
Kraina światła i kraina cienia. PFO/ASD. 

To dwa światy, które nigdy się nie przenikały; oddzielała je 
zawsze cienka linia świetlistego nieboskłonu stanowiącego 
granicę między nieskończonościami światów. Nikt ze świata 
cienia nigdy nie dotarł do świata światła, ani na odwrót. Oba 
światy wiedziały o sobie jakby podświadomie, ale nigdy nie 
miały ochoty na to, aby otwarcie podnieść głowy i siebie 
poznać; i nie wynikało to wcale ze zwykłego strachu; była w 
tym jakaś bojaźń, strach przepełniony szacunkiem, strach 
dystyngowany, który nakazywał nawet odwracać oczy i swoje 
myśli od drugiej strony, kiedy tylko na horyzoncie spojrzenia 
pojawiał się nieboskłon. Z resztą nieboskłon miał też to do 
siebie, że był ostateczną, nieprzekraczalną granicą. 
Przekroczenie jego było niemożliwe fizycznie, choć niektórzy o 
tym marzyli... 

Ale było to jak marzenia o wielkości kogoś kto wie, że 
nigdy nie stanie się kimś wielkim. Jak wzrok starszej osoby, 
która patrząc na kogoś młodszego próbuje wykrzesać z siebie 
pragnienie stania się raz jeszcze na powrót młodym - marzy, 
może nawet głęboko tego pragnie i usilnie myśli i wyobraża 
sobie ile by zrobiła, jakich błędów by nie popełniła. I wyobraża 
to sobie z taką pewnością; pewnością równą pewności z jaką 
fizyk wygłasza na sali wykładowej studentom bezceremonialną 
moc równań chłodno opisujących ciepłe promienie słońca, które 
dla nas są radością, emocją, tańcem, czy chwilą, a dla tego 
fizyka równaniem; takim smutnym jak słowa Norwida o 
spadających kamieniach... Tak właśnie, z taką pewnością ta 
starsza osoba patrzy i wie co by robiła będąc w skórze tej 
młodej osoby... Ale mimo to wie gdzieś głęboko, nawet jeśli nie 
chce o tym mówić głośno, że to marzenie nierealne, to coś co 
się nie stanie nigdy. Takie były też te wszystkie marzenia i tym 
był nieboskłon dla obu światów jakie oddzielał; i takie były 



reakcje jakie wywoływał u każdego, kto mimowolnie spojrzał w 
jego stronę. 

.................... 

W każdym pokoleniu jednak pojawiały się jednak 
jednostki, które z niezrozumiałą tęsknotą spoglądały w kierunku 
nieboskłonu, marząc usilnie o tym, aby przejść na drugą stronę. 
Jednostki, w których nieokreślony żal czy tęsknota kazały 
kierować spojrzenia do nieboskłonu i rozważać co kryje świat 
po drugiej stronie, o którym wiemy, że nigdy nie będzie nam 
dostępny... Ale po co? Co je tam pchało, co je tam pociągało? 
Skąd brali się tacy marzyciele, których ciągnęło tabu, to co 
zakazane, to co niemożliwe, to co w zasadzie w żaden sposób 
nie może być opisane bo jest niezgłębioną tajemnicą? Może to 
tajemniczość tajemnicy i związany z nią dreszcz oczekiwania 
powodował takie zainteresowanie? Może to chęć ucieczki od 
nużącej codzienności i szukanie ekstremalnych wrażeń? A może 
nostalgia każąca podświadomie szukać zatracenia, zagubienia, 
totalnej anihilacji. Było wszak coś na twarzach tych ludzi, w 
rysie ich głosu i profilu twarzy co pozwalało innym poznać, że 
ten oto osobnik ma nienaturalną skłonność do świata za 
nieboskłonem. Nikt nie potrafił dobrze opisać co to dokładnie 
było; co dawało tą pewność, że tak jest właśnie a nie inaczej... 
Ale ilekroć zdarzył się taki wybryk natury tyle razy wszyscy 
dookoła umieli to zauważyć, rozpoznać i właściwie się 
zachować. Cóż bowiem można było rzec takiej istocie poza 
ostrzeżeniem, że nie ma sensu tak myśleć, że nigdy tak się nie 
stanie, aby wejść w tamten świat. Że uświęconą tradycją 
pokoleń tej ziemi jest pozostanie na niej, eksplorowanie jej 
piękna i granic w kierunkach przeciwnych niż nieboskłon, ale 
nie tam właśnie. Bo to tabu... Ci starsi opowiadali, jak ich 
dziadowie jeszcze mówili o miejscach kultu przodków. 
Specjalnych przestrzennych budowlach, w których oddawali 



