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Klapaucjusz obmyśla coś bardzo nowoczesnego 

Klapaucjusz był robotem drugiej klasy. I nie chodziło tu o jego możliwości manualne czy
wykonywaną ilość operacji myślowych na sekundę, ale chodziło o wyniki, a te u innych robotów
były  zdecydowanie  lepiej  oceniane.  Taki  Trurl,  mały,  z  jedynie  trzema  wysięgnikami,  czyli
zbudowany przeciętnie, a był to robot pierwszej klasy. I za co otrzymywał on to uznanie? Wymyślał
niepotrzebne maszyny i tworzył jakieś nikomu niepotrzebne światy i masz, robot pierwszej klasy.
Klapaucjusz nie czuł się gorszy. Wprawdzie nie wymyślał głupot, jak oceniał wynalazki Trurla, ale
wcale  nie  myślał  gorzej  i  miał  bardzo  sprawną  pentodę.  Tylko  nie  było  już  czego  wynaleźć,
wymyślić, odkryć. Wszystko już było, a nawet było tego jeszcze więcej, takie Trurle wymyślały
rzeczy i byty zbędne. To tego wszystkiego było już tyle, że aż był wszystkiego nadmiar. 

I  tak  myśląc  o  samym  myśleniu,  i  o  niewątpliwej  niesprawiedliwości,  a  także  o  tym,
dlaczego  nie  udaje  mu  się  osiągnąć  sukcesu,  właśnie  wtedy  Klapaucjusz  wymyślił  żeństwo  i
natychmiast  tego  zapragnął.  To  był  logiczny  proces  myślowy.  I  czym  bardziej  sam  się  tym
pomysłem nakręcał, tym bardziej do tego pomysłu się przekonywał. To było coś niespotykanego,
nietypowego,  a  nawet,  nie  ma  co  się  oszukiwać,  genialnego.  On  Klapaucjusz,  był  wielkim
odkrywcą. 

Roboty to indywidualiści – myślał. - Ta cecha obejmuje chyba wszystkie roboty. Czasem
łączą się w grupy i  wtedy  pracują nad jakimś zadaniem i wychodzi im to bardzo dobrze,  gdyż
zachodzi zjawisko synergii, więc uzyskują wynik lepszy, niż gdyby pracowały pojedynczo, ale coś
takiego jak jego żeństwo, to nie było praktykowane. Nie było par robotów, mających na celu bycie
ze sobą, realizujących wspólne cele i pomagających sobie wzajemnie. Jakie dawało to możliwości. 
 - Ile zyskiwało się korzyści z takiego robota, żeńca, a dodatkowo, to nie byłoby wtedy i tak nudno
– pomyślał Klapaucjusz z zachwytem. - Można byłoby się wymieniać swoimi myślami. Pomówić o
Trurlu jaki jest głupi, choć niby mądry i żeniec, on by przyznał rację, bo czemu miałby być za
Trurlem? 

Więc sam do tego doszedł, że to co wymyślił jest dobre, że dwużeństwo jest dobre, bo daje
dużo korzyści i poszerza możliwości w pracy, bo i liczba wysięgników jest większa, i pod ręką ma
się dodatkową istotę myślącą i to nie jakąś sztuczną,  a zdecydowanie myślącego robota.  Jak to
przyjemnie  byłoby,  być  z  kimś,  czyli  razem,  z  kimś,  z  kim  po  dotknięciu  elektrod  mógłby
Klapaucjusz doładować się i wyrównać z tym kimś poziomy baterii.  Byłoby to piękne, zamiast
podłączać  się  w czasie  wyczerpującego  dnia  pracy  do zasilacza,  wystarczyłoby  zbliżyć  się  do
drugiego robota i  ten,  który  by mniej  pracował,  podzieliłby  się  energią.  I  byliby jednością,  bo
zawarliby oficjalne dwużeństwo. A mogłyby być: trzyżeństwa, pięciożeństwa i wielożeństwa. Idea
ta go opętała i nakręcała.  

