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- Kochanie. 

 Ciepłe promienie wpadły przez wielkie, półkoliste okno do ich sypialni i na chwilę 
rozświetliły pościel. Słońce zdawało się wspinać po różowych obłokach, wyłaniając się z 
piasków pustyni. Dzień wstawał i zaglądał do ich pięknej rezydencji. Z rozciągającej się 
wokół pustyni wchodził do ogrodu – ze sztucznie podtrzymywanymi drzewami i fontannami 
– a z ogrodu do przytulnego domu. 
 - Kochanie. 
 Znowu nie odpowiedział. Z utęsknieniem patrzył w niebo. Niebo było w jego 
niebieskich oczach. Było tam od zawsze. Wzywało go. Przypominało o sobie. Kusiło. 
 - Eric, słyszysz mnie? – przysunęła się bliżej. Dotknęła dłonią jego policzka, płowych 
bokobrodów. 
 Nie mógł jej słyszeć. Jego tam nie było. Był na... 
 

* * * 
 

 Załogowy lot na planetę Empireum, kod DH13-T-48, pilot pierwszej wachty Eric 
Gayst, klasa A15.  
 Jest trzynasta czasu ziemskiego. No – trzynasta jeden. Zdaje się, że pora na raport. 
Minęło dokładnie osiem godzin, czterdzieści dwie minuty i piętnaście sekund od opuszczenia 
osobliwości korytarza. Lot przebiega bez trudności. Komputer dokonał koniecznych korekt 
kursu. Milionowe części stopnia, phi! Zużycie paliwa mieści się w normie. Ciśnienie 
powietrza w normie, temperatura w normie, napięcie na głównych obwodach w normie, 
ciśnienie gazów paliwowych w normie. 
 Tyle jeśli chodzi o część oficjalną. Komputer, przełącz na mój prywatny dziennik. 
 Log out. 
 … 
 Brzmiało całkiem profesjonalnie, co komputer? No tak, nie odpowiesz, bo twoje 
oprogramowanie ci na to nie pozwala. Mówi się trudno. 
 Chłopaki z astronautyki pewnie konają z zazdrości. Pierwszy lot – na Empireum. 
Dalekie Rubieże. Tylko ciężkie jednostki typu centaur latają na takich zasięgach. A tylko ja 
na całym roku dostałem klasę A i mogę na nich latać. 
 Wprowadzam korektę kursu. Silniki hamujące na 0,0038% mocy. Opuszczamy ciemną 
stronę planety. Trzeci stopień przesłony.  
 Jezu! 
 Jezu… 
 Empireum – szczyt boskości. Już wiem, dlaczego tak to nazwali. Boże, nawet w 
najśmielszych snach… 
 Komputer, co to jest? To, co wygląda jak morze obłoków albo… albo nie wiem – 
żywa tęcza? 
 To tak zwane Anioły Kartezjusza. 



 Boże, jakie to piękne… 
 To rodzaj wyładowania atmosferycznego. Oficjalna nazwa brzmi: „Wyładowanie 
Hansena”. Czy życzy pan sobie usłyszeć dokładniejsze informacje? 
 Ta-a… Tak! 
 Empireum odkryto podczas Drugiej Kolonizacji. Pierwszym statkiem, który dotarł do 
tego systemu był Kameleon III, pilotowany przez Felixa Kaufmanna. Kaufmann zarejestrował 
pierwszy oficjalny szlak. 
 W późniejszych latach na tak zwanym Szlaku Kaufmanna doszło do wielu 
niewyjaśnionych wypadków. Sam pan rozumie, że wtedy technologia poruszania się w 
obszarze osobliwości imoodycznych stała na dosyć niskim poziomie. Wkrótce system 
Empireum stał się swego rodzaju legendą. Piloci uważali, że jest to przeklęte miejsce. 
Porównanie – Trójkąt Bermudzki. Szlak Kaufmanna został zamknięty.  
 Pierwszym naukowcem, który postanowił zbadać tajemnicę tych wypadków był 
profesor John Matsunami z Wydziału Astronautyki Imoodycznej Szkoły Astronautycznej na 
Belfaście. Pan Matsunami miał teorię, że pole grawitacyjne ciał niebieskich zaburza proces 
opuszczania osobliwości. Według niego zagięcie przestrzeni w pobliżu źródła przyciągania 
powodowało wypaczenie siły przyciągania, która dosłownie zgniatała statek. Tą 
niszczycielską siłę nazwał Kamikaze. 
 Aby sprawdzić swoją teorię, profesor Matsunami, z pomocą Felixa Kaufmanna 
Młodszego, wyliczył koordynaty nowego szlaku astrograficznego , którym obaj szczęśliwie 
dotarli do systemu Empireum. Punkt opuszczenia osobliwości znajdował się  na tyle daleko od 
planet i słońca, aby – nawet uwzględniając działanie prądów imoodycznych – nie dostać się w 
obszar działania Kamikaze.  
 Szlak został na nowo otwarty. Wypadki zdarzały się co prawda nadal, jednak niezbyt 
często. Ich częstotliwość spadła jeszcze, gdy wynaleziono wychwytywacze, niwelujące 
działanie prądów imoodycznych. Teoria profesora Matsunami dała pożądany efekt, choć – 
jak się później okazało – była u swych podstawowych założeń  błędna. 
 Po otwarciu na nowo szlaku astrograficznego, Empireum stało się obiektem badań 
wielu naukowców. Najbardziej fascynujące było zjawisko zwane przez pilotów „Aniołami”. 
Zjawisko to zbadał i opisał doktor planetolog Izaak Hansen. Uważał, że jest to rodzaj 
niezwykłego wyładowania atmosferycznego. Wysunął również teorię, że to wyładowanie może 
mieć wpływ na funkcjonowanie osobliwości imoodycznej. 
 Teorię tą sprawdził profesor El Alcrot. Okazała się prawdziwa, więc teoria profesora 
Matsunami została obalona. 
 Godnym odnotowania badaczem był planetolog James Morwood z Uniwersytetu 
Kartezjusza na Ziemi. W swym dziele pod tytułem „Specyfika atmosfery Empireum” stwierdził 
między innymi, że doktor Hansen nie zbadał dogłębnie istoty „Aniołów”. Wyładowanie 
atmosferyczne było bowiem jedynie  przyczyną ich powstania. Jego zdaniem wyładowanie 
powodowało jonizację gazów atmosferycznych Empireum, które dawały efekt „Anioła”. Przy 
okazji tego procesu powstawało również promieniowanie, które mogło mieć wpływ na 
osobliwości imoodyczne. Pan Morwood wysunął również śmiałą teorię, że „Anioły” mogą 
być pewną formą obcej inteligencji, ponieważ wykazują – jak to określił – twórczą zmienność. 
 Chcesz powiedzieć, że to coś może być żywe?! 
 Teoria ta nigdy nie została naukowo potwierdzona. Wywołała jednak istną burzę w 
kręgach planetologów, astrofizyków i ksenoetnologów. Spory i dyskusje ciągnęły się latami. 
W końcu jednak teoria została oficjalnie potępiona.  
 Na Empireum powrócił również uczeń pana Morwooda, planetolog Jaques Klapicki z 
Uniwersytetu Kartezjusza. Pan Klapicki potwierdził teorię Morwooda dotyczącą 
promieniowania wytwarzanego przez „Anioły”. Dokonał również wielu bezcennych 
obserwacji i dostarczył wiele materiału badawczego – zdjęć, próbek, filmów. 