cześć istotom traktowanym jako stworzyciele świata. Co to byli 
jednak za stworzyciele, którzy nigdy się nie pokazali i nie 
wzięli odpowiedzialności za swoje stworzenie zostawiając je z 
cierpieniem, bólem, rozpaczą, nędzą i nakazem ślepej wiary, że 
wszystko mimo to ma sens nieskończony... W tych budowlach 
powiadano, że było miejsce do którego chowano symbol tych 
istot (nawet nie je same), a mimo to wszyscy odwracali wzrok 
od tego miejsca i traktowali je dokładnie jak ten nieboskłon. 
Wiedzieli, że jest, ale nikomu do głowy nie przyszło nawet, 
żeby tam podejść, dotknąć, zobaczyć nicość materialną czegoś, 
co zaprzątało przez tysiąclecia życie ich i ich przodków... Tak, 
byli jeszcze tacy starsi, którzy przekazywali w kodzie 
genetycznym pamięć i wspomnienie tych czasów. I ci właśnie 
widząc takich osobników łaknących dojścia za nieboskłon 
targali za uszy ich jestestwa i mówili, że to właśnie takie tabu. I 
ilekroć próbowali odwieść tych nieszczęśników od 
bezsensownego zatapiania się w myślach o horyzoncie 
nieboskłonu tyle razy przytaczali historie, a może wymyślone 
bajki o tabu miejsca w specjalnych przestrzennych budowlach. I 
mówili, że od kiedy poznano nasz skład genetyczny, a boty 
elementarne pomogły nam nie tylko projektować kolor włosów 
na różnych etapach życia, ale uwolniły nad od chorobowości 
ciała, wiemy że jest pustka i nic więcej, a końcem świata jest 
nieboskłon. Nieprzekraczalna granica... Nie potrafiły jednak 
boty kontrolować emocji, marzeń, tęsknot i tej całej palety 
nieracjonalnych zachowań, takich jeszcze jak miłość, 
nienawiść, nostalgia, żal, które zgrabnie ubierano na koniec w 
formuły życia społecznego zaprzęgając je to działania na rzecz 
dobra.. Ale i tak czasem wymykały się spod tej kontroli i być 
może to wtedy ci nieszczęśnicy z nieznanych jeszcze powodów 
padali ofiarą takich niepraktycznych marzeń... Marzeń o 
świecie po drugiej stronie nieboskłonu, którego...przecież i tak 
nie ma... 



Dawno już nie ma przestrzennych budowli, instytucji czci, 
wiary w nadprzyrodzoność, nieskończoność. Metafizyczność 
została odkodowana i wpisana w naturalne potrzeby - jak sen, 
picie czy jedzenie, i nikomu nie przychodzi do głowy czczenie 
niewidzialnych istot czy wiara w ich interwencje albo 
pośmiertne krajobrazy na łąkach. Metafizyczność stała się za to 
p o d s t a w ą b u d o w a n i a i u t r z y m y w a n i a h a r m o n i i , 
urzeczywistniania piękna fizyki, matematyki w codzienności. 
Dzięki temu nie było problemu z energią, głodem, 
zanieczyszczeniem. Świat stał się matematycznie piękny, 
matematycznie skończony, matematycznie ułożony, gdyby tylko 
nie te emocje... 

.................... 

