował ich widok złączonych 
postaci. Rov4637 napluł na ziemię pod klatką, zawtórował mu ryk kolegów. Pokaz trwał dalej. 

Światło powoli zaczęła zanikać, laserowe strzały trafiały prosto w kolejny okaz – 
mężczyznę w mundurze, który wpatrywał się w pustkę przed sobą. 

- Orzeł, wojownik, uosobienie odwagi, obrony wartości… Dawniej ludzie musieli ginąć, 



by osiągnąć swój cel, wyruszali z domów, by oddać się walce. Czy walka miała sens? Czy to 
wszystko było coś warte? Spójrzcie, co z nich zostało! Dziś nie musimy walczyć, dzisiejszy świat 
daje nam wszystko, czego nam trzeba! 

Aplauz poparcia. Zuri3456 uśmiechnęła się do swoich koleżanek z wyższością. Jej 
rodzina była jedną z pierwszych, które pokojowo zaczęły sprowadzać weteranów wojennych 
oraz dezerterów do ośrodków Nowej Ery. Oczy pana Edwarda zaszły mgłą. Dobrze pamiętał 
Orła, kiedyś walczyli razem, przeżyli wojnę, ale Orzeł był ich dowódcą, stracił rodzinę i został 
pojmany. Samotność pana Edwarda pozwoliła mu na zapomnienie i anonimowe krążenie 
wśród przedstawicieli Nowego Pokolenia. 

-Tak, mamy dziś swoją mądrość, ale przyjrzyjmy się uosobieniu mądrości sprzed 
kilkudziesięciu lat… - Ydris kontynuował, oczom zgromadzonych ukazała się staruszka z laską i 
długimi, siwo-burymi włosami. -Wiek, starość, dowód doświadczenia życiowego… Dzisiaj 
wszystko mamy na naszych platformach, dziś służy nam technologia! Czy naprawdę konieczne 
było doprowadzanie ciała do takiego zużycia po to, by zasłużyć na szacunek i poważanie? 

- Moja babcia mówiła, że ona nie uczyła się w szkole… - Rosy7389 zmarszczyła brwi. 

- Bo twoja babcia wyznaczała trendy, ona jest mega nowoczesna – rozmarzyła się 
Mzugu6457. – Moja matka w życiu by mi tak nie pofarbowała włosów! – wykrzyknęła 
potrząsając tęczową czupryną. 

- Mamy jednak także małego przedstawiciela starego pokolenia, przywiezionego z 
odległych terenów, gdzie wciąż trwa przedrewolucyjna ciemnota… Przed wami Wróbel! 

Dzieci odwróciły się z zaciekawieniem, szukając swojego rówieśnika, aż w końcu z góry 
zaczęła się zsuwać najmniejsza z dotychczasowych cel. W środku znajdowała się malutki 
chłopiec, który rozglądał się dookoła. Obracał się każdą stronę, przekrzywiał głowę i 
nieśmiało zbliżał do więżących go prętów. Dzieci Nowej Ery gapiły się na niego z wielkimi 
oczami, niektóre chciały podejść, ale czuły bijącą od Wróbla obcość, inność, krzywiły się, 
jakby chłopczyk roznosił choroby lub zacofanie. Zawiedziony takim odbiorem Wróbel skulił 
się w sobie. 

- Boi się was, boi się postępu, bo tam, gdzie się wychował, ludzie dalej nie znają 
Cywilizacji… Ale wciąż jest dla niego szansa. Pokażemy mu Nowy Świat! 

Po zmartwionych minach na idealnych twarzach kobiet nie pozostało ani śladu, wszyscy 
z miłością patrzyli na Wróbla, nowe dziecko Cywilizacji, oraz na Ydrisa, który przywracał 
światu sprawiedliwość. 

- Uwaga, uwaga… Przed wami już ostatni eksponat, moja ulubienica… - zawiesił głos, 
światła reflektorów skierowały się na jego bladą twarz i skrzące oczy. - Przedstawiam wam 
Jaskółkę! 

Ostatnia klatka zakryta była płachtą granatowego materiału, który teraz został 
ściągnięty przez stojące obok androidy. W środku klęczała dziewczyna, jej ciemne włosy były 
w nieładzie, patrzyła na wszystkich dzikim spojrzeniem. Po sekundzie zerwała się na równe 
nogi i całym ciężarem ciała uderzyła w więżące ją kraty. Dłonie miała związane za sobą, widać 
było ciemne sińce pod ciasnymi sznurami. Ze złością napierała na kratę, rany na jej ramionach 
zaczęły się otwierać, spływała z nich krew. Ludzie odsunęli się w panice, podniosły się 
zaniepokojone głosy. 



- Hej, spokojnie ptaszyno, wiesz, że to donikąd nie prowadzi… 

Popatrzyła na niego z nienawiścią, ale przestała uderzać. Przez chwilę dało się słyszeć 
tylko jej urywany oddech. 