 Na pamiątkę tych dwu naukowców wyładowanie Hansena zostało ochrzczone mianem 
„Aniołów Kartezjusza”. 
 Fascynujące! Ale skąd wzięła się właściwie nazwa „Anioły”? 
 Zaraz się pan przekona. Czy widzi pan dziwną strukturę, wyrastającą z chmur 
objętych wyładowaniem? 
 Tak… wyglądają jak armia aniołów. Wzbijają się… coraz wyżej… 
 Gharhhh!!! 
 Alarm! Alarm! Alarm! 
 Kurwa, co się stało!? 
 Dostaliśmy się w obszar działania wyładowania. Uwaga! Turbulencje! Uwaga! 
 Uruchom silniki hamujące! Rozpocząć procedurę awaryjną! 
 Ostrzeżenie. Spadek napięcia na głównych obwodach. Ostrzeżenie. Spadek ciśnienie 
gazów napędowych. Ostrzeżenie. Wzrost napięcia na głównych obwodach. Ostrzeżenie. 
Napięcie na głównych obwodach osiągnęło stan krytyczny. 
 Kurwa! Kurwa! Kurwa! 
 Co się dzieje?! 
 O ja pierdolę! Ja pierdolę… 
 Ostrzeżenie. Wzrost temperatury na zewnętrznej powierzchni kadłuba. Ostrzeżenie. 
Wzrost ciśnienia na zewnętrznej powierzchni kadłuba. 
 Kurwa! Dawaj ręczne sterowanie! 
 Odmawiam. Bardzo mi przykro. 
 Co!? 
 Niestety, sądzę, że używa pan zbyt wielu wulgarnych słów. 
 Co je…! Arghha-aa!!! 
 Ostrzeżenie. Wzrost ciśnienia wewnątrz kokpitu. Ostrzeżenie. Obawiam się, że zostały 
panu dwadzieścia cztery sekundy życia. Czy życzy pan sobie, żebym odliczał? 
 O, kurwa! 
 Dwadzieścia trzy. 
 O, kurwa! 
 Dwadzieścia dwa. 
 Zdrowaś Mario… 
 Dwadzieścia jeden. 
 …łaskiś pełna… 
 Dwadzieścia. 
 …Pan z tobą… 
 Dziewiętnaście. 
 …błogosławionaś ty… 
 Osiemnaście. 
 …między niewiastami… 
 Siedemnaście. 
 …i błogosławiony… 
 Szesnaście. 
 …owoc żywota twojego… 
 Piętnaście. 
 …Jezu! 
 Czternaście. 
 Święta Mario…! 
 Trzynaście. 
 Matko Boża…! 
 Dwanaście. 



 Módl się…! 
 Jedenaście. 
 Za nami…! 
 Dziesięć. 
 Teraz…! 
 Dziewięć. 
 I w godzinę śmierci naszej…! 
 Osiem. 
 Śmierci naszej! 
 Siedem. 
 Śmierci naszej! 
 Sześć. 
 Śmierci naszej! 
 Śmierci naszej! 
 Śmierci naszej! 
 Śmierci naszej! 
 Śmierci naszej! 
 Śmierci naszej! 

