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 Zerwał się ze snu słysząc głos: „Nadszedł czas Kosmogoniku! Właśnie teraz musisz 

wypełnić swoją ostatnią powinność i będziesz mógł zapaść w wieczny sen. W galaktyce 

o nazwie Droga Mleczna znajduje się Układ Słoneczny, a w nim osiem planet na skraju 

zniszczenia. Musisz je naprawić! Uważaj, gdyż jedna z nich jest zamieszkana przez 

człowieka”.  

– Wreszcie! – pomyślał robot, który od miliona lat pragnął odpocząć i skończyć pracę na 

zawsze. 

 Po kilkunastu miesiącach dotarł do wskazanego układu gwiezdnego. Zaczął od 

zewnętrznej części  – od Neptuna. Po swoich obserwacjach doszedł do wniosku, iż jest to 

planeta gazowa, na której panują bardzo surowe warunki – dużo lodowców, bardzo niska 

temperatura i, ku jego zdziwieniu, plaga małych szczuro-robotów. Robiły one ogromne 

dziury, przez które planeta mogła rozpaść się na malutkie kawałki. Musiał unicestwić te 

stworki. Prawdopodobnie, skoro żyły w takich warunkach, nie były przystosowane do światła. 

Wyciągnął więc czerwony, gorący i jasny promień, którym rzucił w planetę. Pojawił się błysk 

i nastąpił wybuch. Jednak dużo robotów przetrwało. Kosmogonik zaczął szybko myśleć. 

Sposób był dobry, jednak brakowało mocy. Zaczął rozglądać się i szukać baterii lub czegoś 

podobnego. Nagle wpadł na pomysł. 

– Słońce! – krzyknął.  

To było to! Leciał w jego stronę, przy okazji oglądając inne planety. Zatrzymał się przy Ziemi 

i stwierdził, że to tam, zgodnie z ostrzeżeniem, mieszkają ludzie. Ruszył dalej. Będąc przy 

gwieździe otworzył pojemnik, zebrał trochę lawy, a następnie zawrócił ku Neptunowi. 

W drodze powrotnej zobaczył, że na sąsiedniej planecie – Uranie, sytuacja jest podobna. 

Dotarł do celu, zanurzył promień w lawie i rzucił. Nastąpił wybuch. Mnóstwo pyłu i prochu 

zasłoniło obiekt. Gdy się przejaśniło, inżynier zobaczył, że szkodniki zniknęły, a dziury 

zostały zasypane. Zrobił to samo z Uranem i tak naprawił dwa ciała niebieskie. Zostało sześć. 

 Saturn był wyjątkowy, ponieważ jako jedyny posiadał pierścienie. Robot zgadywał, że 

to właśnie tam będzie problem. Zaczął spacerować i myśleć. Nagle usłyszał trzeszczenie pod 

nogami, poderwał się i zobaczył pęknięcia. Obleciał wokół planety i przyglądał się innym jej 

fragmentom. Gdzieniegdzie powtarzały się zniszczenia. Powąchał pierścień, polizał i ku jego 

zdziwieniu okazało się, że jest to… cukier. Tak, to na pewno było to. Próbował go już 

podczas wizyty w innej galaktyce, więc nie mógł się pomylić. Tylko pytanie, jak się znalazł 

na Saturnie. Wiedział, że sam tego nie rozwiąże, dlatego też postanowił zdobyć wsparcie. 



Znał jedną dziewczynę, która była specjalistką od słodyczy i mogłaby pomóc. Używając 

magicznego zegarka przetransportował się do królestwa króla Boludara, aby prosić jego córkę 

Elektrinę o pomoc. Po przybyciu na królewski dwór, musiał poczekać na zgodę króla. 

Oczekując, zwiedzał podwórze. Rosły tu piękne kwiaty, krzewy i drzewa. Pośród nich 

znajdowały się przyozdobione ławki. Co jakiś czas obok niego przechodziła służba ubrana 

w koronkowe szaty. Wreszcie podszedł do niego służący i zaprosił do środka. Tam zastał 

olśniewającą komnatę o wysokości przynajmniej 100 metrów.  

– Witaj Kosmogoniku! Co Cię sprowadza w moje progi? –  zapytał władca. 

– Wasza Wysokość, chciałbym prosić o pomoc Twą córkę w wypełnieniu misji. Obiecuję, że 

będzie bezpieczna i wróci najszybciej, jak tylko można – odpowiedział. 

– Hmmm. Jeśli będzie bezpieczna, to zgadzam się. Lecz, gdy choćby włos spadnie z jej 

głowy, zostaniesz stracony – zaznaczył król. 

W ten sposób Kosmogonik zyskał konieczne wsparcie. 

