
Sm0K międzygalaktyczny 

 

 

 Dawno, dawno temu, kilka tysięcy lat świetlnych od Ziemi, w odległej galaktyce, na ogromnej 

przemysłowej planecie powstał pewien obiekt. 

Uruchomienie systemu zakończone pomyślnie * 

Zwał się Sm0K.5 (tak jak pewnie domyślni czytelnicy już przypuszczają, istotnie była to 5 wersja tego 

modelu - tym razem udana). 

Sm0K.5 gotowy do pracy 

 

Mądry lud stworzył go w szlachetnym celu, by zgromadzić i uchronić dorobek kulturalny 

wszechświata. 

Cel misji zapisany: zebrać informacje o życiu, sztuce i 

dorobku wszystkich ras galaktyki 

 

Jego podróż przewidywano na 500 lat. Po powrocie wszystkie informacje miały zostać zapisane na 

wielkim super bezpiecznym komputerze w kwaterze głównej.  

Sm0K.5 zgłasza gotowość do rozpoczęcia misji 

 

Tak więc Sm0K.5 wyruszył, by ratować osiągnięcia galaktyki. 

Status misji: rozpoczęta 

 

Podczas podróży dotarł na krańce wszechświata. Spotkał tysiące różnych inteligentnych ras. 

Zobaczył rzeczy, o jakich jego twórcom się nawet nie śniło. 

Oto tylko niektóre z setek planet, które odwiedził. 

Bziuum - niewielka planeta, w całości zamieszkana przez rasę Bziuumian. Nie wyróżniają się oni 

wyglądem (każdy posiada cztery pary rąk i trzy nogi). Natomiast ich cechą charakterystyczną jest 

język – składa się tylko ze słowa „bziuum”.  

Nagranie zarejestrowanej rozmowy Bziuumian: 

- Bziuum!!! Bziuum!!! Bziuum!!! 

- Bziuum!!! Bziuum!!! Bziuum!!! 

- Bziu…um? 

- Bziuum? Bziuum. 

- Bziuum. 

 

 

* Zapis z dysku Sm0Ka.5 



Gelbus – żółta planeta. Każdy centymetr jej powierzchni, każdy przedmiot, każdy żywy organizm jest 

całkowicie, kompletnie, zupełni żółty. Fakt ten, choć fascynujący, szybko spowodował przeciążenie 

kamery. 

Żółty, żółty… ERROR… żółty, ERROR  

ERROR, ERROR… 

Utrata obrazu z kamery 

 

Można więc śmiało stwierdzić, że żółty kolor oślepił naszego Sm0Ka.5. Na szczęście przewidujący 

konstruktorzy wyposażyli go w zaawansowany system naprawy, który szybko uporał się z 

problemem. 

Planeta Megax – której mieszkańcy rodzili się gigantyczni, a z biegiem lat kurczyli się coraz bardziej 

i bardziej, aż w końcu całkiem znikali. 

Móz2f – z jej jądra nieustannie dobiegały rytmy bluesa. 

Planety z różnokolorowymi słońcami. Planety ogromne oraz mniejsze od ziarenka piasku. Planety 

jadalne i wydzielające substancje trujące. Planety w całości zmechanizowane czy też złożone tylko z 

jednego pierwiastka. 

Zdarzały się tez planety niebezpieczne, jak na przykład Voefmc2, na której prawa fizyki działały 

zupełnie inaczej niż w całej reszcie wszechświata. Nie trzeba chyba zaznaczać, jak zgubne to miało 

skutki. Nie dość, że lądowanie okazało się kompletną kraksą, to wszystkie systemy SM0Ka.5 oszalały. 

Temperatura: #ERROR 

Ciśnienie: #ERROR 

Wysokość: #ERROR 

Prędkość: #ERROR 

Jednak i tym razem Sm0K.5 wyszedł cało z opresji.  

Wszystkie te przygody jasno wskazywały, ze SM0K.5 jest idealnie przygotowany do misji i poradzi 

sobie w każdej sytuacji. 

Tak było w istocie, jednak pewnego dnia w pewnej małej galaktyce, w mało znaczącym układzie 

orbitującym wokół mikroskopijnego słońca, niespodziewania doszło do kolizji z asteroidą, w wyniku 

której zbiorniki paliwa zostały poważnie uszkodzone. 

Awaria zbiorników 

Poziom paliwa: 60% 

Sm0K.5 mógł oczywiście dokonać samonaprawy, a nawet wytworzyć własne paliwo – niestety nie 

było to możliwe w próżni kosmicznej. 

Poziom paliwa: 50% 

Nie pozostawało nic innego, jak wylądować na najbliższej napotkanej planecie.  

Poziom paliwa: 40% 

Najbliższa planeta okazała się być jednak kulą gazu. 



Poziom paliwa: 30% 

Następna podobnie. 

Poziom paliwa: 20% 

I kolejna również. 

Poziom paliwa: 10% 

Sytuacja zaczynała stawać się rozpaczliwa, ponieważ kolejna planeta nie posiadała biomasy 

potrzebnej do produkcji paliwa. 

Poziom paliwa: 5% 

Sm0K.5 nie poddawał się jednak. W oprogramowaniu miał zakodowaną walkę do końca. 

