
Wizyta na Ziemi 

 

 „Maria de la Ora”, prom pasażerski drugiej klasy, największa jednostka, jaką dysponowały 

linie TICHY! (Terra-Io Chyżo!), nadszedł fotonowym ciągiem ze skrajnego kwadrantu 

układu. Żeby wejść w atmosferę Ziemi musiał uruchomić napęd rakietowy, inaczej strumień 

fotonów mógł wybić solidną dziurę w każdym kontynencie, który znalazłby się po 

niewłaściwej stronie statku. Zresztą, zanim by do tego doszło, poruszające się z prędkością 

światła fotony zderzałyby się masowo z cząsteczkami atmosfery, podgrzewając ją niemal do 

gwiazdowych temperatur. Pasażerami promu byli głównie mieszkańcy ludzkich kolonii na 

księżycach Jowisza, którzy wybrali się na wycieczkę na Ziemię, ale także kilku urzędników 

załatwiających jakieś sprawy służbowe. Chociaż była już połowa XXVII wieku, a ludzkość 

zasiedlała pięć układów planetarnych, to biurokracja trzymała się nadal mocno. 

– Tato, tato, patrz rzeka! – mały chłopiec podskakiwał niecierpliwie na swoim siedzeniu. Jego 

sprzęgi podłączone były do sieci promu, dzięki czemu na siatkówkach chłopięcych oczu 

wyświetlały się widoki z zewnętrznych kamer „Marii”. 

– To Wisła, Wiktorze. Kupimy na pamiątkę trochę jej wody – wyjaśnił spokojnie siedzący 

obok postawny, szpakowaty mężczyzna. – Czytałeś o ochronie wód na Ziemi, ale wiesz, że 

do kolonii można wywozić pamiątkowe próbki. 

Gdy prom przyziemił na kosmodromie im. Profesora Tarantogi i gdy ucichł szum jego 

rakietowych silników, tłum pasażerów ruszył do wyjść. Wiktora i jego ojca spowolnił jakiś 

strasznie wysoki i szeroki mężczyzna, najwyraźniej nienawykły do pól siłowych, które 

cumowały prom. Później usłyszeli jak kłócił się z TRURLem (Tłumacząco-Rekurencyjny 

Uprzejmy Robot Lingwistyczny), usłyszeli też jego nazwisko – Hal Breg, czy jakoś tak. 

– Tata, mogę wypuścić nity? 

– Możesz, tylko na promach są zabronione. 

W odpowiedzi na pozwolenie ojca, chłopca momentalnie otoczyła chmurka nanitów – 

nanomaszyn nazwanych przez Wiktora pieszczotliwie nitami. Od wielu już lat stały się one 

nieodłącznym elementem krajobrazu, unosząc się w atmosferze oraz otaczając każdego 

przechodnia lekko opalizującym obłoczkiem. Nanity mogły wszystko. Działając na poziomie 

subatomowym potrafiły stworzyć, przekształcić lub unicestwić materię. Oczywiście wersje 

dostępne cywilom pozbawiane były większości możliwości, ograniczając się do zapewniania 

ochrony i wspomagania właściciela. Wytwarzane przez nie pole siłowe chroniło przez 

uderzeniem, zgnieceniem bądź upadkiem. W przypadku złej pogody, bądź niegościnnego 



klimatu, mogły też zapewniać pożądany mikroklimat swemu właścicielowi, wliczając w to 

także dostarczanie niezbędnego tlenu. Natomiast w razie skrajnej potrzeby nanity mogły 

pobrane z powietrza pierwiastki syntetyzować w substancje odżywcze, po czym przekazywać 

je bezpośrednio do krwioobiegu właściciela. 

– Chodź, Wiktorze, tam są glidery – mężczyzna pociągnął syna w stronę zaparkowanych 

pojazdów. 

Wsiedli a bezzałogowa taksówka natychmiast wystartowała. Lecieli nad olbrzymim miastem 

w jakie zamieniła się Ziemia, widząc w oddali, tuż pod horyzontem, wody Morza Diraca. Bo 

tylko rzeki i morza wolne były od zabudowy, cała reszta planety pokryta była budowlami 

różnorakiego przeznaczenia. Na dachach rosła zieleń – w dobie nanitów zapewniających tlen, 

bardziej dla ozdoby i tradycji, niż z konieczności. Gdzieniegdzie błyszczały szklane dachy 

farm żywności, gdzieniegdzie zieleń ustępowała miejsca uprawnym polom. 

Po kilku minutach lotu zobaczyli cel podróży – wyrastający ponad inne budynki, błyszczący 

dzięki srebrnym okładzinom Pałac Kultu Nauki. Nad jego szczytem unosiła się olbrzymia 

holograficzna głowa łysiejącego mężczyzny w okularach. 

