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Wahadło 

Przez cały czas było świadome tego, co dzieje się wokoło. Może z początku nieco 

zdezorientowane, ale szybko przywykło do zmiany i opanowało trudną sztukę chłodnego 

wyciągania wniosków z nieustannie napływających informacji i interpretowania trylio-

nów zmiennych. Czasem, gdy sprzeczne dane wprowadzały dysonans w uporządkowane 

ciągi obliczeń, ulegało irytacji i pozwalało — na chwilę — dochodzić do głosu atawistycz-

nym emocjom. Ale i z tym nauczyło się radzić. Metodą prób i błędów opracowało sposób 

matematycznego opisu uczuć. Umiało przedstawić liczbowo żal, smutek, strach czy nie-

chęć, zmierzyć ich natężenie i opisać rozkład w czasie, by potem zanalizować i niejako 

oswoić te pochodzące z różnych źródeł zakłócenia. Wykresy często zachodziły na siebie, 

zwłaszcza w momentach szczególnie doniosłych doznań, szybko jednak rozpadały się na 

kilka, często bardzo odległych, składowych.  

Pogodzone z niejednorodnością swojej natury, cierpliwie znosiło te chwile zwielo-

krotnienia jaźni. Przyjęło je z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

*** 

 

— Gotowa? — spytał Gawriłow, nie patrząc na żonę. 

— Uhm — mruknęła, popychając ciężkie drzwi. 

Opuściła pokój odpraw bez pożegnania, wściekła, że obarczył ich balastem w oso-

bie tego nadętego durnia Czubrina. Do tej pory pracowali z Bariejewem sami. Egzometeo-

rolog czekał przy śluzie; wystarczyła wymiana spojrzeń. Zrozumieli się bez słów. 
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Sonda czekała na załogę, wpięta w port dokujący. Technicy unieśli pokrywę, odsła-

niając okrągły właz kapsuły. Gawriłowa pozwoliła, by towarzysze zeszli pierwsi, z deza-

probatą spoglądając na pokaźnych rozmiarów plecak Czubrina. Ledwo mieścił się w 

otworze prowadzącym do środka. 

— Po co ci to? — rzuciła zniecierpliwiona. 

Fizyk podniósł głowę, obdarzając kobietę zdziwionym spojrzeniem. 

— Nie zabieracie nic do jedzenia? 

Uśmiechnęła się krzywo, potrząsając obitym termosem z kawą. 

— To nie piknik — powiedziała. 

Na policzki Czubrina wypełzły niezdrowe rumieńce. 

— A ja nie jestem kotem. Nie będę dla twojej przyjemności żarł suchej karmy — 

odburknął i zniknął pod podłogą. 

Najbliżej stojący technik wydął znacząco usta.  

— Że też przydzielili wam tak humorzastą przyzwoitkę — zadrwił. 

Drugi zachował pełną dystansu obojętność. Gawriłowa westchnęła ostentacyjnie, 

przysiadając przy włazie. Bezbłędnie odnalazła stopą szczebel znajomej drabinki. 

— Zamykajcie — poleciła sucho. 

Kapsuła typu „Mаятник” naprawdę przypominała wahadło. Podpięta do bazy ni-

czym serce do wnętrza dzwonu, przez cały cykl badań pozostawała na uwięzi. Pozba-

wiona własnego napędu, mogła poruszać się tylko w pionie, na linie, rozwijanej na życze-

nie załogi przez obsługę z centrali. Pozostawała też z Caelusem w nieprzerwanym kon-

takcie radiowym. Na tej szerokości planetograficznej nieczęsto wiały wiatry o zawrot-

nych, niebezpiecznych dla misji prędkościach, ale Gawriłow nieustannie monitorował od-

czyty radarów pogodowych. W razie alertu huraganowego natychmiast ściągał badaczy z 

powrotem, do bezpiecznej stacji, leniwie płynącej przez względnie spokojną stratosferę. 

Misje tego typu powtarzano cyklicznie, by zrozumieć zmiany zachodzące w atmosferze 

gazowego giganta; zdążyły już stać się rutyną. 

Tym razem jednak nie tylko męcząca obecność Czubrina przełamywała utarty 

schemat wyprawy. Odnotowano wyraźnie wyższy poziom węglowodorów niż w poprzed-

nich misjach, zauważono znacznie bardziej rozwinięte chmury amoniakalne w miejscach, 

gdzie widywano zazwyczaj tylko metanowe zamglenia. 
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— Popatrz na wartości ciśnień. — Bariejew lekko trącił ramię siedzącej obok Ga-

wriłowej. 