Tak. To był piękny świat. Coś co my moglibyśmy nazwać 
utopią, ale coś co się ziściło i w związku z tym tą utopią nie 
jest. Nikt jednak nie wiedział, że po drugiej stronie horyzontu 
jest dokładnie taki sam strukturalnie świat, w którym 
postrzeganie horyzontu było dokładnie takie samo, tak samo 
osadzone w tradycji i skutkach postępu technologicznego i 
umysłowego mieszkańców obu krain. Co za ironia... Nie 
wierzyli już po swoich kalkulacjach w nadprzyrodzoność 
świata, w którym bytowali, byli pewni jego architektury, ale nie 
zdawali się dostrzegać ułomności dogmatu niedostrzegania 
horyzontu; nie dostrzegali, że gdzieś w tej pewności siebie, 
nadali mu atrybut boskości; stworzyli takiego boga. Prawdziwa 
ironia, dwa światy, gdzie wszystko przeplatało się podobnie, 
lecz jakby do góry nogami. A najbardziej jest śmieszne to, że 
mimo poskromienia botami tylu aspektów swojej egzystencji 
oba światy właśnie metafizycznie postrzegały nieboskłon - jako 
punkt nieprzekraczalny, za którym ciekawość nie miała nawet 
prawa prowadzić żadnej myśli bo nic tam nie ma... A jednak po 
obu stronach nieboskłonu, w obu światach granice nieboskłonu 



patrolowały statki powietrzne strzegąc swoich światów w sumie 
przed niczym, no bo przed czym? Ale tak było. Obie strony 
nieboskłonu, żyjąc w złudzeniu pełnej strukturalizacji swojego 
świata, w tym dziwnym podniesieniu do rangi bóstwa 
nieboskłonu, pewne jego granicy jako punktu wyjścia wektora 
swojego świata, patrolowały jego zarys. Dlaczego? Nie 
dyskutowano o tym. To było naturalne, jak to, że kiedy 
kończysz 12 lat wiesz wszystko o fizyce cząstek stałych i 
nadprzewodnictwie. 

.................... 

Obie strony nieboskłonu patrolowały statki powietrzne. Po 
jednej stronie były to statki światłonów, po drugiej statki 
ciemnonów. W egalitarnym społeczeństwie obu światów bycie 
pilotem takiego statku było jednym z niewielu wyróżniających 
zaszczytów. O tym kto zostanie pilotem nie decydowały wyniki 
egzaminów, ani konkurs wiedzy. To nie działa tak w takich 
światach. Paradoks sytuacji polegał na tym, że serce światów, 
którym był hipersoniczny komputer nadprzewodowy decydował 
i wybierał co pewien czas ludzi na te stanowiska. I tu pojawia 
się ta intrygująca mnie cały czas ciekawostka. Tymi osobami 
byli zawsze ci, na życiu których pojawił się na chwilę rys 
skłonności ku nieboskłonowi. Oczywiście z czasem ten rys 
mijał, stawał się wręcz przedmiotem kpin, czegoś co my 
nazywamy dorastaniem czy dojrzewaniem. Ale tak było. 
Dowódcą każdego z takich statków były dorosłe już osoby, 
które jednak jako dzieci spoglądały w nieboskłon wierząc, że 
dane im będzie spotkać ze światem po drugiej stronie... 

Tak mijały tysiąclecia; działały boty genetyczne, 
hipersoniczne komputery, algorytmy z fizyką, matematyką; 
toczyło się życie w doskonałym fizycznie świecie, a z dawnego 
strachu czy bojaźni, czy znaku tabu przed nieboskłonem, 



pozostało zatarte wspomnienie; z czasem zaczęła dominować 
raczej ciekawość i pewność, że może tam być świat jak po 
drugiej stronie czarnej dziury, ale i świadomość, że ta 
ciekawość nie może być kiedykolwiek zaspokojona. 

.................... 

