
Aleksander Kusz 
 
Jak Klapaucjusz maszynę doskonałą skonstruował 
 
Klapaucjusz wrócił do domu zdenerwowany. Nie dość, że na Zgromadzeniu Najlepszych 
Konstruktorów główną nagrodę znowu odebrał Trurl, to jeszcze on sam wyszedł na 
kompletnego idiotę, bo wychodząc podczas przemówienia zwycięzcy, próbował trzasnąć 
drzwiami, które zamykały się automatycznie. 
Rzucił na stół Nagrodę za Najdziwniejsze Urządzenie i włączył system rozczulania się nad 
sobą. Jak to jest możliwe?! Żeby takie nic, konstruktor trzeciej klasy, który nadawał się tylko 
do nabijania nitów przy taśmie montażowej zgarniał wszystkie nagrody! Wszystko co Trurl 
zbudował, było nieudane, brzydkie i zagrażające życiu obywateli. Wspominając tylko jedno z 
jego ostatnich osiągnięć - maszynę robiącą wszystko na literę n, która tylko dzięki jego, 
Klapaucjusza inteligencji, nie zniszczyła świata. Wszystko sprzyjało Trurlowi, a jemu, 
biednemu i uczciwemu, tylko wiatr w soczewki wiał. Nawet gdy obił przeciwnikowi blachę, 
kiedy ten udawał maszynę do spełniania życzeń, obróciło się to przeciwko niemu. 
Nalewając kubek oleju, Klapaucjusz przypomniał sobie poetę Elektrybałta, kolejne 
niepowodzenie swojego sąsiada. Wymyślił, że po takiej porażce, Trurl nie będzie już 
próbował zbudować podobnej maszyny, więc postanowił to wykorzystać. Przełączył tryb 
myślenia na Bardzo Twórczy, z Elementami Genialności i rozpoczął spacer dookoła stołu. 
Po paru dniach, kiedy podłoga w miejscu spaceru była już mocno wydeptana, wpadł na 
świetny pomysł. Stworzy maszynę, która będzie pisała rewelacyjną prozę. Maszynę, która 
będzie potrafiła oddać cybernetyczną złożoność świata, jednocześnie podkreślając bezsens 
istnienia większości jej mieszkańców. 
Miesiąc później, chudszy o dwa litry oleju, w niektórych miejscach wręcz nadrdzewiały, ale 
bardzo szczęśliwy, przybył się na Zgromadzenie. Zbudował najlepszą pisarską maszynę 
wszechświata. Aby pracowała jak najlepiej, przeniósł ją w czasie, dołożył kłopoty psychiczne, 
rodzinne oraz pojawiające się objawienia boskie. Nazwał ją na cześć swojego blaszanego 
misia Dick. Philip K.(lapaucjusz) Dick. 
Wpisał się jako ostatni na listę prezentacji. Już wyobrażał sobie te wiwaty! Inni szybko 
omawiali swoje urządzenia, jakby wiedząc, że nie mogą się równać z jego wynalazkiem. Jako 
przedostatni wszedł na mównicę Trurl. 
- Szanowni Konstruktorzy! Pamiętając o oszałamiającym sukcesie Elektrybałta, postanowiłem 
stworzyć maszynę, która przyćmi jego osiągnięcia. Skonstruowałem najlepszego prozaika 
wszechświata! 
Klapaucjusz poczuł, jak odkręcają się śrubki podtrzymującego jego obudowę, a w szczelinach 
pojawia się olej, który zaczyna z niego wyciekać. 
- Aby urealnić jej istnienie, przeniosłem ją w czasie, rozpocząłem wojnę, którą przeżyła, 
zbudowałem socjalizm w którym żyła oraz, aby była bardziej samotna, dałem jej dwa razy 
wyższy iloraz inteligencji niż otoczeniu. Proszę państwa! – Trurl pilotem otworzył okno 
czasowe - Przedstawiam wam Literacką Extra Maszynę, w skrócie: LEM. 
W tym momencie przemówienie zostało przerwane przez przelatujące części rozpadającego 
się Klapaucjusza. 


