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Na świecie znany był pewien wynalazca, który najbardziej zasłyną ze statku, 

który płyną po kosmosie. Pewnego dnia, ów wynalazca, który miał na imię Ezdariusz 

został zaproszony do kraju Pulchidivits. Miejsce nosiło przydomek najbogatszego i 

najpiękniejszego kraju, a to wszystko dzięki kamieniom i minerałom, jakie tam się 

znajdowały. Kiedy Ezdariusz dotarł do sali tronowej, zaniemówił, pomieszczanie, w 

jakim się znajdywał było przepiękne. Ściany były zrobione ze złota, a jeżeli się lepiej 

przyjrzało można było ujrzeć malusieńkie kawałki żółtych szafirów. Sufit zaś był 

zrobiony z wielu szlachetnych kamieni. Niestety były one tak małe, że ciężko było 

zorientować się, jakie to są kamienie. Razem wszystkie wyglądały jak nocne niebo. 

Podziwianie miejsca przerwał król. 

- Czy ty jesteś tym słynnym wynalazcą? - rzekł głośno władca.  

Kreator kiwnął głową na znak, iż to prawda. 

- Wezwałem cię, abyś stworzył najpiękniejszego robota na całym wszechświecie. - 

powiedział król najwyraźniej zadowolonym tym pomysłem. - Aby stworzyć takie 

arcydzieło masz użyj tych wszystkich materiałów. - wskazał on swoją tytanową ręką 

pełną ozdób na ogromną skrzynię w rogu sali. 

- Oczywiście mój panie stworzę tak pięknego robota, że same diamenty będą 

zazdrościły mu jego wyglądowi. - 

Król zaśmiał się na jego słowa. 

- Podoba mi się twoja pewność. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz, bo jak to 

zrobisz łaskawy to ja nie będę. 

- Zrobię wszystko w mojej mocy, aby cię zachwycić. 

Król rozkazał Elzdariuszowi odejść oraz wrócić do niego dopiero wtedy kiedy robot 

będzie gotowy. 

W ten oto sposób powstał Belezar z najróżniejszych rubinów, kwarców oraz z 

kamajory. Ten ostatni i jeszcze kilka innych materiałów były dość niebezpieczne dla 

życia robota, gdyż pod wpływem wysokiej temperatury lub innych czynników mogły 

się zniszczyć, lub nawet roztopić. Pech niestety chciał, aby ich było najwięcej. 

Ezdariusz naprawdę się postarał, ponieważ Belezar był przepiękny, nie, jego wyglądu 

ciężko opisać słowami! Tak jak jego wygląd był olśniewający to jego charakter już 

nie. Ile problemów jego twórca miał z jego próżności, a jeszcze więcej z jego 



narcystycznego zachowania. Mógł on całymi godzinami stać przy lustrze, 

podziwiając swój wygląd. Często również komentował czego mu brakuje, aby stać się 

jeszcze piękniejszy. Te właśnie sytuacje sprawiały drobne opóźnienia w naprawianiu 

go albo upiększaniu. Ezdariusz wiele razy próbował zrobić coś z jego zachowaniem, 

lecz on nie chciał go słuchał bądź go ignorował. Najtrudniejszym jednak wyzwaniem 

było wytłumaczeniu Belezarowi, aby zrezygnował ze swojego niemożliwego 

marzenia. A jakie to było marzenie? Robot chciał podróżować po kosmosie i 

odkrywać jego zakątki oraz nieznane planety. Całymi dniami mógł spędzać na 

myśleniu nad jego kosmicznymi przygodami oraz odkryciami. I tak minęło wiele 

miesięcy, był to już czas odesłania Belezara do króla Pulchidivits. Płynęli oni 

statkiem świetlno-gwiezdnym do kraju w ciszy. Ezdariusz widział jak smutny on jest. 

Cóż kto nie byłby smutny gdyby wiedział, że jego marzenie się nigdy nie spełni. 

Zachowanie bardzo raniło stworzyciela i tego właśnie się obawiał. Bywały noce gdzie 

nie spał, bo martwił się o chłopca. Więc postanowił coś dla niego zrobić, choć 

wiedział, że to ryzykowne dla ich obu. Ezdariusz był jednak zdeterminowany, gdyż 

kochał swoje dzieło jak własne dziecko. 

- Belezar. - zakłócił ciszę wynalazca kiedy byli już niedaleko celu.  

Robot jednak nie zareagował. 

- Pomogę w spełnieniu twoje marzenia.- tym zdaniem zwrócił jego uwagę. 

- Dziękuję. - krzyknął uradowany. 