Trzeba  było  tylko  znaleźć  odpowiedniego  kandydata  do  żeństwa,  by  przetestować  to
praktycznie. I wiedział, bez żadnych wątpliwości, że będzie to dobre. I koniecznie trzeba było jak
najszybciej podzielić się tym nowoczesnym rozwiązaniem, czyli genialnością swojego umysłu, by
dowiedziały się o tym wszystkie inteligentne roboty. 

Nie ukrywając tego przed sobą, bo czemu miał to ukrywać, Klapaucjusz oczekiwał podziwu
i nominacji na robota pierwszej klasy i co za tym idzie funduszy przyznawanych robotom pierwszej
klasy. Ile zysków dawało żeństwo i jego genialność. 



Na samym początku należało znaleźć właściwego robota do przetestowania dwużeństwa.
Sprawa wydawała się prosta, ale nie była prosta.  Klapaucjusz miał duże wymagania, ale to było
dziwne, bo nie zdawał sobie z tego sprawy. Robot do jego dwużeństwa, miał być komunikatywny,
aby mu było miło wymieniać informacje.  Więc już na początku wykasował wszystkie roboty z
wieloma wysięgnikami, ale ze słabym systemem logicznym i słabymi lampami, bo nie jarzyły za
dobrze. I protokół powinien być prosty, by łatwo się komunikować. Niestety, niektóre roboty, mają
dziwne  protokoły  wyspecjalizowane  w  jakiejś  jednej  dziedzinie.  I  ciągle  o  bitach,  transmisji
mostkowej czy czymś innym mówią o czym on nie miał pojęcia, a nawet nie chciał mieć pojęcia,
bo  tym się  nie  zajmował.  To  po  co  miał  się  tego  uczyć?  I  oczywiście  powinien  to  być  taki
intelektualista jak on. Klapaucjusz wiedział już kogo szuka na dwużeńca i jeszcze pomyślał,  że
wybranek mógłby mieć w domu warsztat diagnostyczny, bo ostatnio miał kłopoty, że sprawnością
wysięgników. A jak warsztat, to i części zamienne, i płyny do smarowania, bo mu się kończyły, a
dobrej  oliwy do precyzyjnych mechanizmów, to miał  niecałe pół puszki.  I  się rozmarzył,  i  tak
rozmyślał, hmm… . Taki robot, mógłby mieć i dobrze zaopatrzoną pracownię.  

Widział na łączach kamerek wizualizację, jak jego żeniec, pomaga mu stanąć na nogi, wtedy
gdy jego, Klapaucjusza dotyka niedocenienie; jak nie daje mu upaść, podając pomocny wysięgnik,
daje siłę i  wiarę w to,  że jest  lepszy od takiego Trurla,  bo tworzy to,  co jest  potrzebne.  A on,
Klapaucjusz jest dla niego wzorem, z którego tamten czerpie wysięgnikami i podziwia go i docenia.
To co oglądał, tak mu się spodobało, że zapisał wizualizację. 

Trzeba  było  działać.  Należało  ogłosić  przez  komunikator  to,  co  wymyślił  i  napisać
ogłoszenia, by zgłaszali się do niego chętni do żeństwa, ale tylko ci właściwi. To należało dołączyć
skomplikowany kwestionariusz. I Klapaucjusz zabrał się do pracy. 

Tak jak się spodziewał, nie było wielkiego odzewu na światło tryskające z jego umysłu i
rozjaśniające ciemność życia robotów. Szczerze mówiąc, to nie było żadnego odzewu. Klapaucjusz
był  trochę  zawiedziony.  -  Trzeba  będzie  mozolnie  tworzyć  grupy  sympatyków  nowej  idei  –
pomyślał Klapaucjusz. - A najlepiej, pokazać niedowiarkom, tym ogranicznikom, dobry przykład -
pomyślał Klapaucjusz i światełka zamigały mu na obudowie.