Pewnego dnia kiedy granicę patrolował statek ciemności, 
nie wiadomo z jakiego powodu na nieboskłonie pojawiła się 
czarna dziura. (W tym miejscu należy Ci wyjaśnić Czytelniku, 
że w obu światach poznano fenomen czarnych dziur, ale tylko w 
pewnym zakresie. Dowiedziano się, że były one grawitacyjnymi 
naprężeniami wszechświata łączącymi różne odległe jego części 
w sieć wielu powiązań. Nie wszystkie z nich eksplorowano po 
tym jak kilka wypraw zakończyło się zagubieniem kontaktu z 
wysyłanym statkiem. Zarzucono podróże przez czarne dziury 
zaspokajając ciekawość z nimi związaną tym, że wiadomi czym 
są. Takie sekretne przejścia, które skracały drogę. Ale mimo 
potęgi techniki, piękna matematyki i poskromienia fizyki, 
fenomen czarnych dziur pozostawał poza zasięgiem możliwości 
ich kontrolowania, w sensie przewidywania co się stanie, gdy 
wpadnie się w takie przejście. Żadne równanie nie mogło 
przewidzieć przebiegu takiej podróży, tym bardziej jej końca. I 
była jeszcze jedna rzecz dotycząca czarnych dziur. Odkryto 
kiedyś przypadkiem czarne dziury w skali wielokrotnie 
mniejszej niż te, do których przyzwyczaił nas kosmos. 
Najgorsze jest to, że konsekwencją tego odkrycia było 
niekontrolowane pojawianie się takich małych czarnych dziur. 
Pojawiały się co prawda bardzo rzadko; tak rzadko, że 
świadoma pamięć jednego pokolenia nie mogła sobie poradzić z 
utrzymaniem jasności i czytelności takiego wspomnienia. 
Zawsze jednak było to wydarzenie ze wszech miar 
fundamentalne dla poczucia komfortu cywilizacji w tym 
konkretnym momencie. Poza bowiem nieokiełznanym światem 



odczuć , emocji, marzeń , była to sfera kompletnie 
niekontrolowalna przez naukę. A tym bardziej było to bolesne, 
że w świecie fizyki i matematyki, w świecie techniki to były 
jedyne fenomeny niepoznane, nieprzewidywalne i pozbawione 
narzędzi do ich zbadania. I to tyle wyjaśnienia mój drogi 
Czytelniku). Tego właśnie dnia, w momencie kiedy świadoma 
pamięć cywilizacji nie obejmowała już takiego wydarzenia, 
pojawiła się czarna dziura. I to pojawiła się wyjątkowo. Zwykle 
pojawiała się w przypadkowych miejscach powodując, że 
znikali ludzie, fragmenty przestrzeni, a tym razem pojawiła się 
tam, gdzie powinna była się pojawić. Pojawiła się na 
nieboskłonie. I stało się coś, na co jak okazało się żadne 
matematyczne równanie nie przygotowało nikogo. Czarna 
dziura na nieboskłonie, jakby robiąc psiukusa i chcąc 
udowodnić, że wcale nie musi łączyć skrajnie odległych 
światów, otworzyła się na nieboskłonie. I otworzyła się tak, że 
na nieboskłonie pojawiło się okno między dwoma światami, 
które odwracając całą historię głowę od siebie unikając 
nieboskłonu jakby mimo wszystko czuły, że tuż tuż coś jest... 

.................... 

Po stronie ciemności przestrzeń patrolował statek kapitana 
Okulusa; po stronie światła statek Kapitan Aroi. To bardzo 
ciekawe, że choć ich światy w ogóle istniały nie wiedząc nic o 
sobie to wszystko w ich statkach było niemal takie samo. 
Wszystko prócz tempa pulsowania koloru i samego koloru. 
Poza tym wszystko było takie samo. I tacy sami byli ludzie, 
którzy otoczeni techniką siedzieli w tych maszynach... 

Kiedy pojawiła się czarna dziura statek Kapitana Okulusa 
zaczął być wciągany w jej kierunku. Kapitan nakazał ewakuację 
pozostałych członków zespołu w kapsułach, które szczęśliwie 
odleciały na ziemię. On sam jednak nie zdążył (jakież to 



romantyczne, że mimo upływu czasu i racjonalizacji tylu 
zachowań przez geny żywa była tradycja kapitana 
opuszczającego jako ostatni statek, którym dowodził). Statek 
Okulusa został wessany do świata światła, i nagle czarna dziura 
zamknęła się tuż za nim. Nikt po stronie ciemnonów nie 
wiedział, jaki jest jego los. 