- Jednak, musisz mi coś obiecać.- Ezdariusz spojrzał na niego poważnie.- Musisz mi 

obiecać, że będziesz na siebie uważał, a zwłaszcza przy niebezpiecznych oraz 

gorących planetach. Wiesz doskonale, że jesteś stworzony z pięknych, ale też z 

delikatnych materiałów. Nie chcę, abyś zniknął, dlatego znaj swój limit.- Robot o 

dziwo z uwagą słuchał to co mówił do niego wynalazca. 

- Obiecuje.- powiedział.- obiecuję na moje rubiny i szmaragdy, że będę ostrożny!- 

dodał. 

- Ufam ci, więc błagam, uważaj na siebie. 

Przysunął do siebie chłopca i go przytulił. 

Potem kreator wytłumaczył mu swój plan. Gdy dotarli na miejsce, twórca wyszedł 

wraz z dużym pudełkiem okrytym prześcieradłem. Szedł z tym tajemniczym 

pakunkiem wraz z kwarcowymi strażnikami, a jak już zniknęli za zakrętem, statek 

ruszył. Kierował nim szczęśliwy Belezar nieświadomy, że ostatni raz widzi swego 

kochanego stwórcę. W taki to sposób najpiękniejszy robot stał się odkrywcą. 



Odwiedził tak wiele miejsc, że długo by było opowiadać. Jednak były dwie planety, 

które najbardziej zapadły mu w pamięć. Pierwsza była to planeta dość niespotykana 

była ona tak ciemna, że odkrywca prawie ją ominął. Kiedy wylądował na niej, nie 

widział praktycznie niczego oprócz nieba pełnego gwiazd. Nawet latarka nie 

pomagała. Podczas przechadzki po tajemniczym miejscu w celu znalezienia 

czegokolwiek kątem oka ujrzał, jak coś się świeci. Po chwili wahania pobiegł w tamtą 

stronę i ujrzał piękny widok. Na planecie tak ciemnej jak smoła żyły świecące istoty! 

Co w nich jeszcze było niezwykłego to to, że poruszali się po niebie, a ich wioska 

unosiła się w powietrzu. Poznał on tam mieszkańców tej osady. Każdy z nich 

wyglądał inaczej, a ich światła różniły się kolorami oraz wielkością. Miejsce było 

przepiękne, a mieszkańcy mili. W ten sposób Belezar spędził tam kilka dni poznając 

kulturę oraz obyczaje tego rejonu. Druga planeta zaś była cała zrobiona ze szarych 

oraz czarnych kamieni. Jednak ta na pozór zwyczajna planeta zapadła w pamięci 

podróżnikowi na długo. Miejsce to było dość ubogie, dlatego kiedy tylko mieszkańcy 

zobaczyli zrobionego z dość drogich materiałów robota, od razu ruszyli do niego z 

różnymi ostrymi przedmiotami. W tym momencie Belezar zaczął wiać jak szybko 

mógł. Ciężko było mu uciec albo ukryć, gdyż cała planeta składała się tylko z 

kamiennych gór. Zaczęło robić się bardziej niebezpieczne gdy on zaczął się męczyć, a 

mieszkańcy znacznie przyśpieszyli. Uratowany został jednak przez dziurę, do której 

spadł. Nie była ona dość głęboka, więc nie zrobił sobie krzywdy. Jaki był zaskoczony 

kiedy okazało się, iż owa dziura jest jaskinią. Obszar ten był pełny stalaktytów i 

stalagmitów. Jednak to, co najbardziej różniło się od powierzchni planety to to, że 

kamienie w jaskini były w wielu kolorach. Było to dość niespodziewane znalezisko. 

Niestety robot nie mógł zbyt długo podziwiać miejsca, gdyż mieszkańcy znaleźli 

sposób na dostanie się do jaskini. I tak znów musiał uciekać, lecz tym razem bez 

żadnych przeszkód trafił do statku. Tak Belezar poznawał nowe istoty, od robotów aż 

po jakieś dziwne i miękkie stworzenia. Widział piękne i okropne krajobrazy, spotykał 

też nieznane kamienie oraz minerały. Wszystkie swoje przygody oraz odkrycia 

opisywał i opowiadał każdemu, kogo to zainteresowało, a nawet znalazły się nieliczne 

osoby co dostały jeden zeszyt z jego notatkami. Jednak na przestrzeni tak wielu 

przygód zaczął zapominać o obietnicy, jaką złożył swojemu stwórcy i stawał się coraz 

bardziej pewny siebie. Jego podróże stawały się coraz niebezpieczniejsze i 

odważniejsze. Najniebezpieczniejsza jednak była ta jedna podróż. Kiedy wylądował 

obok jednej z wiosek w celu naładowania statku światłem gwiazd, ujrzał w oddali 



planetę co światłem, aż w oczy raziła. Zafascynowany tym widokiem pytał się 

mieszkańców, czym to miejsce jest, niestety większość robotów odpowiadano „źródło 

światła dziennego” albo „nie wiem”. W pewnym momencie spotkał on pewnego 

mędrca. 