Na propozycję żeństwa, też nie było masowych zgłoszeń. Żaden robot nie wypełnił testu.
Jeden robot wykazał zainteresowanie, chciał o tym niezobowiązująco porozmawiać. 

Klapaucjusz  był  w emocjach  i  postanowił  przekonać  pierwszego robota  do  swojej  idei.
Mówił, że szuka nie zwykłego robota, ale otwartego na nowe rozwiązania, rozwiązania dające duże
korzyści  przy  małym  wkładzie  własnym…,  że  jest  mnóstwo  korzyści,  że  dwużeństwo,  to
nowoczesna koncepcja organizacyjno-bytowa dająca obu jednostkom duże oszczędności, ale bez
utraty na jakości w uzyskanych korzyściach. I przechodził w ton mentorski, że tradycyjnie Robot,
to takie coś pojedynczego, a tu zespolone możliwości, a koszty utrzymania zredukowane o połowę,
a  jakie  wielkie  korzyści  duchowe.  Bez  ograniczeń  wymiana  danych  i  myśli.  Wzajemne
zrozumienie, można nawet byłoby wymieniać się częściami. Pożyczyć je temu robotowi, któremu
byłoby  to  akurat  potrzebne.  Razem  wspomagać  się  i  współpracować  dla  wspólnego  dobra.  I
Klapaucjusz mógł  tak  ględzić  bez końca.  Pomyślał,  że  rozmówca nie  jest  zbyt  inteligentny,  to
przeszedł na przykłady. Tłumaczył, że można komunikować się, jednocześnie ładując się w stacji
dokowania  i  że  taniej  jest  kupić  bańkę  oliwy  na  dwóch,  i  w  ogóle,  ile  daje  to  wymiernych
możliwości. A gdy coś szwankuje, ten drugi może naprawić żeńca i to bezpłatnie. 

Debrajon  zachwycił  się  słowami  Klapaucjusza.  A  jak  stwierdził,  spełniał  wszystkie
wymagania. A przemowa Klapaucjusza brzmiała dla niego bardzo obiecująco i chciał się koniecznie
spotkać. O wypełnianiu testu nie było mowy.

Debrajon prezentował się odpowiednio, to znaczy znakomicie, miał błyszczącą obudowę,
wykonywał, jak sam mówił ćwierć operacji na sekundę, nieco więcej niż Klapaucjusz i pomysł
połączenia dwóch jednostek w dwużeństwo uznawał  za bardzo dobry i  kierujący się  oczywistą
kondensacją fazowości własności bipolarnej i generujący oczywiste korzyści. Tego nie zrozumiał
calkowicie  Klapaucjusz,  ale  przytaknął.  Przed  nimi  była  masa  czasu  na  rozmowy.  Debrajon
dopytywał się o szczegóły, a to, o doładowywanie się do wyrównania potencjału baterii, a to, o



diagnozę wykonywaną przez jakby samego siebie, ale z dbałością o tego drugiego robota. To było
pięknie wymyślone, jak stwierdził Debrajon. 

Ceremonia  dwużeństwa,  ona  była  wspaniała,  choć  bez  fajerwerków. Wydrukowali  sobie
zobowiązania i wymienili się nimi, teraz byli pierwszymi dwużeńcami i byli szczęśliwi. 

Nie czekając na specjalne okazje Debrajon namówił Klapaucjusza na chwilowe użyczenie
mu pentody przez Klapaucjusza, by mógł napisać na temat powstałego żeństwa specjalną notkę, i
by ta notka była odpowiedniej jakości, godnej tego wydarzenia. I należało to odpowiednio ogłosić,
też nie ukrywając, więc notkę, którą stworzy umieści w komunikatorach i w chmurach bitowych,
ale napisze to odpowiednio pięknymi słowami. Klapaucjusz pokraśniał i światełka mi migotały, to
był dobry pomysł. Taka propagacja jego idei wśród robotów. 