Tymczasem po drugiej stronie załoga statku Kapitan Aroi 
patrolująca przestrzeń otrzymała tak silne uderzenie 
grawitacyjne, że ich statek w momencie otwarcie się czarnej 
dziury został od niej daleko odepchnięty. I dopiero kiedy czarna 
dziura zamknęła się, oczom załogi ukazał się statek Okulusa - 
coś czego nigdy nie widzieli i czego nie mogli się spodziewać. 
Statek był dokładnie taki sam jak ich statek. Patrzyli na to 
zjawisko dziwiąc się i chyba dopuszczając do głowy myśl, że 
być może doświadczają zbiorowej halucynacji. Ale nie była to 
halucynacja. Przed nimi unosił się lustrzany w kształcie, a tylko 
odmienny w pulsującym kolorze statek. 

Algorytmy szybko pokazały, że strukturalnie mamy do 
czynienia z tożsamym fizycznie obiektem, niemniej 
pochodzącym z nieznanego świata. I szybko pojawiła się 
komenda - załoga Aroi wdrożyła procedury bezpieczeństwa - 
statek Okulsa został odholowany do gwiezdnej bazy światła, 
aby przejść kwarantannę. 

.................... 

Okulus zamknięty w środku, bez kontaktu ze swoją 
gwiezdną bazą cienia, nie wiedział co ma robić; biernie 
obserwował to co się działo; nie miał kontroli nad swoim 
statkiem, który nie miał zasilania - wszystko po przejściu przez 
czarną dziurę zepsuło się. Nie działały żadne algorytmy, żadne 
systemy nanobotycznej inteligencji kwantowej. Siedział tak w 



kokpicie i poczuł się jak ktoś, kto po raz pierwszy w swoim 
życiu doświadcza ciszy. Czy słyszałeś kiedyś ciszę Czytelniku? 
Nie; to w zasadzie złe pytanie. Tu bardziej chodzi o 
doświadczenie ciszy; bo takiej prawdziwej ciszy się doświadcza 
- jej się nie słyszy. Tego doświadczał właśnie Kapitan Okulus. 
Doświadcza ł emocji nieoszl ifowanych równaniami 
matematycznymi i korektami nanobotycznych maszynerii. I w 
tym dziwnym, zupełnie dla niego nowym stanie, doświadczył 
czegoś, co nigdy nie miało miejsca w jego całym 
dotychczasowym życiu i życiu jego rodziny przekazanym w 
doświadczeniu genetycznej pamięci sięgającej tysięcy lat. Co 
ciekawe tego samego doświadczyła Kapitan Aroja. Oboje od 
początku stacjonowania statków w gwiezdnej bazie światła 
czuli po drugiej stronie obecność kogoś, kto z jakiegoś powodu 
jest im bliski, kogoś, kto tak samo jak oni lata wcześniej 
wpatrywał się w granicę światłocienia nazywanego 
nieboskłonem licząc, że kiedyś się tam znajdą. I, że może coś 
odnajdą... 

Procedury sprawiły, że statki stały naprzeciw siebie 
kilkanaście godzin. W tym czasie algorytmy świata światła 
doprowadziły do konkluzji, na widok której głównodowodzący 
akcją zbladł. Kiedy zobaczył treść dokumentu zachwiał się w 
posadzie swojego ciała, a ci którzy akurat się w niego 
wpatrywali dostrzegli nienaturalną zmianę koloru i wyrazu jego 
twarzy. Treść dokumentu była istotnie surrealistycznie. Kapitan 
Aroja miała pójść do statku z innego świata. I nawet to nie 
byłoby tak dziwne, gdyby nie komentarz algorytmu, który 
podał, że nie wie dlaczego tak ma być zrobione, ale wie, że tak 
ma być zrobione. Biedni w sumie ci ludzie. Uciekali przez 
cywilizacje od bogów ku kolejnym bogom. Ale cóż zrobić. 
Konkluzja to konkluzja. Rozkaz to rozkaz. Kapitan Aroja 
opuściła swój statek. Nie czuła gniewu, ani zdziwienia na taki 



rozkaz, ani tym bardziej strachu. W zasadzie to ten irracjonalny 
przekaz rozkazu otworzył jej duszę jeszcze bardziej na 
przekonanie, że tam, w tym statku jest ktoś, kto właśnie jest jej 
tak mocno bliski. Nie chodziło o zbadanie lustrzanego statku; 
nie chodziło o skanowanie jego stryktury nanobotycznej. 
Chodziło o to silne przeczucie. 