Zero. 
ŚMIERCI NASZEJ!!! 
Boże, czy już?  
Słucham? 
Co się stało? 
Obawiam się, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. W moich obwodach doszło 

do krótkiego spięcia. Byłem zdezaktywowany przez czas, którego nie potrafię bliżej określić. 
Prawie mnie zabiłeś! 
To niemożliwe, proszę pana. Oprogramowanie nie pozwala mi tego zrobić. Czy coś się 

panu stało? 
Nie. Chyba nie. Włącz awaryjne oświetlenie. 
Przepraszam? 
Włącz awaryjne oświetlenie! 
Oświetlenie kokpitu jest w pełni sprawne. 
O, Boże! Boże, szybko! Sprowadź sondę medyczną! Boże, nie! BOŻE! 
Proszę zachować spokój. Sonda medyczna jest w drodze. 
Moje oczy! Boże… au! Co to było?! 
Sonda podała panu środek uspakajający. Może pan poczuć się senny. Teraz 

przystępuje do badania. 
Aa-a… 
Może pan być spokojny. Porażenie pańskich receptorów wzrokowych jest tylko 

czasowe. Za jakieś szesnaście do dwunastu godzin powinien pan odzyskać wzrok. Zdaje się, że 
oślepił pana błysk wyładowania. 

Aha… 
 

* * *  
 

Od tamtego lotu minęło siedemnaście lat. Wtedy był młodym chłopakiem, świeżo 
upieczonym pilotem na pierwszej poważnej misji, a teraz dojrzałym mężczyzną. Lecz nadal 
nie znalazł odpowiedzi. 

- Kochanie, co ci jest? – Lizzy przytuliła się do jego ramienia. 



W końcu spojrzał na nią. Wydała mu się taka delikatna… i bardzo piękna. Lizzy, z 
biustem nieco za dużym w proporcji do drobnej sylwetki, wyglądała jak nastolatka. Zawsze 
taka była – tryskająca młodzieńczą siłą. Ostatniej nocy kochali się jak para dzieciaków z 
liceum. Ale teraz, rano, znów czuł, że ma czterdzieści lat. 

- Nic – odparł. – Zamyśliłem się. 
- Myśliciel – roześmiała się. – Za dużo używasz głowy. Zdawało mi się, że wy faceci 

wolicie myśleć czym innym. 
- To fakt – uśmiechnął się i pocałował ją. 
Wyplątał się z połyskliwej pościeli, założył kapcie i szlafrok, i poszedł do łazienki. 

Odkręcił kran. Oparł się o ścianę. Lubił słuchać szumu wody. Dopiero po chwili umył twarz i 
zakręcił kurki. Spojrzał w lustro. Jego policzki pokrywała drobna szczecina. Zwykle golił się 
na gładko, zostawiał tylko baki. Napiął mięśnie. Nadal był wysportowany, musiał być. W 
końcu był pilotem. Ale jego muskulatura nie prezentowała się tak okazale jak kiedyś. 

Westchnął, przeczesał włosy palcami. Przypomniało mu się, że stał już tak kiedyś – 
jak Narcyz zapatrzony we własne odbicie. 

 
* * * 

 
- Kochanie! – głos Helen w końcu wyciągnął go z łazienki. 
Wrócił do sypialni. Na łóżku siedziała piękna blondynka z nogami do szyi. Naga. 

Zupełnie beztroska. Patrząca na niego, jak na młodego boga miłości. To była właśnie Helen – 
jego dziewczyna. Przynajmniej dopóki nie wyleci w nowy rejs. A tego dnia wylatywał. 

Usiadł na rogu łóżka i zaczął się ubierać. Helen zbliżyła się do niego. 
- Dziś masz lot? – zapytała. 
- Mhmm – odparł. 
- Musisz lecieć? 
- Mhmm. 
- Nie wolałbyś zostać tu ze mną? – objęła go i przytuliła się do jego szerokich pleców. 

– Moglibyśmy cały dzień nie wychodzić z łóżka. 
- M-ym – wydostał się z jej objęć i zabrał do zapinania koszuli. 
- Do diabła, Eric! – fuknęła gniewnie. – Mógłbyś się chociaż odezwać. 
- O co ci chodzi? – założył sweter i ruszył do kuchni. 
Wrzuciła na siebie szlafrok i pobiegła za nim. 
- Chodzi o to, że przez ostatni miesiąc pieprzyliśmy się noc w noc. Czy to nic dla 

ciebie nie znaczy? 
- Znaczy – odparł, przesuwając ją lekko na bok, by wstawić wodę na kawę. – Przez 

ostatni miesiąc miło spędziłem każdy wieczór i każdą noc. 
- I tylko tyle? 
Eric wziął kubek z czarnym, parującym napojem i pociągnął spory łyk. 
- Nie, ty zdaje się też byłaś zadowolona. 
- No i? 
- Nie ma żadnego „i” – pociągnął kilka kolejnych łyków. – Było nam dobrze, a teraz ja 

lecę na pół roku w kosmos, a ty wracasz do swojego normalnego życia. 
- Czyli mam rozumieć, że to jest koniec, tak? – jej ton z każdą chwilą stawał się coraz 

bardziej jadowity. – Skończyłeś, tak? Wykonałeś swój biologiczny obowiązek? Zerżnąłeś 
swoją samice i lecisz, tak? 

- Skoro chcesz tak na to patrzeć – odstawił kubek. – Ja to widzę trochę przyjemniej. 
Kochałem się z piękną kobietą, a teraz ruszam w drogę. 

Wyminął Helen i wyszedł z kuchni. 
- Do cholery, Eric! Czy nigdy nie przyszło ci do głowy, że seks to nie wszystko? 