- Oto ona, dzika, nieuchwytna smutku kotwica, czarny sztylet, siostra burzy! 

Tłum patrzył w zachwycie. 

- Mnie ona wygląda na walniętą – prychnął Connor2361. 

Pan Edward  wciągnął powietrze po słowach Ydrisa. Przypatrzył mu się i zrozumiał, że 
on również wychowany został przez Stare Pokolenie, że w jego duszy wciąż odzywają się 
przebłyski dzieciństwa. Obaj znali nuty piosenki płynącej z odbiorników, które nie było 
sterowane bezprzewodowo za pomocą ruchów dłoni i sugestii. W głowie starca odezwał się 
już dawno zapomniany głos przywołany przez Ydrisa, obaj tak naprawdę czuli to samo. Gdy 
patrzyli na dziewczynę i jej wolę walki, serca zamierały im w poczuciu beznadziei i strachu, a 
usta krzyczały: przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła. 

Ludzie zaczęli szeptać między sobą, wskazywać ją palcami. Dziewczyna jako jedyna z 
Ptaków patrzyła na nich wyzywająco, wręcz z nienawiścią i pogardą. Była to te same uczucia, 
którymi tamci darzyli Stare Pokolenie, u niej były one jednak gorętsze, bardziej żywe. 

- Nie obawiajcie się, ona jeszcze nie przywykła do widowni… To zdecydowanie 
najtrudniejszy okaz w mojej kolekcji, ale ma spory potencjał i jeszcze rozbłyśnie – Ydris 
spojrzał na nią znacząco. – A tymczasem, moi państwo, zakończmy nasz dzisiejszy lot   
i cieszmy się, że możemy być żywi tutaj, dzisiaj! 

Zebrani zaczęli głośno klaskać, było słychać pogwizdywania i wiwaty. Pan Edward  
ze zmarszczonym czołem przyglądał się Jaskółce. Wciąż oddychała niespokojnie i rozglądała 
się na boki. Staruszek  odwrócił wzrok, ale wtedy mignęła mu przed oczami twarz Ydrisa. 
Kiedy nie uśmiechał się do swoich klientów, można była odczytać z niej żal i rozgoryczenie. 

Tłum wychodził z namiotu. Niektórzy oszołomieni widokiem Starego Pokolenia kręcili 
głową z niedowierzaniem lub niesmakiem, inni wyrażali swój zawód i niespełnione 
oczekiwania. Ava6374 już ciągnęła mamę w stronę budek ze skrzydlatymi świnkami, Zuri345  
w stronę stoiska z henną. Małe grupy zostały pod Ptasim Cyrkiem, rozmawiali o pogodzie i 
atrakcjach, porozumiewawczo kiwali głowami, obdarzali się zastygłymi uśmiechami. Tylko pan 
Edward usiadł na ławce i milczał, myśląc o pokazie, o jego przyjaciołach, którzy stali się 
obiektami wstrętu i fascynacji, zamkniętymi w klatce eksponatami, które dziwiły nie tyle ze 
względu na brak udoskonaleń czy metalowych części. Przede wszystkim były reliktami uczuć, 
które kiedyś tak silnie napełniały społeczeństwo. Panu Edwardowi wydawało się, że to 
pamięta, ale wiek robił swoje, a małe robotyczne dzieci zagłuszały jego rozmyślania. Po paru 
minutach jednak dźwięki zabawy zagłuszyło coś jeszcze – głośne uderzenie i odgłos 
opadających krat. W namiocie Ydrisa wybuchła panika, nagle dało się słyszeć krzyki i 
gwaltowny tupot uciekajacych stóp, aż w końcu ze środka wybiegła Jaskółka z obdartymi, 
słabymi kończynami, które niosły ją z nieprawdopodobną szybkością. Biegła prosto w tłum, 
zdesperowana, pragnąca tego, co uosabiała – wolności. Zdumieni turyści odskakiwali 
przestraszeni, tłum rozstępował się przed nią, zbyt zaskoczony i zdegustowany, by się do niej 
zbliżyć lub ją zatrzymać. 

- Schowajcie głowy! – krzyknął jeden z androidów z cyrku i rozległ się strzał. 



Jaskółka upadła na ziemię, wydając przenikliwy krzyk. Jej pierś przestała się poruszać, 
ziemię zalała krew. Odzwyczajeni od widoku czerwonej mazi uczestnicy festynu odsuwali się 
jak najdalej od martwej dziewczyny. Grupa androidów wyszła z namiotu by posprzątać 
miejsce zbrodni, na zewnątrz pojawił się sam Ydris i skrzywił się. Pan Edward stał w 
osłupieniu, czuł jak wraz z Jaskółką odlatują ostatnie iskry nadziei. Stojący obok niego 
mężczyzna wzruszył ramionami. 

 Szalona była. Oni wszyscy tak kończą. 

 


