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Młody mężczyzna, siedząc w czytelni biblioteki, próbował sobie poukładać zebrane tu 

informacje na temat rozwoju jego miasta. Tak oto historia znowu go prześladuje. Studiując 

fizykę, nie spodziewał się, że będzie zajmował się pisaniem referatu o mieście tak nijakim jak 

jego. Znużony i trochę wściekły, wstał od stolika, a następnie nie spiesząc się, wyszedł  

na zewnątrz. Schodząc pewnym krokiem na dół, rozmyślał o swojej sytuacji. Dotarło  

do niego, że biblioteka ta mieściła się w budynku, w którym spędzał swój cenny czas jako 

uczeń szkoły podstawowej. „Co za ironia losu” – pomyślał. Kiedyś nienawidził tych murów, 

a teraz ponownie musi tu siedzieć. Stanął przed wejściem i zapalił papierosa. Zaciągnął się 

mocno dymem i powoli wypuszczając błękitny obłok, wpatrywał się w wolno sunące chmury 

po marcowym niebie. Obserwacja tego wszystkiego napawała go spokojem. Było przyjemnie 

ciepło, co było dla niego miłą odmiana po zgniłej zimie. Ciepły wiatr przynosił już coraz 

mocniej wyczuwalny, zapach wiosny. Czuł się cudownie. Nagle od strony ulicy Wileńskiej 

usłyszał głośny huk. Cały zadrżał. „Zamach” – pomyślał nieprzytomnie – „Byłby najbardziej 

prawdopodobny. Ale nie tu. Nie w środku dnia, nie w takim mieście jak Wołomin. 

Wypadek…”. Nie zdążył dokończyć myśli, gdy nagle wszystko zamarło. Poczuł na sobie 

potężne uderzenie, jakby go potrącił samochód. Pchnięty przez tajemniczą siłę, leciał teraz 

prosto na chodnik. Miał jednak wrażenie, jakby to nieuchronne zetknięcie się z twardą, 

betonową rzeczywistością oddalało się od niego. Nastała cisza. Wszystko wokół jakby 

zatrzymało się, a on spadał bezwładnie coraz wolniej w ciemną otchłań. Wszystko na co 

patrzył, zaczęło przyspieszać, aż w końcu rozmyło się w czerń.  

Kobieta, która właśnie w tym momencie wychodziła z budynku, minęła Krzysztofa i uciekła 

w stronę ulicy Kościelnej. Zobaczywszy nieruchomego człowieka, zawieszonego  

na niewidocznej linie nad chodnikiem, nie zareagowała.  Nie zdawała sobie sprawy z tego,  

że on ją dostrzegł. Krzysztof nie tym się teraz przejmował. Jego myśli uleciały gdzieś w górę, 

ponad to wszystko, co go otacza. Ostatkiem sił starał się spojrzeć w górę. Dostrzegł wielki 

wir, którego czerń była tak intensywna, jak może być tylko pusta otchłań kosmosu. Jej obraz 

jednak szybko zanikał. Wszystko zaczęło wracać do normy. Wracał do życia i zastanawiał się 

czy ta kobieta rzeczywiście tu była, bo wydawało mu się, że poruszała się niczym błyskawica 

lub wiatr. 

 

* 

 

Anomalia, na którą natknął się statek L1540, będący jednym z setek patrolowców, należących 

do fundacji, nie dawała kapitanowi spokoju. Tu między systemami gwiezdnymi powinna być 



pustka na dziesiątki lat świetlnych. Jednak pośród niczego pojawiło się to,  

co z matematycznych wyliczeń nigdy nie powinno się zdarzyć. Z mroku otchłani wyłonił się 

przed nimi jasny promień, któremu towarzyszył silny blask tłumiony przez filtry w kamerach 

wizyjnych. Kapitanowi wydawało się, że dostrzegł dziwny budynek, otoczony rzeczami 

znanymi jemu z muzeów historii Ziemi. Zwiedzał kiedyś takie jedno na Atenie 1, gdy był tam 

na wyciecze w ramach poznawania dziejów ludzi na ich planecie od znanych początków  

aż do jej zagłady. 