Okulus nie wiedział jak się ma zachować i choć nie miał 
żadnego kontaktu ani a bazą, ani ze światem światła, to czuł, że 
spotka kogoś wyjątkowego. Kiedy zobaczył Kapitan Aroję 
podchodzącą do jego statku serca zabiło mu mocniej. Nie miał 
nanobotycznych narzędzi poznawczych, ale czuł, że to miłość 
jego życia. Nagle otworzyły się przed nim wrota wspomnień, 
które system zaszufladkował z czasem jako wybryk 
kształtowania się dorosłości. A teraz te wspomnienia stały się 
tak silne. Przypomniał sobie jak patrzył w zakazanym kierunku 
nieboskłonu i miał takie silne przejmujące wrażenie ocierające 
się o realność doświadczenia zmysłowego, że po drugiej stronie 
wpatrują się w niego czyjeś oczy. Oczy szmaragowe, które 
patrzą na niego tak, jak nigdy nie patrzyły na niego niczyje inne 
oczy. Oczy, które choć niepoznane kochają go miłością tak 
silną, czystą i głęboką, jaką można sobie tylko wyobrazić. To 
samo działo się z Kapitan Aroją. Ona też przypomniała sobie te 
oczy, tyle tylko, że ich kolor był hebanowy. Tak było. Oczy 
Kapitam Aroi były szmaragdowe, oczy Kapitna Okulusa były 
hebanowe. 

Wreszcie nadszedł ten dzień- dostali się d wnętrza statku 
Okulusa, który poddał się. Ale zdarzyła się rzecz zadziwiająca - 
okazało się, że z jakiegoś powodu Okulus był rozumiany tylko 
przez Aroi - oboje mówili swimi jeżykami a jednak rozumieli 
się. To był znak. Na polecenie dowództwa Aroi miała spędzać z 
Okulusem jak najwięcej czasu i wycisnąc od niego informacje. 



Mijał czas i Aroja z Okulusem wzajemnie poznawali się. 
Podejrzliwość ustępowała miejsca ciekawości z czasem 
fascynacji, która stopniowo przeradzała się we wzajamen 
zainteresowanie. Okulus coraz chętniej dzielił się informacjami 
o świecie cieni, przez co dowództwo flotylli światła dawało 
Aroi wolną rękę w tym jak i co może robić z Okulusem. Aroja 
zaczęła zabierać go poza bazę (pod nadzorem). Bardzo dużo 
rozmawiali; okazało się, że oboje w dzieciństwie patrzyli w 
nieboskłon zastanawiając się co jest po drugiej stronie... 

Razem spędzili noc. Jego dotyk mimo, że rodził przyjemny 
dreszcz jej ciała, działał jakby paraliżująco. 

Po pewnym czasie Aroja zaczęła czuć się gorzej. Mimo 
zasad bezpieczeństwa jakie stosowano przy kontaktach z 
Okulusem, dowództwo ograniczało do minimum jego kontakt z 
innymi osobami z bazy. Nagle po stronie dowództwa pojawił 
się irracjonalny strach, że to wszystko to podstęp. Paranoję 
zaczęły podsycać dziwne zdarzenia na nieboskłonie. Coraz 
częściej pojawiały się czarne dziury, który zasysały ze strony 
światła cienia małe czarne dziury rozrzucając je po całym 
świecie. A te małe czarne dziury pochłaniały bez śladu kolejne 
obszary świata światła. I ludzi. I struktury. Zaczęło robić się 
groźnie. 

