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– Panowie – zaczął przewodniczący – nasza sytuacja jest poważna. Jestem zmu-
szony zapoznać was wszystkich niezwłocznie z przykrymi, lecz nieodwracalnymi 
faktami… Do pościgu za dziewczynką o imieniu Momo użyliśmy prawie wszystkich 
agentów, jakich mieliśmy do dyspozycji. Nasz pościg trwa już w sumie sześć godzin, 
trzynaście minut i osiem sekund. Wszyscy uczestniczący w nim agenci musieli, rzecz 
jasna, zaniedbać swoje właściwe obowiązki i sens istnienia, a mianowicie zbieranie 
czasu. […]

Po chwili na przeciwnym końcu stołu podniósł się drugi mówca i wszystkie twarze 
zwróciły się ku niemu. 

– Panowie – powiedział – wszystkim nam w równym stopniu leży na sercu pomyśl-
ność naszej Kasy Oszczędności Czasu. Wydaje mi się jednak, że zupełnie niepotrzebnie 
niepokoimy się całą tą sprawą, a nawet robimy z niej coś w rodzaju katastrofy. Wszyscy 
wiemy, że w naszych spichlerzach czasu zostały już zgromadzone tak wielkie zapasy, 
że nawet wielokrotność poniesionych strat nie może nas narazić na poważne niebezpie-
czeństwo. Co to dla nas ludzkie życie? Doprawdy, drobiazg …! Mimo to zgadzam się 
z naszym czcigodnym przewodniczącym, że coś takiego nie może się powtórzyć. 
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Istnieje pewna wielka, a przy tym całkiem zwyczajna tajemnica. Wszyscy ludzie 
ją dzielą, każdy ją zna, lecz bardzo niewielu zastanawiało się nad nią kiedykolwiek. 
Większość ludzi przyjmuje ją jako oczywistość i nie dziwi się jej ani trochę. Tą ta-
jemnicą jest czas.

Do jego mierzenia służą kalendarze i zegary, niewiele to jednak mówi, gdyż każdy 
wie, że jedna godzina może się człowiekowi wydawać wiecznością, ale niekiedy może 
też mijać jak chwila – w zależności od tego, co się w ciągu tej godziny przeżywa. 

Bo czas to życie. A życie mieszka w sercu.
I właśnie o tym nikt nie wiedział lepiej od szarych panów. Nikt nie wiedział tak 

dobrze jak oni, ile jest warta godzina, minuta, ba, nawet sekunda życia. […]
Mieli plany, co się tyczy czasu ludzi. Były to dalekosiężne i starannie przygotowa-

ne plany. 
Za najważniejsze uważali, żeby nikt nie zwracał na ich działalność uwagi. Niepo-

strzeżenie usadowili się w życiu wielkiego miasta i jego mieszkańców. I krok po kro-
ku, ukradkiem, wdzierali się z każdym dniem coraz dalej, i brali ludzi w posiadanie. 

Każdego, kto pasował do ich zamiarów, znali już, zanim on sam mógł się czegoś 
domyślić. Wyczekiwali tylko stosownej chwili, kiedy będą mogli go dopaść. A ze 
swej strony dokładali starań, żeby ta chwila nastąpiła możliwie szybko.
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– Witaj! – zawołał wesoło. – Serdecznie witam w Domu Nigdzie. Pozwól, mała 
Momo, że ci się przedstawię. Jestem Mistrz Hora – Secundus Minutius Hora.

– Naprawdę na mnie czekałeś? – spytała zdziwiona Momo.
– Ależ oczywiście! Przecież specjalnie wysłałem swoją żółwicę Kasjopeję, żeby cię 

przyprowadziła.
Wyciągnął z kamizelki płaski wysadzany diamentami zegarek kieszonkowy i naci-

snął sprężynę otwierającą wieczko. […]
Na cyferblacie nie było wskazówek ani liczb, tylko dwie bardzo cienkie spirale, któ-

re, położone jedna na drugiej, kręciły się powoli w przeciwnych kierunkach. W miej-
scach, gdzie linie się przecinały, rozbłyskiwały czasem maleńkie punkciki.

– To jest – powiedział Mistrz Hora – zegar odmierzający godziny gwiezdne. Bez-
błędnie pokazuje rzadkie godziny gwiezdne i właśnie teraz taka się zaczęła.

– Co to jest godzina gwiezdna? – zapytała Momo.
– No cóż, czasem w biegu dziejów bywają szczególne chwile – wyjaśnił – kiedy 

zrządzeniem losu wszystkie rzeczy i istoty, aż do najodleglejszych gwiazd w górze, 
współdziałają w niepowtarzalny sposób, i wtedy może się zdarzyć coś, co nie byłoby 
możliwe wcześniej ani później. Niestety, ludzie zazwyczaj nie potrafi ą z nich skorzy-
stać i dlatego godziny gwiezdne mijają często niezauważenie. Ale jeśli jest ktoś, kto je 
rozpozna, to na świecie dzieją się wielkie rzeczy (Ende, 2014, s. 236–237).

Ende M. (2014), Momo albo osobliwa historia o złodziejach czasu i dziewczynce, która odzyskała dla ludzi skradziony im czas, 
Kraków: Znak, s. 236–237.



Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10. 

