
Julia Pocica - O KRÓLU WOLFRAMIE I JEGO ROZTERKACH 

 

Żył sobie Wolfram, władca planety Cyberjoni, co dla wrogów był twardy i srogi, a dla 

poddanych- złote serce miał na dłoni. I choć często zdarzają się na tronach głupcy 

niesłychani, on jednak miał głowicę -przyłbicę nie od parady, w niej cały szereg partycji z 

rozsądkiem zainstalowany. Niezłomny, sam jeden potrafił unicestwić najeźdźców gromady, 

nie potrzebował do tego ni wojów botowych, ni strojów paradnych. Sam również ekspansje 

wojenne na inne układy gwiezdne prowadził, kraj o nowe zbiory galaktyk ciągle 

powiększając. 

 Dumni wielce byli Cyberjonowie ze swojego wodza i cieszyli się niewymiernie, że po 

wszechwieki cyberbezpieczeństwo mają zapewnione. Tak bardzo podziwiali królewskie 

sentencje cyfrowe, stalowy korpus obrotowy i wielkie ramiona przegubowe, że nie zwracali 

uwagi na jego skrzywienie systemowe. A dziwak z niego był niemały. W wolnych chwilach 

bowiem Wolfram jegomość zajmował się perfumami. Tworzył zapachy amfoteryczne i 

ferromagnetyczne, z których słynął na wszystkie wymiary. 

Razu pewnego przyszło władcy Cyberjoni stoczyć bój, jak dotąd największy ze wszystkich -

walkę ze swymi myślami. 

-Byt mój królewski niemal doskonały-rozprawiał mechanicznie Wolfram-ale do szczęścia 

pełni dysku coś mi brak. Może drugiej fazy? Dynastię Wolframową wypadałoby powielić. 

Ale czy jest mi to potrzebne? Tak czy siak, sam sobie nie mogę wierzyć! Królowi zachciało 

się podbojów miłosnych-to rzekną poddani! Gdzie w tym plus, a gdzie minus leży! Nie, to 

mnie może przecież zabić! 

Zapowiadało się, że tak w nieskończoność będzie kalkulować, aż mu system zero-jedynkowy 

zaczął lekko szwankować. Nim się sam zdążył zorientować, podjął decyzję błyskawicznie, 

wydał edykt automatycznie. A jego treść tak oto brzmiała: 

„My, Wolfram, wszem wobec i każdemu z osobna, któremu wiedzieć o tym należy, 

oznajmujemy, że konstruktorów -produktorów, mechatroników -matematyków i wszystkich 

ów pilnie poszukujemy. Cyberwózu potrzebujemy, by król mógł wyruszyć na poszukiwanie 

drugiej połowy. Ponadto oświadczamy, że każdy, kto choć atom do konstrukcji włoży, bez 

sowitej zapłaty nie opuści królewskiego dworu i włos mu nigdy nie spadnie z metalicznej 

skroni. Podpisano władca Cyberjoni.” 



Na odzew władca nie musiał czekać długo, bo już po ułamku sekundy ze wszystkich stron 

wszechświata dziesiątki setek robotników pałac szturmowały. Prace rozpoczęto nader 

błyskawicznie. Pierwsze, co ustalono, pojazd miał wyglądać megakosmicznie. 

Wolfram międzyczasu również nie marnował. Korespondował w Cybernecie z damą, co 

zawsze „Wenus” się sygnowała.  Łączył się z nią bezprzewodowo, a ona- jakby mu w 

myślach czytała. I nagle poczuł, jak humanoid, silne oddziaływanie magnetyczne. Oczy 

zaczęły mu świecić blaskiem niesłychanym, laserowomalachitowawym. 

-Bajecznie z nas dobrana para! -powtarzał rytmicznie król.-Muszę na żywo zobaczyć ją zaraz! 

Zauważyli to poddani, że król jakiś nieswój. I choć całą swą materią zawsze go wspierali, 

martwili się jednak tym razem, by nie stracił głowicy dla tej przyszłej połowicy. W takim 

wypadku przyspieszono działania -cyberwóz miał być gotowy na zaraz. Krzątano się aż 

huczało! Pod maską umieszczono tysiące cyberhorsaków, podobnych atom do atomu, do 

rycerskich rumaków. Podsystemów ruchomych było bez liku! A dysz odrzutowych, jak w 

żadnym silniku!  Pojazd ów był wspaniały, aż się pod nosami uśmiechali poddani. Wyglądał 

megakomicznie, czyli prawie tak, jak było w planie; przypominał talerz królewski, 

serwisowy. 