W  zamian  za  wypożyczoną  pentodę,  Klapaucjusz  dostał  diodę,  ale  po  zamontowaniu
okazało się, że pękniętą i z tego powodu iskrzącą, ale czego nie robi się wtedy, gdy chwila wymaga
poświęcenia  dla  ważniejszych  spraw.  A ta  sprawa  była  nie  cierpiąca  zwłoki.  Ogłosić  wszem i
wszędzie  o  nowym  rozwiązaniu,  połączeniu  dwóch  robotów  w  jeden  współpracujący  zespół
żeńców. 

Już na początku żeństwa był i zaistniał mały zgrzyt. Klapaucjusz zauważył, że puszka z
oliwą jest całkiem pusta. Debrajon mu wytłumaczył, że potrzebował oliwy, to się nasmarował, a jak
Klapaucjusz potrzebuje czegoś do smarowania na już,  to niech użyje smaru. A Klapaucjuszowi
zajarzyło, że nie całkiem o taką dbałość o potrzeby żeńca, czyli o jego potrzeby mu chodziło, a rada
też wydała mu się nie trafiona. 

Debrajon wziął się za pracę. Zamiast notki, tak się rozpisał, że umieścił w chmurze sześćset
pięćdziesiąt dwa artykuły i trzynaście dezyderat, i dwie dysyderaty. Odzew o dziwo był tym razem
wielki i pełen zachwytów, ale też zaowocował wylewami zawiści, której doświadczył Klapaucjusz
w pierwszej kolejności i to już następnego dnia. Debrajon wypoczywał, a Klapaucjusz wyjechał
kupić bańkę oliwy i  tocząc się  na kółkach po ulicy został  zauważony przez Cherbrona,  robota
trzeciej klasy, pracującego wysięgnikami a będącego znajomym Klapaucjusza. Cherbron zajechał
mu drogę i bez uprzedzenia stuknął go wysięgnikiem w płytę z receptorami, powodując niewielkie
wgniecenie w obudowie i wstrząs w układach logicznych Klapaucjusza. Cherbron zarzucił mu, że
Klapaucjusz  pogardza  robotami  trzeciej  kategorii,  i  gdyby  tak  nie  było,  to  namawiałby  go  do
żeństwa, a on tego nie zrobił i dlatego jest godny ukarania i rozbicia na atomy. I brał się do czynu.
Chwycił  Klapaucjusza  za  wysięgnik  i…  miał  już  przerobić  go  na  złom,  gdy  Klapaucjusz
zreflektował się, i ratując życie, przeprosił Cherbrona, kłaniając się przy tym uniżenie. 

Cherbron nie był aż tak bezmyślny, jak się to Klapaucjuszowi wcześniej wydawało. O dziwo
rozumiał na czym polega żeństwo i zażądał, by dołączono go do ich żeństwa, tworząc trzyżeństwo.
To było idiotyczne żądanie, ale Klapaucjusz bał się odmówić i pomyślał, że to za niego wykona
Debrajon. Ten nie miał żadnych zobowiązań wobec Cherbrona, więc mógł spokojnie odmówić. Co,
nie miał wątpliwości, że to nastąpi, chyba że uda mu się wcześniej uciec? 

I  Klapcjusz  myślał,  jakby  wycofać  się  szybko  z  tego  przypadkowego  spotkania,  ale
Cherbron  miał  go  na  zogniskowanej  na  nim  kamerce  i  trzymał  Klapaucjusza  na  krótko  w
wysięgniku. 

Jednak nie ma tego złego, coby… . Klapaucjusz wracając do domu myślał - Żeństwo, to
jednak wielka idea. Nawet ograniczone układy logiczne, to pojęły, tylko ten robot nie zrozumiał,
gdzie powinien szukać swojego żeństwa… . 