Kobieta sunęła na kółkach, odpychając się drugą nogą. Przy Bulku i Lisie gwałtow-
nie zahamowała, spojrzała na nich surowo i zachrypniętym szeptem, który brzmiał jak 
świst wiatru wpadającego przez szpary w ścianach starej drewnianej chałupy, powie-
działa:

– Źle trafi liście. Idźcie stąd, dzieci! […]
Ale Bulek patrzył na to dziwo w długim skórzanym płaszczu z wielką ciekawością. 
– Dlaczego ten zegar chodzi do tyłu? – spytał, wskazując ponad ramieniem kobiety.
Odpowiedziała, nie odwracając głowy:
– Odlicza czas do końca świata. A dla was ta chwila właśnie nadeszła. Wynoście 

się.
– A ten? – Bulek wskazał inny zegar. – Ten przecież nie chodzi. Sprzedaje pani ze-

psute zegary?
– Banialuki! Ten zegar po prostu twierdzi, że czas stoi w miejscu, i kto wie, może 

ma rację.
– Czas nie może stać w miejscu – oświadczyła Lisa, odzyskując przytomność umy-

słu.
– Najwyraźniej nic nie wiesz o czasie, niemądra dziewczyno, więc raczej nie po-

winnaś otwierać ust – zganiła ją kobieta. – W historii wszystko dzieje się jednocześnie 
i cały czas, i raz po raz się powtarza. Ale większość ludzi ma takie małe mózgi, że nie 
jest w stanie pojąć wszystkiego naraz. Dlatego im się wydaje, że wydarzenia następują 
jedno po drugim.

Nesbø J. (2012), Doktor Proktor i wanna czasu, Warszawa: Czarna Owieczka, s. 51–52.
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– To… – zaczęła Juliette drżącym głosem. – To jest wanna czasu. Można nią po-
dróżować, dokąd się zechce, w czasie i przestrzeni. Wystarczy ją napełnić wodą, zro-
bić pianę z mydła czasu i zanurkować. Potem trzeba się skupić i wybrać miejsce, rok, 
datę i godzinę, do jakiej chce się dotrzeć. Po siedmiu sekundach można wstać – i jest 
się na miejscu. Ale można się tam wybrać tylko raz. To znaczy tylko jeden jedyny raz 
można próbować zmienić przeszłość w tym konkretnym miejscu. 

– Genialne! – zawołał Bulek. – Kiedy doktor Proktor to coś wynalazł?
– Kiedy mieszkał w Paryżu, tuż przed tym, jak mnie poznał. Victor…
– Victor?
– Doktor Proktor – wyjaśniła Lisa. – A raczej doktor Victor Proktor. […]
– Wszystko jedno – powiedziała Juliette. – Victor wynalazł wannę czasu, nato-

miast mydło czasu to wynalazek jego asystenta (Nesbø, 2012, s. 116–117).

Nesbø J. (2012), Doktor Proktor i wanna czasu, Warszawa: Czarna Owieczka, s. 116–117.
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– Rozmawiał pan z doktorem Proktorem?! – krzyknęła Lisa. – Gdzie on jest?
Pan Eiffel w zamyśleniu wsunął palce między guziki kamizelki i podrapał się po 

brzuchu. 
– Tego niestety nie wiem, mąnami. Mieliśmy króciutkie spotkanie, tu, w tym po-

koju, ale potem doktor wybrał się gdzieś dalej. Tak jak ty przybył w wannie. Wyjaśnił 
mi, że to wanna czasu. 

– I pan mu uwierzył? – spytała Lisa. – Uwierzył pan, że wymyślił sposób na po-
dróżowanie w czasie?

– Naturalnie. O wiele trudniej byłoby mi w to nie uwierzyć. Nie mogę wierzyć, 
że nikt nigdy nie wymyśli sposobu na przemieszczanie się w czasie. Jestem przecież 
inżynierem i z całym przekonaniem wierzę w ludzką zdolność tworzenia. Potrzeba 
do tego jedynie odpowiedniej porcji fantazji i szczypty logiki. – Eiffel uśmiechnął się 
smutno. – Ja niestety dysponuję wyłącznie logiką i ani odrobiną fantazji. Jeśli istnieje 
coś, czego ludzie nigdy nie będą mieli za dużo, to jest to właśnie fantazja.

– O, znam chłopca, który doszedł do samej granicy – powiedziała Lisa i wycisnęła 
do wanny wodę z mokrych włosów. 

– Ach tak? Chciałbym, żeby tu był.
– Dlaczego?
Eiffel znów się rozkaszlał i wskazał na okno.
– W przyszłym roku jest wystawa światowa, a rada miasta Paryża zleciła mi wybu-

dowanie na tym placu wieży. Postawili tylko trzy warunki: ma to być budowla piękna, 
genialna i ma zapierać dech w piersi wszystkim, którzy ją zobaczą. Rzecz niby pro-
sta… – Eiffel wypuścił monokl na dłoń, zamknął oczy i potarł fajką czoło. – Problem 
w tym, że brakuje mi fantazji, by stworzyć coś pięknego i genialnego, a jedyna rzecz, 
jaka mi zapiera dech w piersi, to ten stanowczo zbyt łagodny tytoń.

Nesbø J. (2012), Doktor Proktor i wanna czasu, Warszawa: Czarna Owieczka, s. 195–196.