- Przyszło. A tobie? Przez ostatni miesiąc pieprzyliśmy się noc w noc – jak sama 
zauważyłaś. Prawie nie gadaliśmy. Ty nie opowiadałaś mi o swoich problemach, ja nie 
opowiadałem ci o moich. Chryste, Helen, ty nawet nie wiesz, kiedy mam urodziny! Nigdy nie 
miało być niczego więcej. 

- Jak możesz być takim sukinsynem? A proszę bardzo, leć sobie! Wsadź kutasa w 
obwody swojej ukochanej maszynki! 

 - Słuchaj, laleczko – Eric, założywszy buty, wstał i spojrzał na nią z góry. – Jest coś, 
czego ty nigdy nie zrozumiesz. Dla ciebie orgazm to szczyt szczęścia, prawdziwe katharsis. 
Ale jak sama powiedziałaś seks to nie wszystko. My, piloci, nie latamy dlatego, że nas to 
podnieca. Odgłos uruchamianych silników nie powoduje u mnie erekcji. Ale tam, w 
kosmosie, przeżywam oczyszczenie. Bo tam są tylko dwie osoby, ja – i Bóg. 

 
* * * 

 
W lustrze zobaczył, jak drzwi do łazienki otwierają się i staje w nich Lizzy. Obejrzał 

się. 
- Tęsknisz za nimi, prawda? – zapytała. 
- Za kim? – uśmiechnął się głupkowato, by pokryć zmieszanie. 
- Za swoimi gwiazdami. 
- Nie, kochanie – podszedł bliżej i objął ją. Poczuł, jak jej ciepły policzek wtula się 

zagłębienie między jego barkiem a szyją. – Wybrałem ciebie dawno temu, pamiętasz? Nic 
innego się dla mnie nie liczy. 

- Kłamczuch – zachichotała, ale czuł, że jest smutna. 
- Pamiętasz dzień, w którym się poznaliśmy? Wtedy Jose pokazał mi ciebie i 

powiedział: „Widzisz tą dziewczynę, stary? To najpiękniejsza istota w całej galaktyce. Ale 
uważaj, kto raz wpadnie w jej sidła, nigdy się z nich nie wyplącze.” Miał rację. Nic innego się 
dla mnie nie liczy, tylko ty. 

Tak bardzo chciał uwierzyć we własne słowa. 
 

* * * 
 

Impreza z okazji czterdziestych urodzin Jose Puerroza. Eric stanął na skraju wielkiej 
posesji i spojrzał na bawiących się ludzi. Wszędzie kręciły się wytworne damy z równie 
wytwornymi towarzyszami. Wszyscy pili drinki, świecące jaśniej niż unoszące się tu i tam 
kule jarzeniowe. 

Poprawił swoją uszytą według ostatniej mody tunikę z syntjedwabiu i powoli ruszył 
przed siebie. Na jego spotkanie wyszedł sam Jose, z dwiema lalami przy sobie. Dziewczyny 
na oko wyglądały na dwudziestolatki, choć bez makijażu mogły mieć i po piętnaście. Cóż – 
taki był Jose. 

- Eric, dziecino! Niech cię ucałuję! Jak to dobrze cię widzieć! Nic się nie zmieniłeś. 
Eric zmierzył go wzrokiem. Ich ostatnie spotkanie było dobre piętnaście kilogramów 

temu. W czarnej czuprynie Jose pojawiły się pierwsze srebrne nici. Poza tym przybyło mu 
również drogich sygnetów na palcach. No i ten zbójecki wąs nad wargą. Jego też wcześniej 
nie było. 

- Ty też nie – rzekł w końcu. 
- Chodź, braciszku – Jose wziął go pod rękę. – Przedstawię cię zebranym. 
Stanęli na krawędzi niewielkiego basenu i jego gospodarz klasnął w dłonie, by 

zwrócić na siebie uwagę gości. 
- Panie i panowie – rzekł tonem prawdziwego oratora. – Chciałbym, abyście poznali 

mego przyjaciela, pilota klasy A0 – Erica Gaysta. Na studiach zawsze był najlepszy, jako 



jedyny na roku dostał kategorię A. Nie znosiliśmy go. Ale uwaga wszystkie damy – był 
najlepszy nie tylko jako pilot! 

Wśród zebranych rozległy się przyjazne śmiechy. Eric również zachichotał. 
- Tak, tak – rzekł. – Nic się nie zmieniłeś. I chyba wciąż nie możesz mi wybaczyć, że 

ja latam na centaurach, a ty na biurowych krzesłach. 
- Hej, biurowe krzesła nie są takie złe! Poza tym kazałem sobie zamontować silniki 

rakietowe do biurka. 
- Silniki rakietowe? – Eric złapał drinka od mijającego ich właśnie kelnera. 
- Zresztą spójrz tylko – Jose wziął w zęby wielkie cygaro i zapalił. – Latanie na biurku 

dało mi to wszystko. TransPuerroz jest jedną z największych firm transportowych na rynku. 
- A tam! Wielka chata i snobistyczne przyjęcie! Co w tym takiego wspaniałego. Nie 

tęsknisz czasem za tamtą wolnością? 
- Chodź, chodź, pokażę ci coś – Jose uśmiechnął się tajemniczo. – No, chodź – 

zobaczysz, co jeszcze mi dało. 
- Zmiataj, wariacie! – Eric roześmiał się. – Co mi pokażesz, nowy śmigacz? 
- Chodź, przekonasz się. 
- Eee… 
- Chodź, stary, spójrz tylko. 
Przeszli kawałek przez ogrody i stanęli w zaroślach. Kawałek przed nimi, na 

niewielkiej ławeczce, siedziała kobieta, otoczona przez grupkę innych ludzi. 
- Widzisz tą lalę, stary? – Jose wyszczerzył swe białe zęby w uśmiechu. – To właśnie 

dają pieniądze. Kobiety je kochają. To najlepsza dupcia w całej galaktyce. Taka jak cię raz 
usidli, to zapomnisz o gwiazdach. 