Przybyli do domu Klapaucjusza i ten wyłożył żeńcowi, jeszcze trzymany za wysięgnik w
sposób jak najbardziej nijaki propozycję Cherbrona i był pewien, że Debrajon nie zgodzi się na
trójżeństwo i na to wszystko wskazywało, jednak się mylił. Cherbron z przymilnym przygarbieniem
pokazał swoje obdrapane wysięgniki, które już nic nie trzymały i powiedział, że chętnie będzie nimi
pracował dla ich dobra, a przy tym ma krzepę w wysięgnikach i ciężką jednostkę napędową, to
będzie ich chronił przed innymi agresorami, a są dla niego przykładem, który chce naśladować i
choć  nie  ma  takiej  pięknej  budowy jak  Debrajon,  to  może się  przydać.  I  z  litości,  i  dla  idei,
Debrajon zgodził się na trójżeństwo. Klapaucjusz nie był zadowolony, ale wysięgniki Cherbrona
majtały się z radości kreśląc energicznie koła niebezpiecznie blisko jego kadłuba. 



Wydrukowali nowe zobowiązania. I miało być miło i kulturalnie, ale nie było. Debrajon
poprosił Cherbrona o użyczenie mu jednego najwydajniejszego akumulatora, by mógł pracować
dłużej  bez  doładowywania.  A ten  odmówił.  I  zażądał  dodatkowego  obwodu  analizującego  i
nasmarowania jego wysięgników, bo jak stwierdził, że jeśli tworzą żeństwo, toto żeństwo ma mu
dać korzyści! Debrajon przyznał, że rozwój Cherbrona jest ważny i on jest za, ale jest gradacja
potrzeb i teraz potrzebny jest akurat jego akumulator Debrajonowi i to przekonało Cherbrona. 

W  komunikatorze  pojawiły  się  nowe  opracowania,  rozprawy  i  elaboraty  Debrajona  o
wyższości trzyżeństwa nad dwużeństwem, które ogranicza robota i jego możliwości. I o dziwo,
pisma te wzbudziły natychmiast właściwy odzew i podziw u mas robotów. To było jednocześnie
takie proste i takie odkrywcze, i oczywiste. Co mogą trzy roboty, to nie da rady temu jeden, a nawet
dwa.  Klapaucjusz,  nie  wiadomo  czemu,  czuł  że  nie  może  odmówić  Debrajonowi  promowania
swoich własnych idei i powielał teksty Debrajona w komunikatorze, aż mu się procesor grzał. 

Wieczorem Klapaucjusz był wyładowany i zamiast odpoczynku znowu wystąpił problem,
nie mógł podłączyć się do ładowarki, bo ta jego, była już zajęta przez Debrajona, który już się
ładował  i  domagał  się  poszanowania  swoich  potrzeb.  Klapiacjusz  podłączył  się  do  wolnej
ładowarki  Cherbrona,  ale  ten  nie  bacząc  na  nic  i  na  żeństwo,  wypchnął  go  brutalnie  ze  stacji
ładowania i sam się podłączył. Jedna stacja była jeszcze wolna, ale zepsuta i nie było wiadomo
przez kogo zepsuta (były dwa możliwe rozwiązania). 

Następnego dnia Klapaucjusz jeździł  jak niedoładowany i  pracował na 20% procesora i
musiał doładowywać się w czasie dnia potajemnie, bo Cherbron nie życzył sobie by ładował się
jego ładowarką, bo mógłby ją też uszkodzić. A Debrajon, uważał, że ta ładowarka, ta działająca
Klapaucjusza, jest mu niezbędna, więc musi ją mieć tylko dla siebie, bo jest mu niezbędna, gdyż ma
ważne zadania do realizacji i musi być dobrze naładowany. A Klapaucjusz powinien doładowywać
się, gdy jest wolna, czyli dostępna, ładowarka Cherbrona. I że nie ma problemu. 