- Co to za świetlista planeta?- spytał. 

- Planeta ta jest władana przez ogień.- odpowiedział zachrypniętym głosem. 

- Władana przez ogień?- dopytał zdziwiony robot. 

- Tak.- powiedział starzec.- Wielu próbowało się tam dostać, ale nawet w zbroi z 

azbestu robotom nie udaje się pokonać płomieni. Dlatego...- spojrzał na Belezara.- 

Jeżeli życie ci miłe nie zbliżaj się do tego miejsca. 

Niestety zafascynowany i zaciekawiony podróżnik nie usłyszał ostrzeżenia. Wracając 

do statku, zdobył on nowy cel, dotarcie do planety opanowaną przez ogień. I tak 

przygotowania na odkrycie nowego miejsca zajęły mu kilka dni. Zbierał on w tym 

czasie różne ognioodporne przedmioty. A kiedy udało mu się już zebrać 

najpotrzebniejsze rzeczy to nadszedł przez niego wyczekiwany dzień. Był tak 

szczęśliwy tym, co zaraz zrobi, że bez zastanowienia ruszył z całą prędkością w 

stronę planety. Gdy znajdywał się już przy niej blisko, jego ekscytacja narastała. Im 

bardziej się zbliżał tym temperatura stawała się większa, ale Belezart to ignorował. 

Do czasu kiedy było dla niego zbyt gorąco, a jego części z kamajory zaczęły się 

roztapiać. Zdezorientowany robot nie wiedział co zrobić. Zaczął panikować i używać 

wszystkiego, aby zapobiec roztapianiu, lecz nic nie pomagało. Wtedy właśnie robot 

przypomniał sobie słowa Ezdariusza. Z jego szafirowych oczy zaczęły płynąć łzy, 

wiedział, że zrobił coś złego. „Przepraszam, gdybym tylko cię posłuchał i nie 

zapomniał o obietnicy” powtarzał cały czas. Statek coraz bardziej zbliżał się do tej 

planety, gdyż nie dało się go już zatrzymać. To był jego koniec, a on sam zaczynał 

przypominać ciecz.  

- Gdybym cię posłuchał za pewnie nic by mi się stało.- powiedział z żalem. 

W ten znikąd pojawiła się tajemnicza postać. Był to sześciometrowy robot, którego 

zbroja przypominała ogień. Miał on z dwadzieścia par rąk, a jego oczy były 

klejnotami. Jego wygląd był tak piękny, że przy nim Belezar wyglądał jak zwyczajny 

kamyk. 

- Czemu płaczesz?- spytał. 

Robot przez chwilę się nie odzywał, jakby zastanawiał się, czy odpowiedzieć 

nieznajomemu. Po rozmyślaniu jednak stwierdził odpowiedzieć na pytanie. 



- Płaczę, bo złamałem obietnicę, jaką złożyłem swojemu twórcy. Przez moje czyny i 

głupotę nigdy go już nie spotkam, nie będę mógł go przeprosić.- z jego oczu zaczęło 

wypływać więcej łez. Jego ciało coraz bardziej stawało się białą kałużą. 

- Nie płacz.- wziął w dłonie twarz Belazara. - Może o tym nie wiesz, ale twój 

stworzyciel już na ciebie niecierpliwie czeka. Bardzo za tobą tęskni.- 

Podróżnik po tych słowach uśmiechnął się szczerze ze łzami w oczach. Niestety już 

nic nie odpowiedział, gdyż zamienił się w białą jak mleko ciecz. Ogromny robot 

zasmuconą tą sytuacją zebrał pozostałości Belezara i wypuścił w kosmos. 

- Teraz możesz nadal podróżować i tym razem możesz to robić ze Ezdariuszem.- 

powiedział, po czym zniknął. 

Tak historia o pięknym robocie i jego stwórcy, którzy podróżują razem, stała się 

legendą. Planeta ognia na cześć tego odkrywcy dostała nazwę „Belezina”. 

Nieświadome roboty, które ujrzały białą ciecz w kosmosie, nazwały ją „Drogą 

Mleczną”. Gdyby tylko znały tę historię, prawdopodobnie nazwałyby ją inaczej. 

Możecie mi nie wierzyć, lecz historia jest prawdziwa, ponieważ na różnych planetach 

nadal możesz znaleźć osoby posiadające dzienniki Belezara. 

 

 
 