Glider zgrabnie okrążył wieżę unikając zderzeń z pojazdami innych turystów, którzy ściągali 

tu z całej planety. Po upadku wszelkich religii ludzie w końcu zwrócili się ku rozumowi, a 

grób jednego z największych jego piewców stał się zwyczajowym obowiązkowym punktem 

odwiedzin. Każdy chciał przynajmniej raz w życiu zobaczyć wykutą nad grobem frazę, która 

stała się mottem wyzwolonej ludzkości. To ona była kwintesencją siły napędowej, która 

wyrwała małpę z jaskiń i rzuciła między gwiazdy. 

Wiktor z ojcem weszli po szerokich schodach do wnętrza Pałacu Kultu Nauki. Na ścianach 

błyszczały tytuły traktatów, które chłopiec z zachwytem odczytywał: Eden, Dzienniki 

Gwiazdowe, Cyberiada... Już od opuszczenia promu jego zmodyfikowane oczy były w stanie 

nie tylko rejestrować wszystko to co Wiktor widzi, ale potrafiły też dokonywać zbliżeń i 

powiększeń, oraz rejestrować obrazy poza widmem widzialnego światła. Po powrocie na 

Ganimedesa chłopiec zmontuje sobie z tego czterowymiarowy film, który będzie 

najcenniejszą pamiątką na resztę życia. 

W końcu podeszli z ojcem do granitowego sarkofagu, w którego wieku wykuto ów słynny 

cytat. „Gdyby ludzie od jaskiniowej epoki robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj 

siedzieliby w jaskiniach." 

Niżej było imię i nazwisko autora. 

– Stanisław Lem. Zapamiętaj to imię synu, bo to był jeden z tych, co nie umierają. 



Chłopiec zrobił ruch jakby chciał pochylić głowę, ale olbrzymi hałas a zaraz potem wstrząs 

zachwiał nim, a także pozostałymi zwiedzającymi i całym budynkiem. W obliczeniach był 

błąd. Krążownik "Phero Nike" nie wyhamował nad atmosferą, ale zderzył się z nią. Okręt 

wbijał się w powietrze z grzmotem, od którego puchły bębenki, i to pomimo tego że miało to 

miejsce nad kosmodromem, odległym przecież znacznie od Pałacu Nauki. Na szczęście 

krążownik był jednostką starą, o napędzie atomowym, który w atmosferze nie czynił 

spustoszeń godnych nowszego napędu fotonowego. W dobie nanitów nie był groźny także 

potencjalny wyciek radioaktywny, co innego jednak gdyby doszło do jądrowej eksplozji. 

Dlatego też w stronę nurkującego krążownika ruszyły wszystkie okoliczne nanomaszyny, 

które zbliżając się do siebie zagęszczały obszar przed nim wyhamowując go skuteczniej niż 

robiło to samo powietrze. Terra Główna natychmiast wstrzymała ruch powietrzny w 

promieniu wielu kilometrów od kosmodromu, dodatkowo wysyłając na lądowisko większe 

mechanoboty koordynowane przez PIRXa (Porządkowo-Interwencyjny Robomózg 

Xenonowy). Hamujący "Phero Nike" miał jednak na tyle dużo energii, że nawet gęstniejąca 

ściana nanitów nie dała rady go zastopować. 

– Dalej, do roboty! Im mniej nas zostanie, tym więcej chwały na każdego przypadnie! – PIRX 

zachęcał podległe mu mechanoboty do wysiłku. Maszyny wyciągały mechaniczne ramiona, 

na które napierał krążownik i gdyby nie ich stellarowy napęd Mars znów zwyciężyłby Wenus. 

Na szczęście zapas mocy mechanobotów był niemalże nieskończony, a dzięki rezerwie mogły 

logarytmicznie zwiększać swój wysiłek. W efekcie "Phero Nike"  znieruchomiał trzymany w 

ferrytowych uchwytach, a ponieważ PIRX stanowił część elektronowego mózgu planetarnego 

i oprócz przeprowadzania akcji ratowniczej koordynował też zadania poboczne, pod kadłub 

krążownika natychmiast podjechały jednostki AMETA (Autonomiczne Mini-Ekstrakcyjno-

Taksacyjne Ambulatoria) aby zająć się załogą. 

Terra Główna mogła wreszcie zająć się rozplątaniem komunikacyjnego węzła, który powstał 

wokół kosmodromu po zablokowaniu otaczającej go przestrzeni. To oznaczało wznowienie 

ruchu gliderów, więc Wiktor z ojcem ruszyli  w stronę wyjścia z Pałacu Kultu Nauki. Przed 

powrotem na Ganimedesa czekał ich jeszcze krótki wypoczynek na Io. To na tym księżycu 

Jowisza funkcjonowało największe geotermalne SPA, zarządzane przez Thorunensisów –  na 

wpół legendarną sektę wywodzącą się z Dawnej Ziemi. 

Wiktor obrzucił jeszcze raz wzrokiem wnętrze głównej sali, spojrzał na sarkofag, gwizdnął na 

swoje nanity, po czym wyszedł z ojcem przez drzwi z napisem "Tylko dla podróżników 

gwiazdowych". 


