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JESTEŚMY PRZYSZŁOŚCIĄ 

( inspirowane Bajkami robotów ) 

 

 Klapaucjusz obudził się w swojej pracowni. Dzień wyglądał jak każdy inny, 

ale w powietrzu można było wyczuć coś niepokojącego, coś tak dziwnego, jak na tamte 

czasy, że sam konstruktor zaczął się zastanawiać co się dzieje. Klapaucjusz wstał, zaciągnął 

się powietrzem i poczuł charakterystyczny zapach spalonego oleju. Przeszedł się po pracowni, 

sprawdził swoje roboty, ale wszystko w porządku. Otworzył okna przyciskiem i osłupiał 

ze zdumienia. Za oknami ciągnęła się rozłożysta smuga smolistego dymu pokrywającego 

niebo w odcieniu czarno-szarego, połyskliwego lakieru. Wyszedł z pracowni i w jednej chwili 

stracił panowanie nad swoim ciałem. Czuł, jakby zaczął robić wszystko wbrew swojej woli. 

Ostatnimi resztkami sił wszedł z powrotem do pracowni, założył maskę gazową i czekał, aż 

chmura przeminie. Srebrna mgła przeleciała koło jego domu zabierając wszystkich 

mieszkańców. Wiedział, że sam nie poradzi sobie z nadchodzącym zagrożeniem, więc 

postanowił prędko pognać do Trurla. Może on będzie na ten temat coś wiedział. 

 Klapaucjusz wyszedł jeszcze raz na zewnątrz. Słońce świeciło i całe miasto tętniło 

życiem. Konstruktor osłupiał z wrażenia. Jak to możliwe, że nic się nie zmieniło? Zdał sobie 

wreszcie sprawę z tego co widzi. Przez miasto przechadzały się same roboty i żadnej żywej 

duszy. Klapaucjusz już wiedział, że nie może być tam, gdzie stoi, ale było już za późno. 

Ogromny robot, dwa razy większy od konstruktora, stanął przed nim. Wtem robot odezwał się 

dziwnie wysokim, elektronicznym głosem:  

- Nie wyglądasz na jednostkę zintegrowaną z naszym programem. Podaj swój identyfikator. 

Konstruktor niewiele myśląc zaczął uciekać. Nie było to jednak dobre rozwiązanie. W jednej 

chwili robot klasy J6 - prototyp policyjny złapał go w swoje żelazne objęcia. Zza rogu alei 

wynurzyła się jakaś zakapturzona postać. Podeszła do bota i włożyła modulator pamięci 

wielkości guzika jednym szybkim ruchem. J6 puścił konstruktora i powiedział: 

- Czekam na rozkazy. 
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Klapaucjusz sądził, że postać kryjąca się za kapturem może nie być sojusznikiem, ale miał 

pewność, że jest człowiekiem, a to już coś. 

 Człowiek w kapturze odezwał się. Po głosie można było domyślić się, że był to 

mężczyzna. 

- Szukaliśmy Pana! Wiedzieliśmy, że zdołał Pan przetrwać nalot chmury nanobotów. 

Klapaucjusz odezwał się, a w jego głosie można było usłyszeć nutę przejmującego strachu: 

- Dlaczego? Co się stało? 

Mężczyzna ściągnął kaptur. Miał on rude włosy, krzaczaste brwi, niebieskie oczy i ogromną 

szramę, z której jeszcze przed chwilą sączyła się krew. 

- Na tej planecie zostało już niewielu konstruktorów. Większość została porwana, jeszcze inni 

umarli z wycieńczenia. W przeciwieństwie do robotów ludzie żyją, można ich zranić lub 

zabić, a to oznacza, że sztuczna inteligencja prędzej czy później wykorzysta tę wiedzę i stanie 

do walki z nami. Ta chwila nadeszła. Po tych słowach nieznajomy podszedł do Klapaucjusza i 

przyłożył mu dziwne urządzenie do ciała. Zanim konstruktor zdołał zadać jakiekolwiek 

pytanie, runął z hukiem na podłogę. Mężczyzna mruknął do mikrofonu wbudowanego w 

ramię: 

- Mamy numer 1921 

Po czym z Klapaucjuszem w worku ulotnił się z miejsca zdarzenia. 

 Niedługo po tym wydarzeniu w barze, kilka przecznic dalej, toczyły się hazardowe 

walki robotów. Na arenie, wielkości 10x20 krometrów, otoczonej polem magnetycznym 

nie przepuszczającym dźwięku, a także wszystkiego co miało gęstość większą od powietrza, 

stały dwa roboty: M91 klasyfikacji wojskowej oraz T720 klasyfikacji neutralnej. T720 

przeszedł wiele modyfikacji, co powodowało, że wyglądał na godnego przeciwnika. Chwilę 

po rozpoczęciu walki do baru wszedł człowiek. Na twarzy miał maskę z nadajnikiem kodów 

własnoręcznej konstrukcji, na tyle mocnym, by czujniki w mieście, zamontowane dosłownie 

w każdym miejscu, nie mogły go zidentyfikować. Większość robotów nie zwróciła na niego 

najmniejszej uwagi patrząc, jak rozumny T720 zostaje zniszczony przez M91. Właścicielem 

baru był MJK6, robot klasy medycznej z uszkodzonym w trakcie produkcji procesorem. 