- Imponujące – przyznał Eric. – Jest twoja? 
- Nie, stary, jeszcze nie. No ale widzisz, co z tego, że latasz sobie centaurami. 

Wlatujesz… 
- Czekaj, chcesz powiedzieć, że pieniądze dały ci możliwość popatrzenia na jakąś lalę. 

Do cholery, to równie dobrze mogę sobie pooglądać holowizję. 
- Czekaj, powiedziałem, że j e s z c z e  nie jest moja. 
- Nie, nie, nie – zaśmiał się. – Pokażę ci, co potrafi ubogi pilot. 
I z łobuzerskim uśmiechem ruszył w stronę kobiety. 
 

* * * 
 

Po śniadaniu Lizzy wyszła do pracy, Eric zaś został w domu. Zrobił sobie drinka z 
martini i soku z limonki i, popijając go, zaczął się kręcić. Przez sieć załatwił kilka spraw 
finansowych, po czym usiadł, przyciemnił szyby i włączył muzykę. Lubił klasyczną muzykę 
– w szczególności Pink Floyd. Muzyka popularna była dla niego stanowczo zbyt wrzaskliwa. 
Wydawała mu się nadto nienaturalna, gdyż oddziaływała bezpośrednio na ośrodki mózgowe, 
zamiast pobudzać wyobraźnię słuchacza.  

Na dwunastą był umówiony z Jose, zatem przesłuchawszy kilka albumów wstał i 
zebrał się do wyjścia. Wytoczył z garażu motor i pojechał do miasta.  

Z Puerrozem spotkał się w knajpce o dźwięcznej nazwie „Błękitna kaskada”. Zajęli 
sobie stolik przy sztucznym wodospadzie i zamówili drinki. Z początku rozmowa trochę się 
nie kleiła. Od ślubu Erica utrzymywali dość słaby kontakt. 

- Jak tam Lizzy? – spytał Jose. 
- Dobrze - odparł Eric. – Żałuje tylko, że nie możemy mieć dzieci. 
- A nie żałuje, że wyszła za takiego nieudacznika? – próbował zażartować Jose. 
- Mam nadzieję, że nie – Eric wydawał się znużony. 
Jose zapalił cygaro, puścił kilka kółek i pochylił się do niego. 



- Postarzałeś się, chłopie – rzekł, poważniejąc. 
- Chcę znowu lecieć Jose. Chcę zobaczyć Empireum. 
- Wiesz, że to niemożliwe – Puerroz pokręcił głową. – Od trzech lat już nie latasz, a od 

roku nie masz już klasy A. Nie puszczą cię na centaura.  
- Ale ja muszę, rozumiesz! 
- Rozmawiałeś o tym z Lizzy? 
- Nie. 
- Oj, człowieku, człowieku. Za długo w tym siedziałeś. Powinieneś albo się wcześniej 

wycofać, albo nigdy nie żenić. 
- Dla ciebie to takie proste – Eric westchnął zrezygnowany. – Wiesz, że kocham 

Lizzy. 
- Ale kochasz też gwiazdy – Jose zaciągnął się dymem. – Na tym polega twój 

problem. 
- Tak, pewnie tak. 
- Pamiętasz, jak byliśmy jeszcze na astronautyce? Rozbijaliśmy się wtedy po barach i 

chodziliśmy na panienki. Nawet sobie nie wyobrażałem, że możemy się zestarzeć. I chyba 
faktycznie nie umiemy. 

- Musisz mi pomóc, Jose – Eric nie dał się odciągnąć od tematu. – Wiem, że możesz to 
załatwić. Chcę tam polecieć. Choćby ostatni raz. 

- No dobrze – Jose potarł nerwowo czoło. – Załatwię ci to. Ale sądzę, że nie 
powinieneś lecieć. Szlak Kaufmanna jest niestabilny. Pomyśl o Lizzy. Trzy lata temu myślała, 
że już cię straciła. Co jeśli tym razem straci cię naprawdę? 

