
Rozpadające się kosmosy 
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Cała szóstka oczu Dam Bora przyklejona była do soczewek kosmoskopu. Macki zwisające mu z nosa 

były pomarańczowe ze strachu, a jego czułki wydawały chrapliwy brzęczący dźwięk, gdy dyktował swój 

raport siedzącemu za nim operatorowi. „To przybyło!” – krzyknął. „Ten niewyraźny dźwięk w eterze 

nie może być niczym innym jak tylko flotą istot spoza znanego nam kontinuum czasoprzestrzennego. 

Nic podobnego dotąd się nie zdarzyło. To muszą być wrogowie. Zaalarmuj Wszechkosmiczną Komnatę 

Handlu. Nie ma czasu do stracenia – w tym tempie dotrą do nas w mniej niż sześć stuleci. Naszą flotę 

trzeba wreszcie wprowadzić do akcji i Hak Ni musi dostać szansę działania w tym kierunku.” 

Spojrzałem znad czytanego właśnie przeze mnie egzemplarza „Beczki Szczęścia z Wietrznego Miasta”, 

która oczarowała mnie była podczas mych leniwych dni w Supergalaktycznym Patrolu gdy panował 

pokój i nie musiałem wkraczać do akcji. Przystojny lawendowolicy młodzian o nieco roślinnym 

wyglądzie, z którym zwykłem dzielić jedną miskę kremu z gąsienic od czasów naszego 

najwcześniejszego dzieciństwa i z którym wysyłano mnie na każdą akcję w podprzestrzennym mieście 

Kastor Ya, wyglądał na naprawdę zmartwionego. Po tym jak wszczął alarm, wskoczyliśmy na nasze 

napędzane eterem rowery i ruszyliśmy do zewnętrznej planety gdzie odbywały się obrady Komnaty. 

Wewnątrz komnaty zajmowanej przez Wielką Radę, liczącej sobie dwadzieścia osiem stóp 

kwadratowych (i posiadającej całkiem wysoki sufit) zgromadzili się delegaci ze wszystkich trzydziestu 

siedmiu galaktyk najbliższego nam wszechświata. Oll Stof, Prezydent Komnaty i przedstawiciel 

Milliner’s Soviet, podniósł swój pozbawiony oczu ryjek z godnością, przygotowując się do wygłoszenia 

przemowy do licznych zgromadzonych. Był wysoko rozwiniętym, przypominającym pierwotniaka 

organizmem z Nov-Kas, a mówiąc emitował na przemian fale ciepła i zimna. 

„Panowie” – wyemanował –„zawisło nad nami przerażające niebezpieczeństwo, na co, jak mniemam, 

muszę zwrócić wam uwagę”. 

Wszyscy jęli wyrażać hałaśliwy aplauz, jako że fala entuzjazmu przetoczyła się ponad jakże 

zróżnicowanym audytorium; macki tych, którzy nie posiadali rąk, wespół prześlizgiwały się w 

powietrzu. 

Kontynuował: „Hak Ni, wpełznij na podium!” 

Nastąpiła ogłuszająca cisza, podczas której z niewyraźnie rysującego się w górze wysokiego wierzchołka 

platformy dało się usłyszeć lekkie ponaglanie. Hak Ni, żółtofutry waleczny komandor naszych 

szeregów, uniósł sie ku górującemu szczytowi, zawieszony kilka cali ponad podłogą. 

„Moi przyjaciele” – zaczął, którym to słowom towarzyszyło wymowne pocieranie tylnych kończyn – 

„owe jakże cenione przez nas ściany i filary nie powinny mnie opłakiwać…” Tu jeden z jego licznych 

krewnych wydał radosny okrzyk. „Cóż, pamiętam gdy…” 

Przerwał mu Oll Stof. „Uprzedziłeś me myśli i rozkazy. Dalej więc – wygraj dla starej drogiej 

Wszechkosmicznej.” 



Dwa paragrafy dalej szybowaliśmy ku niezliczonym gwiazdom, gdzie niewyraźna mgła, rozciągająca się 

na długość pół miliona lat świetlnych zaznaczała obecność znienawidzonego wroga, którego dotąd nie 

widzieliśmy. Nie mieliśmy pojęcia jakie to zdeformowane groteskowe potwory przycupnęły tam, 

pośród księżyców nieskończoności, jednakowoż w owym mglistym blasku, który nasilał się do chwili 

gdy wreszcie pokrył całe niebiosa, kryło się zagrożenie. Wkrótce mogliśmy rozróżnić pojedyncze 

obiekty jarzące się w blasku na niebie. Przed mymi organami widzenia, ku memu szokowi, 

rozpościerała się nieskończona płachta statków kosmicznych w nieznanym mi dotąd kształcie 

nożyczek. 

Wtedy z kierunku wroga dał się słyszeć straszliwy dźwięk, który wkrótce rozpoznałem jako powitanie i 

wyzwanie. W odpowiedzi, me ciało przeszył dreszcz, gdy z podniesionymi czułkami wkroczyłem do 

niebezpiecznej bitwy z potwornymi najeźdźcami, którzy przybyli do naszego sprawiedliwego systemu 

gwiezdnego z nieznanych otchłani poza czasem i przestrzenią. 

Słysząc ten dźwięk (przypominający nieco ten, który wydać mogła zardzewiała maszyna do szycia, tylko 

straszniejszy), Hak Ni także wzniósł swój ryjek w akcie buntu, emitując władczy rozkaz do dwóch 

kapitanów floty. Natychmiast, olbrzymie statki kosmiczne zakołysały się tworząc formację bitewną, z 

tylko setką statków lub może dwiema, ciągnącymi się na wiele lat świetlnych. 
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