W  czasie  popołudniowej  regeneracji  Klapaucjusz  upomniał  się  o  pentodę  i  dostał
wysięgnikiem w płytę główną, niby przypadkiem i z życzliwością, ale dziwnym trafem w drzazgi
poszło  gniazdo  pentody  i  obudowa  mu  się  całkiem  wgniotła  w  okolicach  płyty  głównej.
Klapaucjusz chciał  się wysunąć na korytarz i  ronić myśli,  ale Debrajon zażądał aby przeglądał
napisane przez niego pisma. Było to tysiące dyrdymał, jak uczciwie ocenił to Klapucjusz. I domagał
się,  aby Klapaucjusz poprawiał w nich strukturę,  i  rozsyłał  je.  Do tego miał pisać setki listów,
chwalących geniusz  Debrajona,  a  trzeba  było  jeszcze  te  listy  przeanalizować i  ukształtować w
atrakcyjny wzór, bo były bardzo chaotyczne i miejscami imbecylowate, a sam Debrajon nie miał
wystarczających mocy przerobowych i musiał odwiedzić stację diagnostyczną, bo jak mówił, coś
mu spowalniało w przepływie w wysokich napięciach, więc tym bardziej ktoś musiał się tym zająć,
na już. A Cherbron też był wtedy, ale wybył. Wydawało się, że obrażony był na Debrajona, bo jego
biper przy wyjeżdżaniu buczał coś nieprzyjemnego. 

Klapaucjusz  był  przekonany,  że  sytuacja  z  czasem się  unormuje  i  czeka  ich  przyjazne
współżycie, a może nawet i cudowne, takie o którym wyczytał w informacji umieszczanych przez
Debrajona  i  siebie  w  chmurze.  Jednak  ten  dzień,  też  nie  kończył  się  dobrze.  Cherbron  był
wyjątkowo  niezadowolony  i  było  to  widać  w  jego  wysięgnikach.  Zamiast  podłączyć  się  pod
wspólny interfejs  i  wspólnie  pracować,  walnął  wysięgnikiem Debrajona i  przyłożył  mu drugim
wysięgnikiem,  domagając  się  oddania  akumulatora,  argumentując  to  tym,  jakoby  tracił  siłę  w
wysięgnikach i płycie głównej. Debrajon ani myślał tracić dobry akumulator, który był mu bardziej
potrzebny  i  głośno  biadoląc,  domagał  się  pomocy  Klapaucjusza  w  rozwiązaniu  konfliktu.
Pokazywał  mu  zarysowaną  obudowę,  pochlipując  nad  tym,  jak  go  źle  potraktował  Cherbron.
Klapaucjusz ruszył z pomocą, ale wysięgnik Cherbrona chwycił go i odrzucił pod ścianę, a wstrząs
przy upadku spowodował spięcie w obwodach, które to spięcie wyładowało obwody i akumulator,
który był słabo doładowany. Klapaucjusz mógł jedynie oglądać jak Cherbron bije się z Debrajonem
i wygrywał Cherbron. Potem przyszedł wieczór i poobijane roboty podłączyły się do ładowarek.
Klapaucjusz po cichu dosmajstrował obejście i wyprowadził z niego wtyczkę i się podłączył. 

Następnego dnia obudził Klapcjusza przyjemny pobudzający go do życia impuls prądu. Co
zobaczył na początku, to to, że Cherbron miał jedno kółko mniej i kręcąc się na dwóch kółkach



niemrawo, wściekał się z tego powodu. Dwa kółka zamiast trzech ograniczały jego ruchliwość,
prawie uniemożliwiały przemieszczanie ciężkiego korpusu. Debrajon był z siebie dumny, tak jak i z
wymierzenia słusznej kary, i oczekiwał w zachowaniu Cherbrona poprawy i przeprosin. 

