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Cyndobelorium 

 

Ijon Tichy otworzył drzwi swojej rakiety. Na Cyndobelorium temperatura powinna 

być zbliżona do tej panującej na międzypokładzie statku a mimo to przeszył go chłód. 

A może był to podmuch wiatru, którego nie czuł przez ostatnie piętnaście trylionów 

kilometrów gwiezdnych? Zielone światło wschodzącego drugiego słońca przyjemnie raziło go 

w oczy. Mrużąc je rozglądał się po turkusowym horyzoncie. Kryształowe chmury tylko 

swoim błękitno-białym kolorem przypominały te ziemskie. Miały ostre kąty i mnóstwo 

ścianek niczym przestrzenne kanciaste figury geometryczne. Gdy miał już postawić but na 

planecie, przypomniał sobie o notatce. Wyjął ją z kieszeni i ponownie przeczytał: 

 

Drogi Ijonie,  

Niech Cię nie zwiedzie piękno Cyndobelorium.  

Pamiętaj proszę, by z zegarkiem w ręku co pięć cyndobelowych minut 

przeczytać ten list ponownie. Najlepiej nastaw sobie budzik i się z nim nie 

rozstawaj. Podążaj w kierunku niebieskiej góry – spotkamy się u podnóża. 

Idąc rozwijaj za sobą grubą nić. Pij dużo wody. Do zobaczenia!  

Profesor Tarantoga 

 

Nastawił kieszonkowy budzik wedle wskazówki i postawił but na grząskim podłożu. 

Powierzchnia planety była fioletowa, ni to z mchu, ni to z gąbki. Wilgotne grudki przylepiły 

się do cholewek. „Jakże piękny kolor mają te powierzchniowe cyndobela” pomyślał, po czym 

schylił się by dłonią odzianą w rękawicę sięgnąć do fioletowych paprochów. Miał wrażenie, 

że podłoże reaguje na jego ruchy, zbliżając się do jego wyciągniętej ręki. „Inteligentna 

powierzchnia, zupełnie jak wspominał w rozmowie profesor!” – przypomniał sobie Ijon. 

Rozciągnął czerwony sznurek przywiązany do kabiny, poluzował go i zaczął zmierzać 

w umówionym kierunku. „Ciekawie będzie pomóc w opisaniu tej planety” – myślał. Gdy 

zielone słońce podniosło się niewiele wyżej, usłyszał dźwięk budzika. Wyłączył go i nastawił 

na kolejnych pięć cyndobelowych minut. „List” – pomyślał. Przeczytał go kolejny raz 

rozmyślając dlaczego co chwila ma go czytać. „To musi mieć ważne znaczenie, ale 

dlaczego?”  

 Kolejne pięć minut upłynęło równie szybko jak pierwsze. Budzik. List. „O, znowu 

mam nastawić budzik!” – pomyślał Ijon. Gdy odchylił do tyłu głowę by napić się wody 

zauważył, że zielone słońce zmierza ku zachodowi, a z drugiej strony zaczynają się pojawiać 

smugi trzeciego, niebieskiego słońca. „Jakież niesamowite widoki!” – myślał. Niebieska góra 

była coraz bliżej. „Dlaczego ja tam właściwie idę?” – pojawiło się w umyśle Ijona pytanie. 

Zaczął dostrzegać fioletowe wypustki wystające z podłoża niczym kwiaty i zachwycać się ich 

subtelnością. Gdy buty Ijona zaczęły oplatać te niby gałązki, Ijon przypomniał sobie o górze. 

„Już jest blisko. Niebieska góra. Cel mojej wędrówki. Gdybym tylko wiedział, po co ja tam 
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idę…” Dzwonek budzika wyrwał go z zamyślenia niczym z transu. „Skąd pochodzi ten 

dźwięk?” – zastanawiał się Ijon przeszukując kieszenie z których dobiegał dźwięk. „Dlaczego 

ten budzik dzwoni o tej porze? Co ja tu robię?” Już miał włożyć budzik z powrotem do 

kieszeni, gdy wypadła mu z niej jakaś złożona na pół kartka. Przeczytał notatkę. „Kim jest 

Profesor Tarantoga?” Nie schował listu. Nastawił budzik i razem z kartką trzymał go w ręku. 