Od razu obróciła fotel w jego stronę. Egzometeorolog postukał palcem w ekran. 

— Tak, wszystko pasuje. — Skinęła głową. 

— Co wam tak wspaniale pasuje? — Czubrin wywołał na swój ekran tabelę z od-

czytami poprzednich wartości. — To nie jest ciśnienie zwykle panujące na tej wysokości. 

Nadciąga zmiana, nie widzicie tego? 

Szefowa misji dyskretnie przewróciła oczami; ów gest zauważył jedynie Bariejew. 

— Widzimy — chrząknął. — Pogoda zepsuje się, ale nie szybko. Raczej w dłuższej 

perspektywie. Zdążymy wrócić na stację. 

— Raczej? — podchwycił fizyk. 

— Raczej — nie wytrzymała Gawriłowa. — Bo nikt z nas nie jest wszechwiedzący. 

— Namyślała się przez moment, ale w końcu podjęła decyzję i wywołała bazę: — Caelus, 

Caelus, tu Wahadło, jak mnie słyszysz? Opuść nas o pięćdziesiąt metrów, powtarzam, pięć-

dziesiąt, odbiór! 

— No, świetnie — mruknął Czubrin z urazą. 

Egzometeorolog uśmiechnął się pod nosem. Żądana zmiana wysokości, praktycz-

nie nieistotna dla badań ciągnącej się na setki kilometrów atmosfery, miała na celu wy-

łącznie dokuczenie marudnemu koledze. 

Radio zatrzeszczało i spomiędzy szumów popłynął głos dyżurnego potwierdzający 

otrzymanie wiadomości. Wartości na ekranie zaczęły rosnąć prawie natychmiast — głę-

bokość, liczona od poziomu stacji, znacząco, temperatura i ciśnienie tylko nieznacznie. Ga-

wriłowa z ukontentowaniem bębniła palcami w pulpit; z każdym metrem czuła się lepiej. 

Dla podkreślenia, jak naturalna to dla niej sytuacja, podniosła wzrok znad ekranu, by na-

lać Bariejewowi i sobie kawy. Czubrin nie skorzystał z zaproszenia, machnął tylko dłonią, 

jakby odganiał natrętną muchę. 

— No, świetnie — powtórzył, ale tym razem z niepokojem. — Miało być pięćdzie-

siąt. 

Uczona oderwała wargi od ustnika i odstawiła kubek. 

— Co? — Zmarszczyła brwi. 

— Pięćdziesiąt sześć, siedem... — fizyk recytował kolejne liczby, ale wkrótce zagłu-

szył go Bariejew. 
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— Caelus, Caelus, odbiór — rzucił w eter. — Prosiliśmy o pięćdziesiąt. Odbiór! 

— Tu Caelus — padło z głośników. — U nas jest pięćdziesiąt, odbiór! 

— ...sześćdziesiąt dwa, trzy, cztery... — z coraz większym przejęciem meldował 

Czubrin. 

— Mamy ponad sześćdziesiąt i rośnie — zagrzmiała Gawriłowa nad ramieniem eg-

zometeorologa. — Wystarczy! 

— U nas pięćdziesiąt — odpowiedziała baza. 

— Do jasnej cholery, Caelus, wciągaj nas z powrotem! — Fizyk wepchnął się przed 

kolegę, prawie siadając mu na kolanach. — Dawaj w górę! Dawaj! 

— Wahadło, podnoszę was. Podaj żądaną głębokość, odbiór. 

— Zero, cholera, zero!  Wracamy do bazy! — Czubrin wczepił palce w brzeg blatu 

i ani drgnął, choć pozostała para badaczy usiłowała odepchnąć go od panelu komunika-

cyjnego. 

— Zrozumiałem. Podnoszę. Bez odbioru. 

Radio zamilkło; na moment zapadła cisza. Załoga Wahadła zastygła w oczekiwaniu 

na zmianę, ale wartości na wyświetlaczu wciąż rosły. Wyjaśnienie mogło być tylko jedno. 

Zerwani z uwięzi, nieubłaganie opadali w stronę lodowego płaszcza planety. 