- Samochody! – krzyknął niespodziewanie, przypominając sobie wygląd pojazdów, które 

widział w muzeum. 

- Ten wyraz nie jest obecnie używany w codziennej komunikacji. – usłyszał stanowczy 

komunikat dochodzący zza jego pleców. To był Marcus - jego kompan w podróży,  

a jednocześnie cyborg, sprzężony z systemami statku. Stanowił skarbnicę wiedzy. Choć 

mogliby go zrobić bardziej ludzko, to jednak nie było to dobre rozwiązanie na długich 

trasach. Ludzie mogliby się go bać, a tak syntetyczny i szorstki głos oraz niezbyt rozwinięte 

mechanizmy behawioralne dawały im bezpieczeństwo psychiczne. Wiedzieli wtedy,  

że ta maszyna jest prostsza i bardziej ufna niż człowiek. Jemu, jedynej ludzkiej istocie na tym 

statku, wydało się to bardzo słuszne po kilku miesiącach spędzonych razem z tą maszyną. 

Człowiek nie jest gotów nigdy stworzyć takiego robota jak on sam, bo wtedy będzie 

zagrożony jego byt. 

- Chris – robot znowu się odezwał. – Udało mi się rozpoznać część szczegółów, które były 

Widoczne. – oznajmił. 

- Możesz mi to wyjaśnić? – kapitan zapytał nieco zdezorientowany, ciągle gapiąc się w czarną 

otchłań. 

- Naniosłem układ budynków na dostępne w bazie mapy dawnej Ziemi oraz kształty 

pojazdów i układ systemów, po których się poruszały. 

- Do rzeczy. – ponaglił robota. 

- Dziwne, że chcesz wyjaśnień, a jednocześnie nie chcesz ich wysłuchać. Ciekawe  

i nielogiczne. Obraz, który był wyświetlony, niczym z projektora, ukazywał fragment osady 

lub miasta z początku XXI wieku w Polsce. Położenie wskazuje na jego bliskie sąsiedztwo 

stolicy tego kraju. 

- Polska, Ziemia to już historia… – wymamrotał Chris. 

- Reszty nie mogę zrozumieć. Również tego jak ten obraz, będący strumieniem bardzo 

szybkich fotonów, dotarł do nas. – nie zwracając uwagi na kapitana, dokończył swój wywód. 



- Ty nie możesz? Przecież masz wszystkie informacje, jakie człowiek zdołał zapisać,  

a jak czegoś nie masz, to jest to przechowane w bankach pamięci statku, którego częścią 

przecież jesteś. Jeżeli więc czegoś nie wiesz, to tego nie ma. 

- Potwierdzasz moją opinię. Ja naprawdę nie wiem, a to oznacza, że to coś nowego.  

Muszę przejść w tryb poznawczy i skojarzyć dostępne informacje z danymi tego przekazu. 

Idę na spoczynek. Systemy są sprawne, a statek ma uruchomioną procedurę obronną.  

Nic i nikt nie jest w stanie nam zaszkodzić. Nawet pobliski wybuch supernowej, czy też 

promieniowanie magnetara. Jesteś tu bezpieczny, kapitanie. – odwrócił się i wyszedł. 

„Znowu sam. Trochę mnie wkurza ten syntetyczny kolega, ale w gruncie rzeczy  

jest niezastąpiony. Pogadał bym z kimś przez grawitofon, ale stąd nie dam rady. Zbyt daleko 

od gwiazd i ta cholerna czerń. Czarna dziura tak wielka, że nie dostrzegany jej horyzontu. 

Jesteśmy zatem bardzo blisko jej granicy. Pocieszające jest, że ten statek wytrzymał nie jedno 

i taka bliskość tego niewidzialnego potwora o potężnej grawitacji nie robi na nim wrażenia. 