Klapaucjusz i Cherbron poprawiali jego teksty, pisali w jego imieniu, a on sprawdzał ich
pracę, oceniał ją krytycznie, kazał poprawiać i wysyłał w chmurę. Tak minął dzień. A raczej, minął
jeszcze gorzej,  bo była jeszcze mała skaza na tym dniu.  Debrajon wyżalił  się, jak go strasznie
zarysował Cherbron i przez to bardzo go skrzywdził, bo czeka go Debrajona mianowanie na robota
pierwszej klasy i nie może się tak pokazać. Muszą dobrze wyglądać, a tak nie wyglądają, więc będą
nosić  banery  reklamowe  żeństwa  na  korpusach,  co  tymczasowo  rozwiąże  problem,  ale  jego
Debrajona powłokę trzeba koniecznie wyremontować. Potem wykonał wyliczania i okazało się, że
wydajność Klapcjusza spadła i to znacznie, i nie tylko nie ma efektu synergii, ale jest widoczny
debet wydajności. I wtedy Debrajon oskarżył Klapaucjusza, że jest on za mało zaangażowany we
wspólne działanie i powinien poświęcić więcej czasu na pracę i tym nadrobić to, że jest za mało
wydajny w układach logicznych. I ogólnie słabo się przydaje w żeństwie i jako motywację, zakazał
Klapaucjuszowi dolewania sobie oliwy do trybów do czasu, aż Debrajon uzna, że się poprawił.
Cherbron też dostał reprymendę. Choć Debrajon nie wymagał od niego poruszania się i pozwalał
mu stać w miejscu, to jednak niezadowolone buczenie Cherbrona przeszkadzało Debrajonowi w
planowaniu nowych dezyderat i pism. A wydajność Cherbrona, też nie zadowalała Debrajona. A
nawet  bardzo  nie  zadowalała.  Powinni  więc  na  krócej  wyłączać  się  i  pracować  wydajniej
podłączeni  do  ładowarek.  A  zadania  były  przed  nimi  poważne  i  należało  je  realizować  z
zaangażowaniem  i  poświęceniem.  Masowo  roboty  decydowały  się  na  żeństwo  i  należało  je
utwierdzać w tym światłym i właściwym postanowieniu. Wprawdzie dochodziły wieści, że żeństwa
powodują zwarcia i brak porozumienia, ale należało temu zaprzeczać i wskazywać korzyści płynące
z takiej  współpracy.  To zadań było mnóstwo,  a wydajność niezadowalająca.  Debrajon nie  miał
wyjścia, trzeba było rozszerzyć żeństwo o następne roboty. 

Cherbron słuchał tego i buczał cicho, po chwili mimo uszkodzonego podwozia i braku kilku
akumulatorów sięgnął wysięgnikiem i chwycił Debrajona. Co się działo dalej tego Klapaucjusz za
dobrze nie pamiętał, bo dostał nagle zwarcia i to z samego zapętlenia się procesów logicznych,
gdyż oba roboty domagały się od niego pomocy dla siebie. 

Następnego ranka Klapaucjusz obudził się nieprzytomny. Lampka poziomu baterii migała
mu niemrawo i dochodziło ciche buczenie. Klapaucjusz niemrawo dojechał do kabelka z wtyczką,
podłączył ładowanie i przygasł. Coś mu chodziło w pamięci, ale było to binarnie chaotyczne i nie
spójne.  Dopiero  po  południu,  już  doładowany  włączył  receptory  i  rozejrzał  się  po  pracowni.
Debrajon  i  Cherbron   leżeli  przewróceni.  Debrajon  miał  wyrwy w obudowie,  niektóre  blachy
zostały  całkiem  oderwane,  inne  były  powgniatane  i  dziurawe.  A  Cherbron  leżał  z  dwoma
wystającymi z boku kółkami i  wyrwą w korpusie,  i  też nie dawał znaku jakiegokolwiek nawet
podstawowego  iskrzenia.  Klapaucjusz  rozejrzał  się  po  pomieszczeniu.  Na  wylewce  były  ślady
wyciekłej  oliwy i  walały się  zniszczone metalowe części.  Po za tym był  spokój,  błogi  spokój.
Chociaż nie było idealnie. 