 

*** 

 

Pozwoliło nieść się prądom, ufając, że zawiodą je do celu — czymkolwiek by się nie 

okazał. Podczas podróży pragnęło poznać i doświadczyć jak najwięcej. Wszelkie zdziwie-

nie pozostawało mu obce, choć wciąż nie pozbyło się ciekawości. Znało naukowe pod-

stawy i mechanizmy rządzące materią, umiało dopasować znane procesy do nieznanych 

zjawisk. Czasem w odgadywaniu zagadek przychodziły z pomocą wspomnienia, a raczej 

obrazy, widziane dawno temu obcymi oczami; każdy przywodził na myśl déjà vu. Krajo-

brazy bez nazw, miejsca anonimowe, a jednak w jakiś niezrozumiały sposób bliskie, przy-

pominały migawki z cudzego żywota, przemykające przed oczami w obliczu śmierci.  

Reminiscencje pomagały mu w dostrzeganiu analogii, jak w przypadku tego czar-

nego oceanu, od początku dziejów nietkniętego promieniami słońca. Już gdzieś widziało 

zanurzone w bezkresnej toni, sunące majestatycznie monstrualne bryły. Brakowało tylko 
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skrzących na powierzchni srebrnych refleksów i bladego błękitu po obu stronach hory-

zontu, ale reguła pozostawała ta sama. Dedukcja pozwoliła mu obłaskawić i tę tajemnicę, 

dodając kolejną nić do tkaniny jego tożsamości.  

Tej, którą wyplatało od nowa. 

 

*** 

 

— Puszczaj! — syczał Czubrin, zaciskając palce na blokadzie włazu. 

Uczepiony obręczy blokującej obejmował nogami drabinkę, mocno zaciskając na 

niej kolana. Bariejew wpełzł mu na plecy, otoczył ramieniem szyję desperata i przeszka-

dzał, jak tylko mógł. Żyły na skroniach fizyka nabrzmiewały niczym napompowane, przy-

gryzione wargi krwawiły, a czerwone rozpryski coraz gęściej pokrywały wewnętrzną 

stronę wizjera hełmu. 

Gdy okazało się, że spadają, a Caelus wyciąga z odmętów atmosfery gazowego gi-

ganta zerwaną czy też odczepioną w nieznany sposób stalową linę, fizyk niemalże wpadł 

w amok. Z narastającą determinacją rozważał coraz mniej realne opcje ratunku, zasypy-

wał bazę niewykonalnymi żądaniami. Gdy okazało się, że niespodziewany, boczny dryf 

znosi Wahadło ze ścieżki w przeciwną stronę do ruchu stacji i nie ma szans na spotkanie 

bliźniaczej sondy wysłanej na pomoc, pozornie dał za wygraną. Zamilkł, rozmyślając nad 

czymś głęboko, i pozwolił działać kolegom. Nie protestował, gdy dotarło do niego, że ich 

pomysły dotyczą głównie przygotowań do nieuniknionej śmierci. Wykorzystał moment, 

w którym szefowa godziła się i żegnała z mężem, a przejęty Bariejew mamrotał słowa 

jakiejś zapomnianej modlitwy, ukrywając twarz w dłoniach. Niepostrzeżenie wspiął się 

do nadbudówki, tak cicho, jak to tylko możliwe, założył jeden z trzech kombinezonów 

awaryjnych i po chwili stanął na pierwszym ze szczebli drabinki prowadzącej do włazu. 

Nie zdołał sforsować zamka. Koledzy szybko zauważyli jego nieobecność; być 

może egzometeorolog nie modlił się tak żarliwie, jak na to wyglądało, albo Gawriłowa do-

słyszała charakterystyczne skrzypienie skafandra ratunkowego. Dopadli Czubrina, gdy 

bezskutecznie usiłował zluzować blokadę. Z początku koło ani drgnęło, mimo iż wytężał 

wszystkie siły, później, gdy już zdołało ruszyć, Bariejew torpedował wysiłki desperata, 

popychając je w przeciwną stronę. 

— Zostawcie mnie! — wył Czubrin, czując, jak metalowa obręcz wyślizguje się spo-

między palców. — Nie zamierzam zdychać razem z wami! 
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— I tak cię to nie minie — wycedziła Gawriłowa. 