Poziom paliwa: 4% 

Wtedy na radarach pojawiła się maleńka, błękitna planeta.  

Identyfikacja obiektu 

Obiekt zidentyfikowany: Ziemia - planeta skalista, 

powstała 4543967,89 lat temu. Skład atmosfery: azot 

78,084%, tlen 20,946%, argon 0,934%, dwutlenek węgla 

0,0408%. 

Brak inteligentnych form życia 

Obecność biomasy potwierdzona 

W ten sposób mała, nic nie znacząca planeta z zapomnianej galaktyki miała szansę uratować 

dorobek całego wszechświata!. 

Zmiana kursu; paliwo 3,5% 

Lądowanie, jeśli tak możemy nazwać praktycznie swobodny spadek zgodnie z siłą grawitacji, 

spowodowany niskim poziomem paliwa, zakończyło się całkowitym sukcesem. Sm0K.5 pozostał w 

jednym kawałku.  

Poziom paliwa: 0% 

Uderzeniem w Ziemię wyrył krater głęboki na kilka metrów, w którym zmuszony był pozostać i 

czekać na jakąś biomasę, która zbliży się na odległość mechanicznych ramion, ponieważ paliwo 

skończyło się zupełnie. 

Aktywowano tryb czuwania 

Nie trwało to jednak długo. Istoty zamieszkujące małą planetę okazały się wyjątkowo ciekawskie. 

Dzień nawet nie upłynął, a pierwszy osobnik zawitał do „Smoczego krateru”. 

Namierzono obiekt 

Biomasa w odległości 5m 

Nie wiadomo, co skusiło zbliżające się stworzenie. Może błyszczące, metalowe elementy SM0Ka.5, 

może, co mało prawdopodobne, nie zauważyło wielkiej dziury w ziemi, dość, że wlazło do krateru i 

zaczęło obchodzić SM0Ka.5 dookoła.  



Biomasa w odległości: 0,52m 

Aktywacja ramion. Przejecie biomasy przebiegło pomyślnie. 

W ten sposób Sm0K.5 rozpoczął produkcję paliwa. 

Uzupełnianie paliwa w toku 

Poziom paliwa: 2% 

Teraz mógł już wyjść ze swojego krateru, nie zrobił tego jednak. Nie było potrzeby zużywać paliwa, 

skoro biomasa sama do niego przychodziła. SM0K.5 nie ruszał się więc z miejsca i systematycznie 

uzupełniał braki. 

Poziom paliwa: 50% 

Wszystko szło gładko. Proces przebiegał pomyślnie, jednak biomasa zaczęła pojawiać się rzadziej, a 

w końcu - wcale. 

Sm0K.5 nie niecierpliwił się (maszyny rzadko bywają niecierpliwe) i czekał. 

Trwało to wiele dni, aż w końcu pewnego popołudnia… 

Namierzono obiekty, 2 sztuki 

Biomasa w odległości: 30m 

Tym razem scenariusz nie przebiegał jednak tak, jak zazwyczaj. Obie biomasy przybliżyły się na 

odległość 5m, po czym jedna oddaliła się na ponad 20m. Ta, która została, różniła się znacznie od 

poprzednich. Przede wszystkim nie wydzielała ciepła (noktowizor Sm0Ka.5 go nie zarejestrował). 

Poza tym stała w kompletnym bezruchu (każda wcześniejsza biomasa prędzej, czy później wchodziła 

do krateru). Procesor Sm0Ka.5 ocenił opłacalność manewru przechwycenia. Z obliczeń wynikało, że 

więcej energii należałoby poświęcić na wyjście z jamy niż udałoby się pozyskać z tak małego obiektu 

(biomasa była zdecydowanie mniejsza od poprzednich). 

Włączono tryb czuwania 

Godziny mijały jedna za drugą. Nagle po upływie 8 godzin i 23 minut od pojawienia się obu istot do 

Sm0Ka.5 dotarły jakieś stłumione dźwięki z dużą liczbą silnie akcentowanego „r”. Po chwili większa 

biomasa zaczęła zmieniać pozycję. Przemieściła się do mniejszej, a potem obie zaczęły się poruszać.  

Obiekty zbliżają się z prędkością 20km/h 

Nagle jedna z nich znalazła się w kraterze, a druga oddaliła się z prędkością 30km/h. 

Przechwycenie biomasy przebiegło pomyślnie 

Sm0K.5 spokojnie rozpoczął produkcję paliwa.  

Wykryto zanieczyszczenie biomasy 

Trybiki Sm0Ka.5 zaczęły skwierczeć. 

Identyfikacja substancji 

Ze Sm0Ka.5 zaczęły unosić się słupy dymu. 

Substancja zidentyfikowana: siarka 

Wtedy nastąpił potężny wybuch. 



Koniec zapisu 

 

I tak oto na małej, nic nie znaczącej, nierozwiniętej planecie z odległego układu słonecznego wiedza 

o setkach ras i gatunków, wiedza o nauce i kulturze galaktyki, wiedza o sztuce i zachowaniu tylu 

ludów - cała ta wiedza wyparowała… 