Przyspieszył kroku. Niebieska góra zdawała się być na wyciągnięcie ręki.  

Spojrzał na list by przypomnieć sobie kogo szuka.  

-„Przepraszam, czy widział pan Profesora Tarantogę?” – zapytał człowieka, którego 

spotkał u podnóża góry.  

- „Nie, nie widziałem” – odparł nieznajomy. „A czy pan kojarzy Ijona Tichy?”  

- „Niestety, nigdy nie słyszałem o Ijonie Tichym” – odparł Ijon. „Ale może obaj 

poszukamy tych ludzi?” – zaproponował.  

Zaczęli się rozglądać, ale nikogo oprócz nich nie było na fioletowej planecie. Trzecie słońce 

chowało się już za horyzontem ustępując miejsca czwartemu, różowemu. Grząskie podłoże 

wydało się bardziej różowe w nowych smugach światła.  

- „Może okrążymy tę górę? Gdzieś u podnóża powinien być Profesor” – wyłączając 

dzwoniący budzik Ijon zerknął na list.  

- „O, widzę, że pan również ma budzik. Zupełnie nie wiem dlaczego i u mnie on dzwoni. 

Ale… nie wiem też co ja tu robię. Jak się pan nazywa?” 

- „Nazywam się… Jak ja się nazywam?” – próbował przypomnieć sobie Ijon. „Czy widzi 

pan to piękne różowe słońce?” – wskazał dłonią. 

- „Nie wolno mi zachwycać się widokami. Tak przynajmniej mam napisane na kartce. Ale 

zupełnie nie rozumiem dlaczego” – powiedział nieznajomy. „I również się panu nie 

przedstawię, wybaczy pan, ale nie pamiętam swojego imienia”. Nieznajomy wyjął 

z kieszeni drugą kartkę, rozłożył ją, i zaczął czytać na głos: 

Jestem Profesorem Tarantogą. Prowadzę badania na tej planecie. Jeśli to 

czytasz, wróć po linie do kłębka – widocznie fioletowość planety 

zawładnęła już umysłem. Nastawiaj budzik co trzy cyndobelowe minuty i 

trzymaj tą kartkę stale w dłoni. 

- „Ciekawe skąd mam tę kartkę i kto mi ją dał…” – głośno myślał obcy. „Proponuję panu 

również wrócić po nitce do kłębka” – powiedział zwracając się do Ijona. „Co to ja 

mówiłem?” 

Ijon nastawił budzik na trzy cyndobelowe minuty, pożegnał się z nieznajomym i począł 

wracać z kierunku, z którego przyszedł. Różowe słońce zachodziło, podczas gdy nie widać 

było innego, które rozjaśniłoby coraz większy mrok. Gdy nastała zupełna ciemność Ijon 

przestał widzieć cokolwiek. Zniknęły mu z oczu fioletowe kwiaty i niezwykłe kolory 

atmosfery. Stawiał krok za krokiem śladem liny. Wtem przypomniało mu się, że szuka 

Profesora i zaraz najprawdopodobniej zacznie dzwonić budzik. Gdy chwilę potem usłyszał 

jego dźwięk, o mało nie uderzył głową w drzwi rakiety. Wszedł do środka, włączył światło i 

przeczytał kartkę, którą trzymał w dłoni. Jak przez mgłę kojarzył, że tekst wydaje mu się 

znajomy, ale uparł się, że czyta go pierwszy raz.  

„Jutro, jak wzejdzie pierwsze słońce wyruszę na poszukiwanie Profesora” – pomyślał, po 

czym położył się na zasłużony odpoczynek. 
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Nie wiadomo ile razy wyruszał w tę samą podróż, ale gdy pewnej nocy dostał depeszę, że 

Profesor czeka na niego na sąsiedniej planecie – uznał, że spóźnił się znacząco na 

Cyndobelorium i natychmiast wyruszył w kierunku nowych współrzędnych. Bardzo chciał 

opisać swoje przygody na fioletowej planecie jako Podróż piętnastą w swoim Dzienniku 

Gwiazdowym, ale niestety nic nie pamiętał… 

 

 

 