Te same algorytmy, które kazały Kapitan Aroi iść bez 
uzasadnienia do statku Okulusa wypluły informację, że musi 
ona opuścić Okulusa, wyjść z jego statku, zapomnieć o nim, a 
statek jego ma ulec zniszczeniu. Obliczenia pokazują bowiem, 
że im dłużej ten statek z nim tu pozostają tym częściej otwierać 
się będą wrota czarnej dziury na nieboskłonie i tym więcej 
małych czarnych dziur będzie spadać na świat 



światła zamieniając go pustynię przy pozostających bezradnymi 
algorytmach korekty i naprawy struktur. 

Nie było to łatwe, ani zrozumiałe. Tym bardziej, że w 
zakrzywionym czasie i przestrzeni tego wydarzenia, którego 
ciężar dla wszystkich był nie do zniesienia, oboje się pokochali. 
I oboje się kochali, tak fizycznie i tak metafizycznie. A badania 
Aroi wykazały, że jest w ciąży. Oboje poczuli w tym momencie, 
że to symboliczne zdarzenie... jakby wszechświat chciał 
symboliczne spotkania dwóch różnych światów przed którymi 
może pojawić się wspólna przyszłość... 

Algorytmy jednak nie kłamały. Im więcej upływało czasu 
ich wspólnej chwili tym więcej ubywało bezpowrotnie świata 
światła. Aroja słabła... Algortymy pokazały, że ciąża ją zabija. Z 
resztą to była taka pierwsza ciąża w tym świecie, bo od 
tysiącleci dzieci produkowano w specjalnych pojemnikach. 
Wszystko działo się tak szybko; ludzka ciąża pierwszy raz od 
tysiącleci i to ze związku z kimś ze świata cieni... Świat 
dookoła się trząsł i walił.... Aroja i jej dziecko zmarli w 
ramionach Okulusa, którego rozpacz ubrana w nieludzki krzyk 
rozerwała mu serca. Kiedy to wszystko się działo algorytmy w 
ogóle nie czytały tego co się z nimi działo. To się po prostu 
działo, a świat nauki i techniki jakby bezradnie milczał. 

W chwili kiedy krzyk rozpaczy Okulusa rozerwał mu 
serce, algorytmy wypracowały kod, który jak się okazało miał 
poskromić psiukusową serię czarnych dziur na nieboskłonie, 
które coraz bardziej odsłaniały świat światła przed burzącymi 
wszystko czarnymi dziurami świata ciemności. 

Nieboskłon świata światła pokryła specjalna substancja 
wyprodukowana przez mikroboty, która miała już na zawsze 
zabezpieczyć go przed czarnymi dziurami. I tak się 



rzeczywiście stało. Te dwa światy miały już się nigdy nie 
spotkać... 

.................... 

Stała się rzecz ciekawa... Kiedy specjalna substancja 
pokryła nieboskłon (z resztą w taki sposób, że nie zmienił się 
jego kolor, blask) wszystko się skończyło i po obu stronach 
nieboskłonu wszystko wróciło do normy. Świat wyglądał tak 
jakby nic się nie zmieniło. Żadnego śladu. Żadnego śladu 
fizycznego, żadnej nanobotycznej szczątkowej formy pamięci. 
Ale tu i tam pojawiła się wiadomość, że statek Kapitan Aroi i 
odpowiednio Kapitana Okulusa zginęły w trakcie eksploracji 
drogi czarnej dziury. I dlatego należy trzymać się z dala od 
czarnych dziur tak samo jak, z powodów o których dokładnie 
nikt nie pamięta, a algorytmy milczą, nie wolno patrzeć w 
nieboskłon. 

==================================================================

Szanowna Pacjentko/Szanowny Pacjencie 

Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie tego 
opowiadania. 

Jest abstrakcyjne, ale zaraz postaramy się wyjaśnić dlaczego 
daliśmy je Wam do przeczytania. Jesteście Pacjentami, u 
których planowany jest zabieg zamknięcia PFO lub ASD i 
chcemy w ten sposób spróbować dodatkowo wyjaśnić Wam 
sytuację , w której jesteście oraz o co chodzi z zabiegiem 
zamknięcia PFO/ASD. 



Po pierwsze dlaczego w historii są dwa światy, które nie wiedzą 
o sobie nic nawzajem, choć przeczuwają, że mogą tam być. 