Tylko czas tu jest ważny a raczej jego względny upływ. Dzięki wysiłkowi wielu potężnych 

generatorów grawitacyjnych, pracujących teraz na najwyższych obrotach, utrzymuje się tu 

niewielki wpływ tej otchłani na nas. Inaczej kilkugodzinny pobyt tutaj kosztowałby nas 1000 

lat. To jest swoisty wehikuł czasu.” - pomyślał i nagle uderzył się w czoło. 

- Wehikuł czasu! – krzyknął. - Przesłanie to przeszłość, która wpadła tu do tej studni bez dna. 

Ale czemu się nam ukazała i w jaki sposób cokolwiek wyszło ze środka tej osobliwości?  

To mnie przeraża… – powiedział sam do siebie, rozmyślając o tym, co właśnie odkrył.  

Nie zauważył nawet, gdy znalazł się przed drzwiami swojej kajuty. Był zmęczony i marzył  

o odpoczynku. Gdy wszedł do środka, uderzyła go cisza. Mimo przyzwyczajenia się  

do samotności, chciałby się z kimś podzielić tym wszystkim, o czym myślał. Był jednak sam, 

a Marcus spał lub raczej sprawiał takie wrażenie, siedząc gdzieś podłączony do komputera. 

Wiedział, że mimo oznak bezczynności ta maszyna cały czas pracuje i gdyby pojawiło się 

zagrożenie dla jego życia, ona by zadziała. Zażył zestaw odżywczo-relaksacyjny i chciał jak 

najszybciej zasnąć. Położył się w swojej kapsule sennej i uruchomił proces regeneracyjny. 

Nie myśląc już o tym wszystkim, odpłynął w czarną pustkę. Nie zdawał sobie w tym 

momencie sprawy, jak zdarzenie, którego był świadkiem, wpłynie na jego rzeczywistość. 

 

* 

 

Leżący na chodniku, nieprzytomny mężczyzna, nie mógł wzbudzić większego 

zainteresowania. Oprócz kobiety, która przed chwilą spiesznym krokiem wybiegła  



z biblioteki, przed budynkiem nie było nikogo. Ktoś mógłby pomyśleć, że po prostu akurat 

teraz, w tym momencie wszyscy zniknęli. Jednak wprawny obserwator zdołałby zobaczyć 

coś, co zmieniłoby cały obraz sytuacji. Ptaki wisiały nieruchomo w powietrzu,  

jakby zatopione w żywicy. Świat stanął, a raczej zatrzymał się w biegnącym nieustannie 

czasie. Jedynym widocznym elementem świadczącym o tym, że wszechświat nie załamał się 

cały, była wielka, czarna plama, wirująca na niebie. Na jej krawędziach widać było ugięcie 

lub raczej rozciągnięcie widzialnej rzeczywistości. Świat znikał, zapadał się, a nikt nie mógł 

tego zobaczyć, bo dla wszystkich działo się to za szybko. Niepostrzeżenie i nieubłaganie 

Ziemia przestawała istnieć. Zobaczyć to mogła tylko osoba, będąca bardzo daleko od wpływu 

grawitacyjnego czarnej dziury widocznej teraz na niebie. 

 

* 

 

Biegła szybko, mimo że wszystko wokół niej tkwiło nieruchomo. Choć wiedziała,  

że to nieprawda i porusza się on nadal, to z jej perspektywy było to nie dostrzegalne. 

Poruszała się bowiem w swoim polu tak szybko, że te kilka sekund, jakie zostały Ziemi, były 

dla niej wiecznością. Ona była dla nich niewidzialna. Mimo częstego używania tego 

sprzężonego z czarną dziurą mechanizmu, nigdy nie była w stanie podejść obojętnie  

do obcości nieruchomego świata. Po dwóch minutach była na miejscu. Spróbowała ponownie 

wysłać wiązkę naprowadzającą. Skierowała urządzenie, będące jednocześnie jej pięknie 

wykonaną opaską, w stronę środka czarnego dysku i włączyła je. Poczuła uderzenie i znów 

