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 W odległej krainie, a może nie odległej, gdzieś w galaktyce, żył władca Rozumus, który nade 

wszystko kochał roboty, robociki, robotunie i robociska. Jego serce biło dla nich, ale tez dla swoich 

poddanych. Nie miał własnej rodziny, nie był tatą, nie miał dzieci, nie miał też żony, ponieważ zmarła 

dawno temu zmagając się z nieuleczalną chorobą. Swoją miłość przelewał więc na: 

robotopomocników, cyberspodzianki i stworobery. 

  Władca ten zajmował się od długich lat budowaniem robotów, czyli sprzętów takich, które 

usprawniały życie swoich poddanych. Zawsze wszystko robił Rozumus najlepiej, wszystko mu 

wychodziło, w żadnych obliczeniach się nie mylił. Poddani podejrzewali nawet, że jest on pół 

człowiekiem, a pół robotem. Była jednak jedna rzecz, która zdradziła, że jest człowiekiem – serce. Nie 

mylili się dworzanie, że w tym ciele jest dobry człowiek. Pomocy nikomu nie odmówił, a nawet radził 

wyjścia z trudnych sytuacji. Podpowiadał dobre rozwiązania i wskazywał kierunek działań. 

– Jestem dla was moi  poddani, zrobię wszystko, abyście byli szczęśliwi – tak powtarzał w 

cotygodniowych wystąpieniach na dziedzińcu pałacu, kiedy pokazywał wszystkim nowe 

wynalazki ułatwiające codzienność.. 

Cieszyli się ludzie, że mają technicznego władcę, na którego mogą liczyć. 

 Nie miał jednak Rozumus nikogo, komu mógłby przekazać swoją wiedzę. Dlatego od kilku lat, 

w tajemnicy przed wszystkimi projektował i dopracowywał pomysł na robota człowieka. Snuł wielkie 

plany z nim. Chciał przekazać mu swój dorobek i swoje pomysły spisane i dokładnie zachowane. 

Myślał o tym, że ON kiedyś go zastąpi i będzie kontynuował jego dzieła. 

– „Ziści się moje marzenie, mój robocik, moje szczęście” – lubił często do siebie powtarzać. 

I tak mijały dni wypełnione nadzieją …. 

 Dużo czytał, uczył się Rozumus, bo miał w głowie pomysł  o zbudowaniu czegoś specjalnego. 

Wykorzystywał wiedzę międzygalaktyczną z doświadczeniem swych przyjaciół infoprofesorusów. 

Starał się o książki, teleportował wiedzę tajemna z odległych miejsc kosmosu. Trwało to długi czas, 

noce nieprzespane, dni „niejedzone”, poranki zlewały się ze zmierzchem. Łączył śrubkę ze śrubka, a 

kawałki metalu scalał z makietrolą za pomocą drobinoli. Chciał być pewny, że wszystko co robi w tej 

swojej pracy życia, jest zrobione solidnie, z użyciem uczuciologów, sercoberów. To one miały 

zapewnić pełen sukces. 

– Jestem wielce zadowolony i szczęśliwy, że moje prace dobiegają końca. Wreszcie ukażę światu 

moje dziecko, mojego Synorozumusa. 

 Kiedy władca uruchamiał swoje dzieło w zaciszu swej posiadłości, nikt nawet nie domyślał się, 

że będą mieć następcę Rozumusa. 

 Niezmiernie był rad władca, że godny następca wyrósł u jego boku. Stawiał pierwsze kroki w 



ortezach makularnych. Rozumus pilnował swojego syna i spoglądał na jego ruchy, czy żaden błąd nie 

wkradł się w obliczeniach i czy wszystko działa jak należy. Testy, sprawdzania, regulowania i 

spojrzenia pełne nadziei, to porządek cyberdnia od kilku cyberlat. 

Nieustanne próby wreszcie osiągnęły cel. Powstał ON – następca, dziedzic, wymarzony. 

Dodatkowo i nieustannie sprawdzane były najdrobniejsze funkcje, prawidłowe lokacjozy każdego 

elementu. 

Po kontroli całego mechanizmu, przyszła pora na rozmowę 

– Synu mój, to ja twój tata, konstruktor i twórca. Nadszedł czas byś przemówił – drżącym głosem 

oznajmił Rozumus. 

– Tak, mówię, rozumiem i wiem, że mnie stworzyłeś – odpowiedział jednym tchem robot. 

Cieszył się wielce władca, że ma kogoś swojego, stworzonego, wyuczonego. 

Długie tygodnie trwały rozmowy, wymienianie się infomyślami. Odtąd tworzyli już razem, każdy 

pomysł Rozumusa wykonywany był przez Synorozumusa a każda cyberzachcianka spełniana. Było to 

technicznie genialne, ale z czasem władcy nie dawała spokoju jedna tylko rzecz. 

- Spróbuj synu wymyślić coś od siebie, poczuć sercyberem, co by przyniosło ulgę w pracy naszym 

poddanym – próbował zachęcić go Rozumus. 

– Nie wiem, nie mogę tego poczuć, nie mam pojęcia jak to może być, żeby sercyber działało – 

powtarzał Synorozumus. 

Martwił się władca coraz bardziej. Miał pomocnika niezmiernie oddanego, zdolnego, ale brakowało w 

tym uczucia, współczucia, emocji. Pracował rozumem i umysłem jak na robota przystało. 

 Miał Rozumus pomoc o jakiej śnił. Osiłek z technikulonimbusem, zmysłem mechanicznym 

wykonujący skomplikowane twory, stwory, roboty, ale …... pod dyktando władcy. 

To jest to i tylko to, na co Rozumus mógł na pewno liczyć. 