Przegroda międzyprzedsionkowa, czyli struktura oddzielająca 
lewy i prawy przedsionek od siebie, w życiu płodowym jest 
drożna. To dzięki temu dziecko w łonie matki może 
otrzymywać przez pępowinę krew z tlenem i substancjami 
odżywczymi. Otwór, który je w tym czasie łączy zarasta tuż po 
narodzinach, aczkolwiek u części osób właśnie, ten proces nie 
przebieg prawidłowo i zarośnięcie jest niepełne. Lewy 
przedsionek i prawy przedsionek to te dwa światy, które nie 
komunikują się ze sobą, ale dawno, dawno były połączone. 

Lewa część serca i prawa część serca prowadzą tą samą krew - 
jest strukturalnie taka sama. To co je różni to ciśnienie pod 
jakim płynie krew oraz ilość tlenu jaką krew niesie. Stąd w 
opowieści statki powietrzne obu światów są takie same, tylko 
różnią się kolorem. I w zasadzie dwa światy są takie same tylko 
jeden nazywa się światem cienia, w drugi światem światła. 

Ponieważ normalnie ciśnienie w prawym przedsionku jest 
zdecydowanie niższe niż w lewym, nawet małe nieszczelności 
nie przeszkadzają bo ciśnienie lewego przedsionka „dopycha 
łatę” między przedsionkami. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy 
dochodzi chwilowo do odwrócenia ciśnień po obu stronach 
przegrody między przedsionkami i wówczas może mieć miejsce 
niebezpieczne zdarzenie. Właśnie takie jak być może przytrafiło 
się Państwu - przejściowe niedokrwienie mózgu, udar mózgu. 
W naszej historii tym zdarzeniem jest czarna dziura, która 
pojawia się na niebosk łonie (czyli w przegrodzie 
międzyprzedsionkowej) i doprowadza do przedostania statku na 
drugą stronę. 



Ale; dlaczego tak się dzieje, że może dojść do udaru? Mówiąc 
obrazowo krew krążąca w prawym przedsionku płynąc pod 
niższym ciśnieniem może nieść z obwodu naszego ciała 
mikrozakrzepy naczyniowe powstające np. w nawet niewielkich 
żylakach kończyn dolnych albo żylakach miednicy. Normalnie 
takie mikrozakrzepy zostałyby przefiltrowane przez siatkę 
naczyń płucnych, z których krew przepływa do lewego 
przedsionka. Natomiast jeśli taki mikroskrzep dostanie się 
bezpośrednio do lewego przedsionka to może stąd dostać się do 
całego ciała i doprowadzić do blokady przepływu krwi w 
naczyniu, które zablokuje. I o ile większość części ciała jest 
unaczyniona z wielu stron i z czasem dochodzi do naturalnego 
„rozpuszczenia” takiego zakrzepu, o tyle w mózgu sytuacja jest 
inna. Wiele obszarów jest unaczynionych przez tylko jedno 
naczynie, a komórki nerwowe są bardzo wrażliwe na 
niedokrwienie. Stąd jest tak, że wystarczy chwila zablokowania 
przepływu krwi i dochodzi do martwicy komórek nerwowych z 
nieodwracalnymi zmianami. 

Dlatego nasi główni bohaterowie, choć tacy sami, tęskniący 
podświadomie za sobą, nie mogą ze sobą pozostać, a ich 
związek kończy się rozpadem i dramatem. 

Wracając do Państwa sytuacji rozwiązaniem zapobiegającym 
takiemu zdarzeniu i chroniącym Państwa przed udarem mózgu 
w takim mechanizmie jest założenie tzw. zatyczki, swoistej 
metalowej ściany izolującej całkowicie prawy i lewy 
przedsionek serca w miejscu, w którym znajduje się otwór lub 
pojawia się nieszczelność. Taki zabieg eliminuje ryzyko takich 
przechodzących zatorów, o których mówimy zatory 
skrzyżowane. 

Taki zabieg jest planowany właśnie u Państwa. Oddzielenie 
lewego i prawego przedsionka (czyli dwóch światów) poprzez 



założenie specjalnej zatyczki, wyeliminuje na zawsze ryzyko 
takich zdarzeń w przyszłości. 