Dał wreszcie za wygraną. W jednej chwili puścił koło i rozluźnił mięśnie nóg, przy-

trzymujących go na drabinie. Spadli wraz z Bariejewem na płytę nadbudówki; uderzenie 

o metal zaskoczyło i zamroczyło egzometeorologa. Czubrin, choć oszołomiony, pozbierał 

się szybciej i w przypływie furii zaczął okładać kolegę pięściami. Szefowa wyprawy, dotąd 

asekuracyjnie uczepiona szczebli prowadzących na poziom badawczy, ruszyła na ratunek, 

biorąc na siebie część wymierzanych chaotycznie ciosów. Całe szczęście, że miotanie ra-

mionami w krępującym ruchy kombinezonie awaryjnym szybko wyczerpało siły fizyka. 

Przestał bić tak niespodziewanie, jak zaczął, zastygając jak posąg u boku wciąż zamroczo-

nego Bariejewa.  

Gawriłowa przez dłuższą chwilę podejrzliwie spoglądała na ciężko dyszącego 

Czubrina, gotowa na nowy atak. Zamarła, gdy desperat podniósł ręce, ale odetchnęła z 

ulgą, gdy niezdarnie manipulując rękawicami przy zaczepach hełmu, w końcu zdjął go, by 

ze wstrętem cisnąć na platformę. 

Brzęk upadającego przedmiotu i odgłos pęknięcia zachlapanego krwawą pianą wi-

zjera zlały się w jedno. Egzometeorolog jęknął z bólu, wracając do świadomości. 

— Co teraz? — wybełkotał fizyk. 

Kobieta nie odpowiedziała, pomagając Bariejewowi usiąść. 

— Wszystko gra? — spytała troskliwie. 

Oszołomiony naukowiec powiódł wokoło mętnym wzrokiem, zatrzymując spoj-

rzenie na zakrwawionych wargach kolegi. 

— Nie wiem... — szepnął. — Chyba. 

— Co teraz? — powtórzył głośniej Czubrin. — Głucha jesteś? 

Ponownie nie udzieliła odpowiedzi na jego pytanie. Za to w wypełnionej ponurym 

milczeniem ciszy wyraźnie rozległ się cichy, krótki trzask. Przypominał stękanie murów 

przy uderzeniu wichury; wszyscy troje odruchowo zadarli głowy, lecz na sklepieniu nie 

dostrzegli żadnej rysy. 

— Oboje powinniście włożyć skafandry — zauważył zupełnie trzeźwo fizyk. 

Zdziwiona Gawriłowa uniosła brwi. 

— Po co? 

— Czy nie takie są procedury? — Czubrin wyszczerzył czerwone zęby w ironicz-

nym grymasie. 
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Po raz kolejny nie zdołała wymyślić odpowiednio trafnej riposty. 

 

*** 

 

Bezbłędnie wyczuwało odległe wyładowania. Fale przenikały je niczym spazmy, 

stapiając w jedno z otaczającą nicością. Dzięki nim poznawało, że podąża we właściwym 

kierunku. Rosnąca intensywność i częstotliwość impulsów wabiła niczym syreni śpiew. 

Świadome, że na końcu tej drogi może czekać tylko unicestwienie, nie uczyniło nic, by z 

niej zawrócić. Nic przecież poradzić nie mogło ani na dryf, ani na grawitację, ani tym bar-

dziej na przeznaczenie. Uparcie odmierzało czas, choć jego upływ przestał mieć jakiekol-

wiek znaczenie, ciśnienie, zachwyt, gęstość, strach i temperaturę, choć wartości ledwo 

mieściły się na skali. Wyczuło zmianę z daleka; twór, który jedna z jaźni uparcie nazywała 

lądem, tylko na pozór stanowił jednolitą bryłę. Tak naprawdę przenikały go rysy pęknięć, 

rozpadlin, kanałów.  

Inaczej niż zakładały wszystkie modele i hipotezy, był tylko cienką skorupą wyna-

turzonego lodu na tętniącej, skłębionej, zaborczej toni. 

 

*** 

 

Opadali coraz szybciej i głębiej w ciemną, mętną otchłań, rozświetlaną raz po raz 

błękitnymi skazami błyskawic. Dawno utracili łączność z bazą; wyładowania uczyniły ra-

dio bezużytecznym, ale pozostałe urządzenia nadal działały. Tylko Gawriłowej starczało 

zimnej krwi, by śledzić meldunki pokładowego komputera, choć i bez nich wiedziała, że 

sonda nieubłaganie podąża ku granicy, poniżej której nie przetrwał żaden próbnik.  