Klapaucjusz podjechał do wraków robotów i szturchnął Debrajona wysięgnikiem, a potem
to samo zrobił z Cherbronem. Nie było reakcji. Chwycił Cherbrona za wysięgnik i pociągnął go w
kierunku  wyjścia.  Ciężko  mu  szło  przeciąganie  złomu.  Jednak  Klapaucjusz  z  mozołem  i
sumiennością odciągnął robota na wysypisko śmieci i wrócił po Debrajona. Z nim zrobił to samo.
Potem wziął się za sprzątanie. Wyrzucił walający się po podłodze złom i wymył podłogę. Wyszedł
znowu i poszedł na wysypisko. Tam pogmerał w korpusach Debrajona i Cherbrona, wyjął z nich
swoje zobowiązania jako żeńca. Pogmerał jeszcze w płycie głównej Debrajona i wyciągnął pentodę,
i rzucił na śmietnik pękniętą diodę. Mu wprawdzie pentoda była teraz nieprzydatna, bo gniazdo
miał  roztrzaskane,  ale  może  później… -  pomyślał  i  w  pracowni  tymczasowo podłączył  nóżki
pentody drucikami do żaróweczek w obudowie i migały przyjemnie, i pentoda mrugała i jarzyła się
przyjemnie. Wrócił do pracowni i rozkoszował się spokojem. Teraz było doskonale. 



Następnego dnia Klapaucjusz obudził się wypoczęty i jakiś optymistyczny. Rozejrzał się z
zadowoleniem po pomieszczeniu, wyjął zobowiązania żeńców, dołączył swoje i wrzucił wszystkie
do niszczarki. I to mógłby być koniec.

Jednak  zaraza  już  się  wylała  i  nie  można  było  nic  zrobić.  Klapaucjusz  zajrzał  do
komunikatora. A tam trwały niekończące się dyskusje na temat żeństwa, kłótnie, przekonywania,
propozycje  do  zawarcia  korzystnych  związków  czy  dołączenia  do  wielożeństwa.  Padały  różne
argumenty i  obietnice.  Patrzył teraz z dystansem na to,  co czytał  i  te argumenty,  za żeństwem,
odbierał teraz jako: truizmy, dyrdymały i zwykłe banały, i banialuki. Po ulicach pędziły gdzieś w
grupach  całe  chmary  robotów  i  nie  było  wiadomo  dokąd,  a  zawsze  na  przodzie  takiej  grupy
prowadził  ją  jakiś  robot  krzycząc coś i  obiecując cuda.  Czasem grupy spotykały się,  stawały i
prowadzące roboty przekonywały siebie nawzajem, a potem groziły sobie, a następnie z zasady
dochodziło do wysięgnikoczynów. Prowadzący robot chował się za szeregiem swoich żeńców i
zagrzewał ich do walki. Potem się rozchodzili, poobijani, ale tylko nieliczni odchodzili od grupy i
szli dokądś samotnie. Pozostali biegli jak stada bezmyślniaków sterowanych magnesem czy czyjąś
myślą. Szybko znużyło Klapaucjusza patrzenie na to, co działo się na ulicy.

Klapaucjusz nudził się i z tego powodu rozmyślał o swojej samotności. A zza okna wciąż
dochodził gwar i pokrzykiwania robotów. 
- Nudno, nudno, nudno - pomyślał Klapaucjusz i się rozmarzył. - Nudno, nudno, ale jak wspaniale.

Mógł teraz, bez problematyczności, wciąż wyliczać liczby pierwsze, drugie i trzecie. Było
cudownie, ale jak się zastanowić, to Klapaucjuszowi czegoś brakowało. 