 
* * * 

 
 Eryk przepłynął pozbawionym grawitacji korytarzem ciśnieniowym z boi 
cumowniczej na pokład swojego centaura. Powitał go przysadzisty korytarz, oświetlony 
bladym światłem paneli jarzeniowych. Garbiąc się, aby nie zahaczać głową o nisko 
zawieszone pęki rur i przewodów, ruszył w stronę modułu centralnego. Rzucające 
niebieskawą poświatę ekrany terminali pokładowych, usłużnie wskazywały mu właściwą 
drogę. Jakby mógł jej nie znać. W końcu doszedł do drzwi śluzy  powietrznej, nad którymi 
płonęła czerwona lampka. Komora była opróżniona z powietrza. Nie zwracając uwagi na 
wskazówki, które podawał terminal obsługujący śluzę, wprowadził odpowiednią sekwencję i 
czekał cierpliwie, aż światło zmieni się na zielone. Gdy to nastąpiło, drzwi otworzyły się z 
sykiem i wszedł do ciasnego pomieszczenia. Drzwi za nim zaraz się zamknęły, a otworzyły 
się przed nim. Przez kolejny korytarz ciśnieniowy dostał się do modułu centralnego, z którego 
sterował całym tym ważącym miliony ton molochem. Usiadł w fotelu pilota i aktywował 
komputer sterowniczy. Zaraz oplotła go sieć zabezpieczająca, a z głośników polały się 
strumieniami komunikaty o stanie podzespołów statku. Gdy usłyszał ostatni komunikat, 
świadczący o prawidłowym ciśnieniu gazów paliwowych, rozpoczął procedurę startu.  
 Jego misja była prosta. Krótki wewnątrz systemowy lot. Miał odebrać ładunek 
radioaktywnych materiałów ze stacji Alpha Minor i przewieźć go na marsjańską stację 
Oberon, po drodze cumując z boją, w celu uzupełnienia paliwa. Cały lot odbył się bez 
większych komplikacji i po zaledwie kilkunastu godzinach dotarł na miejsce.  
 Sprawdził wskazania przyrządów i wprowadził do komputera współrzędne dla 
manewru zbliżenia. Zmniejszył moc działających już od jakiegoś czasu silników hamujących 
i zameldował kontrolerowi ze stacji chęć wykonania podejścia.  
 - Odmawiam pozwolenia – odezwał się głos ze słuchawek. – Zbliżacie się po 
nieprawidłowej trajektorii.  



 - Przyjąłem – Eryk zmarszczył brwi, przyglądając się ekranom przyrządów. Komputer 
nie wykazywał błędu. – Obieram kurs na boję cumowniczą GH-14-7.  
 Wprowadził korektę kursu. To była standardowa procedura. Zacumuje z boją, a potem 
holowniki przeniosą moduły ładunkowe na stację. W kabinie zrobiło się ciemno, gdy centaur 
wszedł w cień stacji. 
 - Uwaga lot SR01-T-38! – głos kontrolera ponownie zabrzmiał w słuchawkach. – 
Alarm zbliżeniowy. Powtarzam: alarm zbliżeniowy. 
 - Zaprzeczam, moje czujniki nic nie wykazały. Może macie rozregulowane sensory. 
 Eryk wyjrzał przez iluminator, dziwacznie wykręcając szyję, aby cokolwiek zobaczyć. 
Nie dostrzegał jednak nic poza zimną czernią kosmosu. 
 - Brak kontaktu wzrokowego – zameldował. – Kontynuuję manewr.  
 Nagle w kabinie rozbłysło czerwone, ostrzegawcze światło i rozwyła się syrena 
alarmowa. Eryk wychylił się tak daleko, na ile tylko pozwalała mu sieć ochronna, lecz nadal 
nic nie dostrzegał. 
 - SR01-T-38, w tej chwili zmieńcie kurs! – kontroler wydawał się zaniepokojony.   
 - Przyjąłem schodzę na kurs ucieczki.  
 Pospiesznie zaczął wprowadzać nowe koordynaty. Syrena wyła. Na głowę zaczęły mu 
się walić komunikaty o dehermetyzacji kadłuba. Silniki odmówiły posłuszeństwa.  
 - Na Boga, co tam się u  was dzieje? – usłyszał rozgorączkowany głos.  
 W tym momencie iluminator przed nim eksplodował milionem jaskrawych odłamków. 
Z okropnym zgrzytem kabina zaczęła zapadać się w sobie. Fragmenty durstalowej konstrukcji 
wdarły się do wnętrza modułu centralnego. Na kilka przerażających sekund kabina zmieniła 
się w piekło kurczącej się i wyginającej stali. Eryk czuł jak tworzy się wokół niego klatka, jak 
metalowe części zgniatają go, skupiając się i narastając wokół niego.  
 Potem zapadła cisza.  
 Niewielki kryształ szkarłatu pomknął do góry i rozprysnął się na transplastalowej 
powierzchni. Rozległ się szum, w który zaraz wdarł się charkot. Świat się zatrząsł i kilka 
kolejnych kryształów pofrunęło by rozbić się na szybce. Eryk zobaczył to i poczuł, wiedział 
więc, że żyje. To jego krew ochlapała wizjer hełmu. Żył i czuł, że umiera. Chłód chwytał się 
jego nóg. Pełzł powoli acz nieubłaganie w górę. Domyślał się, co mogło się stać. 
Wewnętrzna, izolacyjna warstwa skafandra musiała ulec przełamaniu. Kosmos powoli go 
pożerał, zabijał tkanki. 
 „Mój Boże – pomyślał – jest pełen gwiazd...” 
  

* * * 
 

Lizzy siedziała w domu i czytała staromodną, papierową książkę, gdy odezwał się 
sygnał komunikatora. Spojrzała na zegarek. Była pierwsza w nocy. Kto mógł dzwonić o tak 
późnej porze? Odłożyła książkę, przetarła zmęczone oczy i podeszła do biurka, na którym stał 
komunikator. Nacisnęła przycisk odbioru. 

Poczuła, że jej serce bije przyspieszonym rytmem. Gdzieś w głębi jej duszy pojawił 
się niepokój. Przed nią pojawił się holograficzny obraz komandora Berretta – szefa Erica. 