Często roboty tej generacji schodziły na złą drogę. Tak też się stało z tym MJK6. 

Zamaskowany człowiek podszedł do niego i wyciągnął miotacz promieni Y silnie 

paraliżujący ludzi, a także przepalający procesor najwytrzymalszym robotom. Wtem MJK6 

odezwał się: 

- Czego znowu chcesz? Dałem Ci namiary na firmę i zapewniłem 38 kirmogramów 

robotyków… Nic nikomu nie powiedziałem.  
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Człowiek w masce wskazał na wiszącą nad barem starą fotografię, przedstawiającą robota 

i chłopca. MJK6 skinął głową i powiedział: 

- Idziemy.  

Tymczasem na arenie dwa kolejne roboty stanęły do walki. Gdy wyszli z baru ich oczom 

ukazał się mały pojazd, zwany perystronem, pomalowany na jasnoniebieski kolor. Człowiek i 

robot wsiedli do niego. Trurl ściągnął maskę. Wyglądał zupełnie inaczej niż dawniej. Po 

chwili milczenia powiedział: 

- Jak dobrze wiesz, jestem konstruktorem, a pomoc takim jak ja jest nielegalna. Przepraszam 

Cię za miotacz Y, ale sądziłem, że nas zdradziłeś. Kolejni konstruktorzy znikali, w tym także 

mój najlepszy przyjaciel Klapaucjusz, którego zacząłem osobiście poszukiwać. Ślady są 

jednoznaczne. Dlatego potrzebuję Twojej pomocy. 

- I dlatego wycelowałeś we mnie śmiertelny promień?! Taki z Ciebie przyjaciel !!! 

- Przestań! Wiesz, że w obecnych okolicznościach trzeba zachować warunki bezpieczeństwa. 

MJK zrozumiał, że najwyraźniej trochę przesadził z wyrzutami i odpowiedział: 

- Jestem Ci wdzięczny, że mnie kiedyś naprawiłeś i dałeś drugą szansę, więc zapomnę o tym, 

a Ty przejdź do sedna sprawy. 

- W porządku. Klapaucjusz i reszta konstruktorów znajdują się w PIN-BOT-INDUSTRIES. 

Są oni potrzebni do rozwoju firmy, a Ty, jako jedyny z robotów, któremu zaufałem, masz jej 

plany i czytnik szyfru. 

- Mogę pomóc, ale nie wejdę tam. Wiesz, że nie sprawdzam się w takich sytuacjach. 

- Miałem tylko nadzieję, że pomożesz mi ominąć wszystkie zabezpieczenia, 

a ja odpowiednim sprzętem odpalę pole neutralizacyjne 32 generacji. Bez specjalnego 

natężenia procesora robot odpowiedział: 

- Aż do śmierci, Kapitanie! 

- Aż do śmierci, Przyjacielu! 

I pojechali tam, gdzie wszystko się zaczęło. Gdy Trurl i MJK6 dotarli pod główną 

siedzibę PIN-BOT-INDUSTRIES poczuli się nieswojo. Budynek miał przynajmniej 50 pięter, 

z czego każde z nich miało wielkość 100 krometrów.  

- Nie zostawię Cię kapitanie. Wchodzimy tam razem. – podjął błyskawiczną decyzję MJK6. 

Nagle brama otworzyła się. Wyjechało z niej pięć perystronów, każdy z napisem „Jesteśmy 

przyszłością”. Jeszcze przed zamknięciem bramy udało im się wjechać do firmy. Trurl 

nałożył maskę, włączył funkcję kamuflażu perystronu i poszedł z MJK6 do centrali fabryki. 

Zaraz po wejściu ukazał im się widok nieskończenie wielu taśm i urządzeń, częściowo 

zbudowanych przez konstruktorów, a częściowo przez maszyny. Elementy sunęły po taśmach 
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w każdym kierunku łącząc się w endo-szkielety i gotowe roboty. MJK6 prowadził przez halę 

produkcyjną „zakładnika”. Szli razem w milczeniu nie wzbudzając podejrzeń maszyn. Nagle 

Trurl zatrzymał się i powiedział: 

- Tutaj musimy się rozdzielić. Ty zaaplikujesz w tym miejscu pole neutralizujące, 

a ja uwolnię zakładników. Jeśli nie wrócę do 12:09 krokundy, wsiądź do perystronu, odpal 

pole i uciekaj. Rozumiesz?!  

Robot kiwnął prostokątną głową. Nie było czasu na pożegnania. 

 Trurl wszedł do więzienia, wysadził kraty i zneutralizował promieniem strażników. 

W środku nie było nikogo. Czas naglił, a pole nie było odpalone. Tymczasem MJK6 został 

postrzelony przez KQ72 klasy dowodzącej. Trurla otoczyło 60 strażników KQ70 klasy 

szturmowej. 

 Klapaucjusz obudził się w swojej pracowni. Dzień wyglądał jak każdy inny… 

 


