
Alicja Żurek - Cybergrabia Hologeniczny 

Arielined Noksit, tytuł cybergrabi Brisklired noszący, niezwykłą posiadał cechę  - mianowicie, 

ze światła hologenicznego stworzony, na wszelkie ciosy, jakąkolwiek znaną bronią zadane, 

odpornym się zdawał. A tak mu się ta zdolność na mózg cybertronowy rzuciła, tak zmysły 

hologeniczne zmąciła, że domy, a nawet miasta całe w amoku dla satysfakcji czystej niszczył. 

Dziwiąc się potem niezmiernie, iż ni biedni, ni bogaci w hrabstwie jego zostać nie chcieli i tak 

na swych metalowych nogach uciekali, że im smar ze stawów pryskał, a stworzenia na drodze 

spotkane pęd powietrza zwiewał. Z wszystkich mieszkańców tylko córka jego - Smarilla – 

została, i to tylko przez wzgląd na to, że ojciec pod kluczem w dworku ichnim ją trzymał, aby 

się ucieczką nie zhańbiła. Nie rozumiał Arielined, iż w złotej klatce ją więżąc, szczęśliwości jej 

nie przysparza, a okrutną karę izolacji wymierza. Nic więc dziwnego, że Smarilla drogą 

pokrętną, hologenicznego światła wiązkę wykorzystawszy, kod bladawców niewerbalny 

zdobyła, by nim pomoc wezwać. Takież zatem przesłanie ułożyła, aby postronnych 

przechodniów do pomocy zachęcić:  

„Jestem księżniczką w zamku zaklętą. Dla tego, kto mnie uwolni, niech będzie zachętą, że ręką 

mu oddam oraz pól skarbca w dodatku i odtąd żyć będzie w luksusie i dostatku. Niewygoda ta 

wielka na mnie spadła z tą przyczyną, że  chciałam być tylko niezależną dziewczyną. Ale ojciec 

samolubny zatrzasnął mnie w wieży i że mi niewygodnie w ogóle nie wierzy”.  

I te słowa, bladym światłem z cyberlampki kodowane, słała w świat cztery razy dziennie, 

płacząc olejowymi  łzami wielkimi jak ananasy. W czasie w cyberlędażu za trzy lata 

uchodzącym, wielu rycerzy, snycerzy, marynarzy i wioślarzy w niedoli ulżyć Smarilli 

próbowało, lecz polegli, niesławą się okrywszy i w cyberśmieci stertę się zmienili. Późną 

wiosną, gdy już dziewczyna traciła wszelką nadzieję i w cyberrozpacz popadać zaczęła, 

mędrzec o umyśle kwarcowym w problemów znikaniu biegły, przybył by jej zły los odmienić. 

Przed wejściem do dworu cybergrabi przystnął,  we wrota cybertroniczne zastukał i przed 

Arinoksem ukłoniwszy się nisko, propozycję następującą złożył: „Zadam ci Panie zagadkę, 

jedną jedyną, acz niełatwą wcale. Jeśli ją odgadniesz, ściąć mnie możesz natychmiast, jeśli zaś 

się poddasz, Smarillę uwolnisz i pół skarbca mi oddasz wraz z jej ręką”. Zrazu rozsierdził się 

cybergrabia nie na żarty, ale zaraz warunki przyjął, o zdradzie i złomowaniu przybysza w razie 

jego wygranej myśląc. Zadał więc mędrzec swoją zagadkę, którą stworzył, jednakże 

rozwiązania przypisać do niej zapomniał, zatem nie istniało ona w cyberświecie jak długi był 

i szeroki. Arielined łamał sobie głowę i trudził się niezmiernie, ale rozwiązania znaleźć nie 

mógł. No bo jak, skoro nierozwiązywalną mistyfikacją ona była. Nie poddawał się jednak i nie 



zdążył nawet mrugnąć, gdy od wysiłku przegrzany cybertroniczny wyświetlacz w mózgu jego 

umieszczony, klucz do potęgi niezniszczalności  kryjący pękł z trzaskiem i w zaświaty dla 

niegodziwych go posłał, tak że mimo swej przegranej, pokonać mędrca przebiegłego nie mógł. 

A ten z nich, który żywym pozostał, uwolniwszy Smarillę takie zdanie w mózgu 

cybertronowym sklecił: „Inteligencja bronią, ponad broń wszelką inną ostra”.   

 

 