ujrzała statek Chrisa. Tego samego, który ją zatrudnił u siebie jako konsultanta historycznego, 

a tak naprawdę to chciał z nią spędzać dużo czasu, jak jej się wtedy wydawało, zwłaszcza że 

zbyt często zerkał na nią ukradkiem. Jej to oczywiście nie przeszkadzało, a nawet się bardzo 

podobało. Zastanawiała się, dlaczego zwlekał z tym wszystkim. „Tak jest ze wszystkim,  

co robi, a teraz nie raczy zabrać mnie z tego miejsca.” – pomyślała, czując wewnętrzną złość. 

- No złap mój promień! Długo tak nie wytrzymam! To ja, Klara!!! – krzyknęła z całej siły, 

lecz otaczała ją absolutna cisza. 

- Alarm! Alarm! Alarm! Wystrzelić siatkę przechwytującą. Klara wzywa o przeniesienie  

z powrotem – wybrzmiał głośny komunikat statku.  

Kapitan Chris zerwał się na nogi. Sygnał i dźwięk statku go zbudziły. Nałożył szybko, dzięki 

wyuczonej na pamięć sekwencji ruchów, kombinezon techniczny fundacji, wyposażony  

w systemy obronno-ratunkowe i ruszył w stronę mostka kapitańskiego. Nie sądził, że te 

głupie procedury ze szkoleń antykryzysowych będą mu kiedyś potrzebne.  



Założony pospiesznie strój w trakcie marszu, dostosował się do swojego właściciela. Ruchy 

stały się płynne i szybkie, że użytkownik kombinezonu miał wrażenie lekkości  

i nieograniczonej siły. Mógł swobodnie poruszać się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 

statku. Był bezpieczny. 

- Marcus, słyszysz mnie? – zapytał Chris, niemalże krzycząc do komunikatora. 

- Tak. Wyraźnie.  Zarejestrowałem niewielki impuls, pochodzący z wnętrza anomalii. 

Podobny do poprzedniego, tylko dłuższy. Po przetworzeniu sygnału, zauważyłem ponownie 

obraz odległego świata i dodatkowo jeszcze coś, a raczej kogoś. Klarę. 

- Jaką Klarę? Nie znam żadnej osoby o takim imieniu. To jakaś pomyłka –  był zaskoczony 

tym, co słyszy. 

- To teraz nie jest istotne. Jest ona z innej linii czasu. Widocznie nasze generatory 

grawitacyjne nie są z nią idealnie zsynchronizowane. Coś nie zadziało, jak należy i mamy 

teraz efekt. Może rok lub dziesiątki lat rozrzutu. Zatem jej jeszcze nie poznaliśmy, choć z jej 

punktu widzenia zna nas od dawna. 

- Po czym to wnioskujesz? 

- Po tym, że takie akcje, jak ta wymagają zaufania, a ono nie przychodzi od razu. A druga 

ważna rzecz: ona jakby krzyczy na ciebie. Tak to odczytuję. 

Marcus miał rację. Ona ich znała, ale oni jej nie. Klara stała już z godzinę. Krew odpływała 

jej z rąk od trzymania ich w górze. Miała już dość tego czekania.  

- Niech już mnie zabiorą wreszcie! 

To były jej ostatnie sekundy na szansę wyrwania się z tego świata i z tego czasu. Ogniwo  

w jej bransolecie o mocy setek gigawatów słabło i świat wokół przyspieszał. Czuła, jak ta 

otaczająca materia wciąga ją. Świat rozpędzał się w jej oczach. Dawało się zauważyć 

delikatny ruch otoczenia. Był już wyczuwalny niczym zimny powiew wiatru na twarzy  

w letni spokojny wieczór. Poczuła strach, że zaraz zostanie tu na zawsze lub spotka się  

z kompanami, gdy oni będą już bardzo starzy. Może z wyjątkiem Marcusa, ale on jej nie 

interesował. Zamknęła oczy i czekała na to, co przyniesie los. Tylko to mogła teraz zrobić. 