Zdążyli pogodzić się z losem, każde na swój sposób. Gdyby nie Czubrin, wcale by 

ze sobą nie rozmawiali. Podejrzanie spokojny fizyk oczekiwał na nieuniknione, na wszelki 

wypadek przywiązany do fotela przez zdeterminowanych towarzyszy. Z początkowej fu-

rii zdołał ocalić tylko urazę, że nie pozwolili mu opuścić kapsuły. 

— Byłbym już wolny — pomstował. 

— I martwy — dodała cierpko Gawriłowa, nie odrywając wzroku od ekranu.  

— A ty zamierzasz przeżyć?  — mruknął. — Nie słyszysz, jak trzeszczy poszycie? 

— Niech trzeszczy. Ciśnienie od jakiegoś czasu już nie wzrasta. 

— A głębokość, owszem. Nie uważasz, że to niespecjalnie logiczne? 
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— Nie. — Zawahała się, po czym orzekła z ledwo skrywanym żalem: — Błąd apa-

ratury, nic więcej. 

— Efekt końca skali — potwierdził triumfalnie Czubrin. — I już się nie dowiesz, 

przy jakiej wartości zgniecie cię jak robaka. Cóż za strata dla świata nauki! 

Przy ostatnich słowach wybuchnął sarkastycznym, wymuszonym śmiechem. 

— Och, zamknij się wreszcie, durniu. — Wstała z fotela, by wdrapać się do nadbu-

dówki. 

Bariejew, oparty o ścianę, siedział po turecku z głową zadartą do góry. Wyglądało, 

jakby medytował. Zanim sięgnęła wzrokiem ciemniejącego na suficie włazu, zauważyła 

na środku platformy nieduże, błyszczące krople.  

— Wilgoć się skrapla — orzekła, przysiadając na krawędzi płyty. 

Bariejew zmarszczył nos, jak dziecko wyczuwające brzydki zapach. 

— Nie — odparł nieobecnym głosem. — To nie to. 

— A cóż by innego? — spytała i już prawie zanurzyła opuszkę palca w jednej z 

kropli, ale mężczyzna w ostatniej chwili złapał ją za rękę. 

— Nie zastanawia cię, dlaczego jeszcze żyjemy? — Ożywił się nagle. —  Na tej głę-

bokości ciśnienie powinno sprasować ten statek na miazgę. Żeby tylko to! Temperatura 

płaszcza... Sama rozumiesz. Dawno powinno nas nie być. 

Ściągnęła brwi, ale nie wyrwała dłoni spomiędzy jego palców. 

— Zastanawia —  potwierdziła. — Ale ty... wiesz. 

— Jakżeby inaczej! — dobiegły z dołu drwiące słowa Czubrina. — Zna wszystkie 

tajemnice kosmosu. Pewnie wie nawet, przez kogo wpadliśmy w to szambo. Przyznaj, Ba-

rioczka, wiesz, za co odcięli nam pępowinę?  

— Trzeba było go zakneblować. — Bariejew mocniej ścisnął rękę Gawirłowej, ale 

po chwili powrócił do delikatnego głaskania. — Podejrzewam, że coś nas chroni. Kapsuła 

musi znajdować się w czymś w rodzaju wypełnionego płynem bąbla, stąd te niedorzeczne 

odczyty. Pęcherza z cieczą o egzotycznych właściwościach. 

— Jaką? — spytała. 

Nie odpowiedział, sięgnął tylko po jedną z błyszczących kropli, po czym łagodnie 

odwrócił dłoń kobiety i umieścił na niej twardą, przejrzystą grudkę. Gawriłowa sceptycz-

nie oglądała podarunek, długo wzbraniając się przed akceptacją jego natury. 

— To... przesięk? — wyjąkała w końcu. — Niemożliwe. To wbrew fizyce! 



 
9 

 

— A jednak. — Zamknął prezent pod jej palcami. — Zawsze chciałem obdarować 

cię czymś takim. Tylko — uśmiechnął się niepewnie, jakby przepraszając za dwuznacz-

ność — nie było mnie na to stać. 

— Och, jakżeż romantycznie! — zaszczebiotał Czubrin. — Tylko nie zapomnij, Ba-

rioczka, że to diamenty są najlepszymi przyjaciółmi dziewcząt. Uściskajcie się ostatni raz, 

pieprzone gołąbeczki. Że też muszę przez was zdychać. Że też... 

— Przez nas? — Gawriłowa podniosła głos, wzbudzając echo między surowymi 

ścianami nadbudówki. Rezonans sprawił, że ciężkie, coraz większe krople zaczęły spadać 

jeszcze częściej, uderzając z sykiem o podłogę. Znad każdej rozlanej po metalu drobiny 

unosiła się chmurka pary, znikająca w mgnieniu oka. 