     Kilka godziny później byli na Saturnie. Księżniczka okazała się ekspertką i szybko 

znalazła problem. Okazało się, że do pierścieni dostała się specjalna substancja cukrowa 

i rozprzestrzeniła się. Elektrina wypowiedziała zaklęcie: “Turn ad adepto ex ibi et pulvis!”. 

Cukier zniknął. Sytuacja na Saturnie została opanowana, a Elektrina wróciła do ojca.  

Jowisz – największa planeta. Czyżby? Robot mijał ją już wcześniej, jednak teraz 

wydawała się mniejsza. Lądując na tym gigancie miał wrażenie, jakby się oddalał, a nie 

zbliżał. To było zbyt podejrzane. Wzniósł się więc do góry, ale efekt odwrócił się. Jowisz 

zwiększał się wraz z odległością. Nie mógł tego pojąć. Próbował wylądować, ale jakaś siła 

odpychała go. Wreszcie po niezliczonych próbach znalazł sposób. Musiał poruszać się wolno 

i co jakiś czas zatrzymywać się. Tak dotarł do powierzchni. Chodził po planecie i szukał 

przyczyny tego zjawiska. Minęło mnóstwo dni, tygodni, a on nadal szukał. Wreszcie na 

pustkowiu znalazł jaskinię. Było to dosyć dziwne, ponieważ wcześniej nie zauważył podobnej 

formy. Wszedł do środka i zobaczył kamień - jasny, świecący, przepiękny i ogromny. Nigdy 

wcześniej takiego nie widział. Miał ochotę go dotknąć. Zaczął się zbliżać, gdy nagle 

odrzuciło go w tył. Ponowił próbę, jednak sytuacja się powtórzyła. Spróbował swojego 

sposobu wymyślonego w trakcie lądowania i tak zbliżył się do skały. Oczywistym było, że to 

ona powodowała to przyciąganie i odpychanie, lecz nie wiedział, co z nią zrobić. Początkowo 

próbował promieniami, lecz te odskakiwały. Ręcznie też nie dawał rady. Ostatnim sposobem, 

jaki przychodził mu na myśl, było zaklęcie księżniczki, wypowiedział je więc. Nastąpił 

wybuch. Skała wyparowała. Szczęśliwy Kosmogonik wzleciał w górę ku następnej planecie. 



Mars – czerwona planeta. Inżynier wykonał już połowę roboty! Zabrał się do 

obserwacji z wielkim zaangażowaniem. Dziwna maszyna z Ziemi, to ona była problemem. 

W jakiś dziwny sposób wpływała na niszczenie Marsa. Była czymś w rodzaju kamery, więc 

nie mógł pokazać się w jej zasięgu. Musiał ją zniszczyć, jednak w taki sposób, aby ludzie nic 

nie podejrzewali i nie przysłali kolejnej. Wytworzył więc ogromny wiatr, który uniósł cały 

piach i skały, a następnie skierował je w stronę maszyny. Gdy był pewny, że kamera została 

zasłonięta.  Rzucił w tamtą stronę promień, który rozsadził przedmiot. Tak, w łatwy i szybki 

sposób, pozbył się go. 

Wreszcie Ziemia – planeta, która interesowała Kosmogonika najbardziej, 

a w szczególności mieszkający na niej człowiek. Tak jak poprzednio, tak i tym razem, zaczął 

od obserwacji. Minęło kilka dni, lecz on był w kropce. Nie wiedział, co zrobić. Jedynym 

pomysłem było zabicie wszystkich mieszkańców. Chciał to zrobić promieniem gazowym, 

jednak zawahał się.  

– Dużo rzeczy zależy od nich. Jeśli znikną, mogą nastąpić wybuchy jądrowe, uwolnienie 

niebezpiecznych substancji, nikt nie będzie tego pilnował. Ziemia wybuchnie, niszcząc inne 

planety. To nie jest dobry pomysł – pomyślał.  

Postanowił, że poleci do następnej planety i wróci na Ziemię na koniec misji.  

Wenus na początku wyglądała normalnie, jednak inżynier nie mógł nawet na  niej 

wylądować. Po zbliżeniu się, jego ciało prawie eksplodowało pod naporem ciśnienia. 

Promienie nie mogły nic zdziałać. Myślał i myślał, gdy nagle olśniło go.  

– Pompka! – wykrzyknął.  

To mogło pomóc. Trzeba było wypompować trochę ciśnienia, aby planeta nie wybuchła. 

Wrócił na Ziemię, gdyż tylko tam mógł znaleźć tę rzecz. Po chwili wrócił ze zdobyczą 

skradzioną z jakiegoś budynku z dziwną maszyną. Za pomocą promienia przekształcił 

pompkę w gigantyczny anihilator powietrza. Zrzucił go i uruchomił. Po trzech dniach planeta 

została naprawiona. 