- Ma mało czasu, a raczej to my go nie mamy. – zauważył Chris. 

- Wiem. Wysyłam jej siatkę, by mogła przeskoczyć do nas. To, co wcześniej widzieliśmy,  

to była wiadomość od niej. Wiedziała, że tu będziemy. Wnioskuję zatem, że nastąpiło 

faktycznie przesunięcie po jej stronie – zakomunikował Marcus. 

W jednym momencie potężny promień energii wystrzelił ze statku w kierunku świetlistego 

punktu w otchłani. Statek zadrżał i wskoczył nad krawędź czarnej dziury. Po chwili załoga 



miała pod sobą niewielkie miasteczko i stojącą na pustym placu Klarę. Szybko wystrzelili 

kapsułę ratunkową. Obserwowali ją, jak powoli znika rozciągnięta przez potężne siły 

grawitacji. Dla kogoś, kto patrzyłby na to zjawisko z boku, kapsuła, jak i wszystko w pobliżu 

anomalii, wydawało się trwać w wiecznym bezruchu. Kapitan i Marcus, mimo że znajdowali 

się w specjalnej strefie generowanej przez ich statek, gdzie wpływ grawitacji czarnej dziury 

był zerowany, nie mogli dostrzec statku ratowniczego. Gdy zbliżył się on do krawędzi, stał się 

niewidoczny. Jedynie, co mogli to tylko czekać. Mijały godziny. Zaczęli już martwić się,  

czy ona wróci. Nagle pojawiła się kapsuła przed ich statkiem. Wróciła. Chris wraz z swym 

towarzyszem zeszli do doku, gdzie postanowili poczekać na zmierzający do nich pojazd.  

Gdy tylko pojawił się on wewnątrz statku, kapitan krzyknął: Wracamy! Pojazd wydobywając 

z siebie kolejne wstrząsy energii, oddalił się od czarnej dziury. Kawałek wszechświata 

zatopionego w miejscu, gdzie czas dawno minął, został tam i żył swoim tempem, skąd nigdy 

nie będzie się w stanie uwolnić. Czarna dziura, która pojawiła się nad Ziemią, przekreśliła jej 

rozwój w ułamek chwili. Ta dziewczyna wysłana - jak dowiedział się Chris - przez nich 

samych, wróciła by mogli oni mieć tego świadomość. Teraz wie, w jaki sposób ludzkość 

uległa zagładzie, a to miejsce daje mu i całej skolonizowanej przez człowieka części kosmosu 

możliwość ratowania jej.  

Gdy Klara zobaczyła Chrisa, nie czekając na żadne oficjalne gesty i przemówienia, rzuciła się 

mu w ramiona i pocałowała mocno. To było dla niego tak oszałamiające i cudowne uczucie, 

że sam się temu dziwił. Nawet jeżeli jej nie zna, to po tym pocałunku na pewno to się zmieni. 

- Mam pewne dane i one wyłoniły mi jasny obraz sytuacji, kapitanie. – Marcus jakby 

poważniej zerknął mu teraz w oczy. 

- Co masz na myśli? – zapytał go. 

- Zastanawiałem się, czemu ona nas zna, a my jakbyśmy byli za wcześnie dla niej.  

Nie mieliśmy powodu nawet przypuszczać o jej istnieniu. Znam już na to odpowiedź. Ten 

człowiek padający na chodnik, Krzysztof, znalazł się przez chwilę w jej polu, gdy go potrąciła 

wybiegając z budynku. 

- Co to zmienia? – nie rozumiał, co chce powiedzieć. 

- W sumie na losy nasze nie wpłynęło, ale dało tamtemu człowiekowi możliwość zobaczenia 

swojego końca. A wam daje możliwość zbudowania związku. – spojrzał na Klarę i Chrisa.  

- Lecz teraz to ona będzie o Ciebie zabiegać… – roześmiał się i odszedł do swoich 

obowiązków. 

 