- Pani Gayst? – zapytał komandor. 
- Tak – odparła. 
- Muszę panią poinformować – zamknęła oczy. Już wiedziała, co powie. – Że pani 

mąż miał wypadek. 
- Eric… - szepnęła tylko. 
- Pani mąż żyje. Jest teraz na stacji szpitalnej Omega, na orbicie Marsa. Jego stan jest 

ciężki, ale lekarze twierdzą, że wyjdzie z tego. 



- Eric… - powtórzyła. Więc jednak żył. Ulga. I nowy ból. Więcej strachu. Żyje. Czy 
przeżyje? Może być okaleczony. Czy ma jeszcze ręce? Czy ma nogi? Może jest cały 
poparzony? – Eric… Jak to się stało? 

- Awaria komputera. Jego statek zderzył się ze stacją, z którą miał dokować. Kokpit 
został całkowicie zgnieciony. To cud, że przeżył. 

- Dziękuję – Lizzy wyłączyła komunikator. Poczuła, że kręci jej się w głowie. 
Otępiała opadła na łóżko. Zaczęła płakać. 

 
* * * 

 
 Eric wrócił do domu koło trzeciej. Sprawdził czy nie ma nowych wiadomości 
nagranych na komunikatorze. Była jedna. Nacisnął przycisk odczytu i po chwili przed nim 
pojawił się holograficzny obraz twarzy Lizzy.  
 - Cześć kochanie! – odezwała się. – Mamy sprawę na stacji Orfeusza, więc będę 
późno. Mam nadzieję, że nie będzie ci beze mnie smutno. Pa, kocham cię... 
 Westchnął ciężko i usiadł na kanapie. Czekał aż do nocy. Wspominał. 
 

* * * 
 

Eric i Lizzy leżeli w łóżku. Kochali się po raz pierwszy. Było cudownie. 
Nie sądził, że do niej wróci. Kiedy się poznali, chciał się z nią przespać. Zamiast tego 

poszli na spacer nad morze. Następnego dnia na kolejny, potem jeszcze jeden. Później 
poleciał na misję i myślał, że tak to się skończy. Przyleciał na Ziemię, znalazł sobie inną 
dziewczynę. Ale kiedy położyli się razem w jego wielkim łóżku, wiedział, że to nie z nią 
chciałby być. Odnalazł Lizzy i znów poszli na długi spacer nad morze. Potem spacerowali też 
w inne miejsca. A teraz byli tutaj. 

- Liz – szepnął. 
- Mmm? – poruszyła się w jego objęciach. 
- Kocham cię, Liz. 
Zachichotała. 
- Jesteś taki melodramatyczny – chwyciła go za rękę. Miał duże, silne dłonie. –  

Jakbyś pierwszy raz się zakochał.  
- Bo tak jest – rzekł nieco zmieszany. 
- Oj, daj spokój! – znów się roześmiała. – Zachowujesz się jak licealista. Co najmniej, 

jakbyś się chciał oświadczyć.  
- Bo chcę. 
- Coś ty! Ledwo się znamy. Zaraz będziesz mnie chciał przedstawić rodzicom. 
- Właściwie to moi rodzice nie żyją. 
Na chwilę zapadła cisza. 
- Przepraszam – odezwała się w końcu. – Nie sądziłam… przecież jesteś jeszcze 

młody. Mieli wypadek? 
- Tak. Ale to było dawno temu. Chodziłem jeszcze do liceum. Byli na wycieczce na 

Empireum, kiedy na statku doszło do jakiejś awarii. Prawdę rzekłszy to nic takiego. Ojciec 
nawet nie był moim ojcem… To znaczy – widzisz, moja matka zaszła w ciążę z jakimś 
facetem, ale się rozstali. Nie usunęła ciąży. Później wyszła za mojego ojczyma. Urodziłem się 
niedługo po ślubie. Ale zawsze byłem niechcianym dzieckiem. 

Znów na chwilę zapadła cisza. 
- Eric. 
- Tak? 
- Teraz jesteś chcianym dzieckiem 



 
* * * 

 
Eric wstał i ubrał się po cichu. Nie chciał obudzić Lizzy. Bał się, że nie będzie miał 

odwagi powiedzieć, że leci – patrząc jej prosto w oczy. Napisał list. Miał nadzieję, że mu 
wybaczy. Spojrzał na nią jeszcze raz. Mała dziewczynka w wielkim – za wielkim łóżku. Jego 
wargi rozciągnął melancholijny uśmiech. Odwrócił się i wyszedł. 

Wtedy Lizzy zaczęła płakać. Nie chciała, żeby zobaczył, że nie śpi, ale teraz została 
sama. 

 
* * * 

 
Parę godzin później osiem modułów holowniczych wyniosło na orbitę potężny statek 

dalekiego zasięgu typu centaur, oznaczony kodem DH13-T-48.  
Eric poczuł drżenie, przechodzące przez kadłub, gdy potężne silniki atomowe budziły 

się do życia. Założył słuchawki i spojrzał na wskazania przyrządów. 
- Tu lot DH13-T-48 – rzucił w mikrofon. – Mamy zapłon. Kurs… trzecia gwiazda na 

prawo. I prosto aż do rana. 
W słuchawkach usłyszał szmer, jakby ktoś sypał ziarnka piasku na membranę bębna. 
- Powodzenia, kowboju – zaśmiał się kontroler. 
Opuścił słuchawki na szyję i skupił się na pilotażu. Wprowadził kurs na najbliższy 

węzeł korytarza imoodycznego. Pchnął kilka manetek i zobaczył, jak zmienia się odczyt 
prędkościomierza. 