Rzekł Wolfram niemal patetycznie: 

-Majstersztyk! Z braku laku, lepsze coś niż nic! 

I wnet gotów władca był do drogi. Jeszcze tylko poprawił płaszcz swój gronostajowy, 

wypolerował korpus obrotowy i kierując się wprowadzonym z dziada pradziada 

kryptogramem: „nigdy nie wypada jechać w gości z pustymi ramionami” prezent zapakował 

dla damy. Potem lud pożegnał osobiście. I nim poddani zdążyli mu pomachać, wsiadł do 

wozu i zniknął w przestrzeni kosmicznej.  

Maszyna prowadziła się nieziemsko, więc podróż Wolframowi upływała błogo. Podziwiał 

obłoki molekularne, wjeżdżał w gwiazdozbiorów dzikie mgławice. Lecz nagle, w wielką, 

czarną dziurę w Drodze Mlecznej wpadł cybersamochód. Po tym wypadku uległa awarii 

funkcja stopowania. W efekcie maszyna dalej pojechała, niż  miała i na Księżycu się 

zatrzymała. Wolfram nie dostrzegł tej małej różnicy, że drzwi pałacu nie Wenus, a Platina 

otwierała. 



- Ach, co za szlachetna dama! -myślał król.- Na królową zapewne się nada! W 

srebrzystobiałej powłoce, jak na ślub ubrana. Mógłbym się z nią związać po wszechwieki, 

choćby łańcuchem kinematycznym. 

Z zachwytu pod głowicą wszystko wrzało. Trybiki tańczyły jak szalone, w oczach 

pociemniało. W afekcie, aż uklęknął na jedno kolano. I nim zapytał-jak to w bajkach bywa, 

czy zostanie jego panią, wręczył butelkę perfum najpiękniejszych. Platina nic nie 

powiedziała, ale cały flakonik „wody królewskiej” na siebie wylała. Raptem, jak z prędkością 

światła posmutniała. Widział to Wolfram i wtem do jejmości krzyknął: 

-O luba! Co się z tobą stało?! 

Ona nadal nic nie odparła. Jeno stała i stała…rdza ją pożerała.  

Znalazł się fatygant w stanie konsternacji -instalacji i poczuł wielkie splątanie kwantowe. Nie 

zrozumiał wcale, ani w żadnym calu tego uczucia wyrazu. Miarkować zaczął tedy, że może 

chemii brakowało. I taki był nieukontentowany, aż mu nerw drgnął stalowy. Potem tylko 

wiersz wysunął wielce obrazowy:   

-Ciemna masa z tej matrony! Nie chcę już mieć żony! 

Miał już dosyć król tej monofazy! Za dużo stracił energii i chory wrócił z tych, miłosnych 

wojaży. Trzeba przyznać, że było to dla niego doświadczenie matematyczne, wielce 

traumatyczne. Od tego czasu, już go nic nie zachwycało, jakby z życia go wyalienowano.                

Zgroza padła na wszystkich mieszkańców planety Cyberjoni, zatrząsł się bzdyk, zatrzęsły 

cyberdzieci. 

-Co stanie się z rodem, gdy król straci byt w niebycie-łkali poddani- przecież przepadniemy 

zaraz za nim. 

Wezwano Doktora-Procesora, co stwierdził, iż nie obejdzie się bez operacji cyfrowej- 

wszczepienia obok wątków logicznych płytki wyobrażeniowej.  Wszystko się udało bez 

większych komplikacji. Odbiło się bez echa w kosmosie to Wolframowe rozchybotanie, a on 

sam nabył fantazmat przeogromny. 

Możecie wierzyć lub nie, ale mędrcy wszechwiedni powiadają, że we wszystkim, nawet w 

tych dubach smalonych, jest trochę racji, toteż powiadam Wam, że trudno zrozumieć 

białogłowy, jeszcze trudniej Wszechświat bez imaginacji. 

 