— Racja, przez ciebie — poprawił fizyk. — Twój zazdrosny mąż nie zamierzał dłu-

żej pozwalać, żebyś w tej metalowej puszce przyprawiała mu rogi. 

W innych okolicznościach szefowa wyprawy wybuchłaby gromkim śmiechem, ale 

tym razem tylko smutno pokręciła głową. 

— Kretyn — odrzekła krótko, po czym dodała głośniej: — Czubrin, gdyby zamie-

rzał nas zabić, po co narzucałby nam ciebie? 

— Obawiał się mnie. — Padła odpowiedź. — Wszystkie miernoty czują niechęć do 

lepszych od siebie. A ja... 

— Bzdura — przerwała mu. — Wszystko brednie! 

— Bzdura, ale ludzie wygadywali o nas takie rzeczy, sam słyszałem — potwierdził 

egzometeorolog i, usuwając się przed coraz gęstszym opadem, przysiadł na brzegu 

otworu obok koleżanki. — Ironia losu, prawda? 

Nie odpowiedziała. Otoczyła mężczyznę ramieniem, po czym zanurzyła palce w 

jego  włosach. Łamały się jak źdźbła suchych traw; ze zdumieniem odkrywała ich szorst-

kość i narastającą sztywność, a gdy podniosła wzrok, dostrzegła, że pobłyskują, jak przy-

prószone brokatem. Gdzieś z sufitu dobiegło głuche stęknięcie, jedno, potem drugie i jakiś 

nieokreślony trzask. Bariejew objął Gawriłową pośpiesznie i chciwie przywarł wargami 

do jej warg, jakby obawiał się, że nie zdąży wprowadzić w czyn tego, o czym do tej pory 

tylko fantazjował w chwilach nudy. Usta kobiety miały dziwny, ziemisty posmak; wyraź-

nie wyczuwał na języku pył, zupełnie jak podczas tych burz na stepie, które pamiętał z 

dzieciństwa. Ta wizja nie na długo zagościła pod zamkniętymi powiekami, przechodząc w 
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szalony kalejdoskop wirujących obrazów. Całe życie w pigułce; szkoda, że nie starczy 

czasu, by przeżyć je jeszcze raz. 

— Bzdura? — nieustająco drwił fizyk. — Możecie nadrobić. O ile zdążycie, gołą-

beczki, bo... 

Resztę jego słów zagłuszył trzask rozrywanego poszycia.  

 

*** 

 

Wbrew pozorom, ciecz z impetem zalewająca wnętrze kapsuły nie unicestwiła za-

łogi ani  pokładowego komputera. Stając się dla nich wszystkich czymś w rodzaju wód 

płodowych, sprawiła, że odzyskali życie na nowo — ale tym razem jedno, wspólne. Służyła 

za medium dla myśli, wspomnień, emocji i impulsów elektrycznych, bez przeszkód krążą-

cych wewnątrz nad wyraz wytrzymałego bąbla o diamentowych ścianach. Strawiła orga-

nizmy, pilnie odwzorowując plątaninę neuronów, labirynt obwodów i pracowicie łącząc 

ze sobą ich końce w jedną skomplikowaną, wypełniającą pęcherz po brzegi, trójwymia-

rową sieć. To, co powstało, nie miało ciała, a jedynie świadomość, złożoną z czterech, zu-

pełnie różnych, składowych. 

Z gracją wpłynęło pomiędzy ściany potężnego kanionu, poszybowało rozpadli-

nami i pęknięciami ku centrum planety. Skamieniałe wody rozstępowały się przed nim 

jak biblijne morza, rozdzierane spazmami wrzącego pod ich powierzchnią jądra. Punkt, 

ku któremu podążało, był niegdyś mikroskopijną anomalią, przyciągającą skalny gruz jak 

magnes. Eony temu zapoczątkował formowanie gazowego giganta; do tej pory zdążył roz-

ciągnąć się w pierścień, otoczony wzburzonym oceanem wirującej materii.  

Skryte pod kruszejącą powoli diamentową powłoką, nieubłaganie opadało w sam 

środek czarnej tarczy. Nie było innej drogi. Zaakceptowało swój los. Gdyby miało oczy, 

wpadając w oko cyklonu, przymknęłoby powieki.  

By unieść je po drugiej stronie. 

 