Merkury. Tu ogromnym problemem była bliskość Słońca. Wszystko było spalone. 

Planeta ta wytrzymała miliardy lat, a teraz coś się psuło. Musiał ją schłodzić. Jednak znał na 

to łatwy sposób. Chciał wytworzyć osłonkę wokół planety. Robił takie rzeczy w innych 

światach, więc wiedział, jak się do tego zabrać. Skupił się na energii Merkurego. Zaczął ją 

wysuwać na zewnątrz, łącząc ją ze swoją. Tak w kilka chwil wyrosła tarcza ochronna. Musiał 

jednak ładować ją przez kilka dni, by nie pękła. 



Siedem zadań zostało wykonanych, jednak Ziemia nadal pozostawała znakiem 

zapytania. Jak ją uratować? Żadne jego zaklęcie, promienie czy sprzęt nie mogły pomóc. 

Inżynier był w kropce i wtedy znów usłyszał znajomy głos:  

– Kosmogoniku, ze względu na trudną sytuację i wykonanie pozostałych zadań dam Ci 

podpowiedź: 

W Państwie Środka,          

Żyje kobieta o imieniu Lotka.           

W pradawnej mieszka budowli               

I problemy Twoje rozgromi. 

Teraz Kosmogonik wiedział, co robić. Z wcześniejszych obserwacji domyślił się, że owo 

Państwo Środka to Chiny. Przybrał postać człowieka i wylądował na pustkowiu. Musiał 

dostać się do jakiegoś miasteczka, aby dowiedzieć się, czym jest „pradawna budowla”. Gdy 

dotarł do zabudowań, podszedł do napotkanego człowieka i zapytał o nią. Dowiedział się, że 

jest to Mur Chiński, najdłuższa budowla na Ziemi.  

Po miesiącu podróży, dzięki wskazówkom tubylców i swoim poszukiwaniom, odnalazł Lotkę. 

Kobieta miała czarne jak smoła, sięgające do ramion włosy. Była dość niska w porównaniu 

do innych ludzi, których spotkał, lecz miała takie same, jak oni skośne oczy. Długie nogi 

podkreślały jej szczupłą sylwetkę. Ubrana była w coś, co przypominało suknię. Kosmogonik 

przywitał się, jednak ona odpowiedziała mu milczeniem. Gestem zaprosiła do namiotu 

 i zaproponowała, by usiadł. Wyjaśnił jej problem i cel, który pragnął osiągnąć. Wysłuchała 

go, po czym stwierdziła: 

 – Trafiłeś na trudną planetę, nie dasz rady naprawić ludzi, a tylko oni są w stanie uratować 

Ziemię. Jedyne co możesz zrobić, to utrzymać najważniejsze na Ziemi czynniki, dopóki jej 

mieszkańcy nie zmądrzeją. 

Kosmogonik zgodził się z nią. Nie miał wyjścia. Zapytał o czynniki. Były to: Słońce, 

Księżyc, woda i powietrze. Musiał dbać o nie cały czas. Oznaczało to, konieczność 

pozostania tam, dopóki ludzie sami nie będą w stanie tego robić. Zaczął od Słońca i Księżyca. 

Musiał dodać im energii oraz ustabilizować. Lotka zrobiła dla niego eliksir, którym miał 

polać gwiazdę, aby się wzmocniła. Księżyc natomiast trzeba było związać niewidzialną nitką. 

Robot z magicznymi rzeczami wyleciał w kosmos. Gdy dotarł do Księżyca, zaczął go owijać. 

Zajęło mu to cały dzień. Następnie ruszył w stronę gwiazdy. Chwycił swój promień, wyrzucił 

eliksir w górę i rozbił go nad Słońcem. Wrócił do przyjaciółki, by wykonać następne zadania. 

Musiał oczyścić wodę i powietrze, a także zlikwidować dziurę ozonową. Lotka miała 

przygotowaną maść na powłokę oraz kilka dynamitów oczyszczających, które należało 



wrzucić do wody i rozpylić w powietrzu. Po miesiącu wszystko się ustabilizowało, 

a w mediach informowano o nagłej poprawie warunków życia na Ziemi.  

  Kosmogonik był szczęśliwy. Wykonał wszystkie zadania, a przy tym, jak się okazało, 

znalazł miłość życia, z którą zamieszkał i dbał o Ziemię. Nie zależało mu już, aby zapaść 

w sen. Wolał zostać na tej planecie z Lotką i żyć aktywnie jak najdłużej.  