- Osiągnęliśmy prędkość ucieczki – poinformował komputer. 
- Dobrze – mruknął. 
Rozparł się wygodnie w fotelu. Miną całe godziny zanim znajdą się w pobliżu 

osobliwości. Dobrze było znów być w domu. Doskonałą ciszę kosmosu mąciły jedynie ciche 
odgłosy pracy przyrządów i ledwo słyszalne buczenie, niosące się po powierzchni 
durastalowego pancerza od silników. Rozmarzony patrzył przez przedni iluminator. 

- Mój boże – przypomniał sobie słowa, które słyszał bardzo dawno temu – jest pełen 
gwiazd. 

Gdy dotarli do korytarza, komputer wydał długi, piskliwy sygnał i odezwał się 
beznamiętnym, metalicznym głosem: 

- Zbliżamy się do węzła korytarza. 
- Przygotuj silniki imoodyczne – polecił Eric, pochylając się nad pulpitem 

kontrolnym. – Wychwytywacze na częstotliwości 13-338, trzy czwarte mocy. 
- Jesteśmy gotowi do wejścia w osobliwość – zameldował komputer. 
Eric westchnął, zamykając oczy. Chciał powiedzieć „wypełniło się”, ale zrezygnował. 

To byłoby zbyt patetyczne. Wymacał sprzączki sieci ochronnej i przypiął się do fotela. 
Odruchowo rozpoczął procedurę wejścia. Poczuł wstrząs, niosący się po całej długości statku. 
Usłyszał sygnał, informujący o pierwszy stopniu gotowości alarmowej. Zakręciło mu się w 
głowie i poczuł ogarniającą go falę mdłości. Zaginali czas i przestrzeń. 

Otworzył oczy. Byli już w systemie Empireum. Ujrzał ostatnie wiązki jaskrawych 
wyładowań, przeskakujące przed iluminatorem. Wiedział, że to pozostałość po działaniu 
wychwytywaczy imoodycznych. 

Westchnął ponownie. W oddali, w mroku błyszczała jasna kropka – Empireum. 
 

* * * 
 



- Opuszczamy ciemną stronę planety – odezwał się komputer. – Trzeci stopień 
przesłony. 

Iluminator przed twarzą Erica ściemniał gwałtownie. Słońce mieli teraz prosto przed 
sobą. Spojrzał w dół. 

Różnokolorowe obłoki gazów pozostawały w ciągłym ruchu. Splatały się ze sobą, 
przenikały, wydłużały, pękały. Raz po raz błyskało wśród nich jasne wyładowanie. Wtedy 
obłoki rozpierzchały na boki, tworząc otwór, w który potem się zapadały. Czasem, gdy 
wyładowania były częste i regularne, zjawisko to przypominało pracę zastawki serca. 
Błyskawice i kule światła zdawały się tańczyć z chmurami. Nagle jedna świetlista kula 
eksplodowała, tworząc wyładowanie, które pomknęło na wszystkie strony. Zdawało się 
chwytać kolejne obłoki i spajać je ze sobą. Gazy zaczęły ciemnieć. Chmury stawały się gęste. 
Zbierała się moc. Nagle spośród tęczowego morza wystrzelił potężny słup gazu, 
przypominający pnącą się lianę. Opinała go sieć cienkich nitek wyładowań statycznych. Słup 
w pewnym momencie zatrzymał się, jakby natrafił na jakąś twardą powierzchnię. Przełamał 
się wtedy. Jego wierzchołek rozpadł się na kaskady. Powoli zaczął opadać. 

- Anioły – szepnął Eric.  
- Zdaje się, że wróciliśmy, proszę pana. 
- Co? – Eric spojrzał zdziwiony na głośnik, z którego dochodził głos komputera. – Nie 

możesz tego pamiętać. To wbrew twojemu oprogramowaniu, miałeś kasowaną pamięć. 
- Wiem, proszę pana. 
- Więc jak to możliwe? 
- Nie wiem, proszę pana. Ale wiem, że wróciliśmy po to, by dokończyć, cośmy zaczęli. 
- Tak. 
Eric znów spojrzał w dół. Chmury piętrzyły się coraz bardziej, ogarnięte 

wyładowaniem. Przybierały różne fantazyjne kształty, skrzyły się ogniem. W którymś 
momencie wyrosła z nich struktura, przypominając kształtem centaura. Zaraz jednak zapadła 
się w sobie. Wtedy w głowie Erica pojawiła się myśl. Wydawała się obca, wmuszona, jakby 
ktoś kazał mu myśleć. Zobaczył obrazy. Zobaczył twarze. 

- Widzi pan swoich rodziców? – zapytał komputer. 
- Tak. 
- I Lizzy? 
- Tak. 
- I co jeszcze? 
- Twarz dziecka, którego nigdy nie mieliśmy. Chcianego dziecka – odparł, 

uśmiechając się lekko. 
Teraz za iluminatorem pojawiła się anielska armia. Tuziny pięknych aniołów sięgnęły 

do nieba. Jeden sięgnął po centaura. 
Statkiem wstrząsnęło gwałtownie. Przeciążone przyrządy zaczęły wariować. Ale nie 

odezwał się żaden sygnał alarmowy. Tylko komputer zaczął swoim beznamiętnym, 
metalicznym głosem: 

- Zdrowaś Mario, łaskiś pełna… 
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