
,,Od dziś będziemy sprzątać sami" 

Jest rok 3684. Twilight Sparkle, młoda konstruktorka robiła ostatnie poprawki w nowym 

projekcie. Niektórzy mieszkańcy Ponyville narzekali na sprzątanie więc postanowiła stworzyć 

robota, który będzie robił to za nich. Włączyła wynalazek a on odrazu zabrał się do pracy. 

Automateusz miał pomarańczowy guzik na czubku głowy oraz parę czułek. Autorka była bardzo 

zadowolona z projektu. Jednak nie wiedziała, że ktoś ją obserwuje. A był to zazdrosny 

draconequus imieniem Discord. Miał on końską głowę oraz grzywę, prawy róg jelenia, lewy róg 

kozy, ogon i ciało węża. Zawsze zazdrościł Twilight pomysłowości i wyobraźni, więc postanowił 

podejrzeć jak je konstruuje. Gdy Sparkle poleciała na Marsa, na zlot młodych wynalazców on 

zdecydował, że ukradnie Automateusza. Włamał się do jej domu i dokładnie go przeszukał. To 

po co przyszedł, znalazł w w specjalnym magazynie, w którym były również zapiski Twilight. Były 

one zapisane na papierze, który nie zainteresował włamywacza, ponieważ używano najczęściej 

e- papieru. Następnie użył Futoromy, maszyny do klonowania, i stworzył niedokładne kopie 

robota. Następnego dnia draconequus ogłosił w miasteczku, że kto nie chce więcej sprzątać 

niech się do niego zgłosi. Zaciekawieni mieszkańcy odrazu przyszli pod jego dom. Drzwi się 

otworzyły, wyszedł fałszywy konstruktor a za nim armia robotów.                                                                             

- Drodzy mieszkańcy- zaczął - nigdy więcej już nie będziecie musieli sprzątać swoich domów. 

Przedstawiam wam Cyberiadę. Roboty umiejące sprzątać. Chcecie zobaczyć co potrafią?                                                                                                                                               

Społeczeństwo pokiwało zgodnie głowami. Discord podszedł do najbliższego robota i go 

uruchomił. Oczy robota zaświeciły się na czerwono. Zaczął wydawać dziwne dźwięki. 

Zaniepokojone kucyki spojrzały na fałszywego wynalazcę.                                                      

- Wszystko jest w porządku- uspokajał ich draconequus, chociaż sam nie był pewien czy w 

rzeczywistości tak jest. Roboty zaczęły okrążać zgromadzonych. Na znak maszyny, która została 

pierwsza włączona, pozostała grupa wyrzuciła sieć ukrytą w specjalnym schowku. Zaalarmowana 

wrzaskami i piskami piątka przyjaciółek, które nie przyszły na pokaz, przybiegły zobaczyć co się 

dzieje. Schowane za krzakami okalającymi podwórko, zobaczyły jak kopie wynalazku, prowadzą 

uwięzione kucyki.                              - Chodźcie dziewczyny, zobaczymy 

dokąd ich poprowadzą - powiedziała Rainbow Dash. Skradając się, podążyły za gromadą. 

Maszyneria zamknęła więźniów w garażu. Przywódca postawił na straży dwa największe 

roboty,a z resztą maszyn poszedł, przetrząsać miasteczko.                                                                                                                             

- Widziałam podobnego u Twilight. Chodźmy. Może u niej znajdziemy jakieś wskazówki - dodała 

Applejack.                                                                                                                  

Przyjaciółki poszły do domu konstruktorki. Po drodze naradzały się, gdzie szukać. Gdy weszły, 

odrazu skierowały się do pracowni. Panował tam okropny bałagan.                                    

- Jak my tu cokolwiek znajdziemy? - zwątpiła Rarity - może spróbujemy połączyć się z Twili?                                                                                                                                                     

- Tak. Spróbujmy telekopem - Applejack podniosła kopytko. Jednak urządzenie wyglądające jak 

zegarek, zaczeło trzeszczeć. Na ekraniku zamiast obrazu, pojawiały się dziwne znaki.                                                                                                                                   



- Nic z tego nie będzie - pokręciła głową Pinkie pie.                                                                                

Nagle drzwi się otworzyły i do środka wpadł zdyszany Spike                                                                       

- Słuchajcie! Coś dziwnego jest nad miasteczkiem. Nie można się wydostać ani nikt nie może 

wejść.                                                                                                                                             

Przerażona grupa wybiegła przed dom. Gdy spojrzeli w górę zobaczyli, odbijające się od kopuły 

ptaki                                                                                                                                             

- To pewnie dlatego nie mogłyśmy, skontaktować się z Twilight! - wrzasneła Rainbow                           

- Cicho! Trzeba znaleźć inny sposób - uciszyła ją Pinkie                                                                                                

Gdy weszli spowrotem, coś zaczęło hałasować                                                                                            

- Coś tu jest - pisnęła przerażona Fluttershy                                                                                              

Okazało się, że był to maleńki robocik, Karmel ulubieniec Twilight.                                                                              

- Mam pomysł - powiedziała Rarity - Fluttershy napiszesz list.                                                                 

- Ja? Ale nie pamiętam jak to się robi.                                                                                                         

Zaczęli szukać kawałka papieru i ołówka.                                                                                                   

- Co mam pisać? - spytał pegaz.                                                                                                                     

- Napisz: ,, TWILIGHT POMOCY!" - odpowiedzieli jej chórem                                                                       

- Ale jak się trzyma ołówek? Jak pisze się literę p, z dwoma brzuszkami?-wyszeptała Flutter.                                                                                                                                                               

- Z jednym! - wrzasnęła reszta.                                                                                                                         

- Napisałaś ,,B" a nie ,,P" - skarciła ją Rainbow                                                                                                                          

- Ja nie umiem. Piszcie sobie sami- zrezygnowana pegazica odłożyła ołówek na biurko.                                                                                                                                                                

- Oczywiście, że umiesz Flutty. Uwierz w siebie - Applejack posłała jej kojący uśmiech i wrogo 

spojrzała na Rainbow Dash. Wcale nie podobało jej się że w takim momencie krzyczy na 

Fluttershy, która dosyć, że jest zestresowana to jeszcze smutna. Shy niechętnie wzięła ołówek. 

Po napisaniu wiadomości wspólnie ustalili, że zaniesie ją Karmel. W momencie, kiedy grupa 

zastanawiała się jak przebić kopułę żeby wysłać robocika. Do chatki wpadła Zecora:                                                                                                  

- Słuchajcie! O północy Cyberiada wyłączy kopułę, ponieważ do miateczka ma przybyć więcej 

robotów. ZGINIEMY!                                                                                                            

Applejack dostrzegła szansę wysłania wiadomości.                                                                                       

Na chwilę przed północą grupa ponownie się zebrała. List schowali w pancerzu Karmela i wysłały 

go w kosmos.                                                                                                         

Ekipa postanowiła schować się w chatce i czekać na powrót Twilight.                                                        

Po kilkugodzinnym locie Karmel dotarł na Marsa. Twilight zdziwiła się widząc swojego ulubieńca:                                                                                                                                         

- Co ty tutaj robisz? - spytała.                                                                                                                            

Zorientowała się, że pancerz z jednej strony troszkę odstaje. Odkręciła śrubkę i wyjęła kartkę. 

Roześmiała się, lecz po chwili uśmiech zniknął z jej twarzy. Z wiadomości zorientowała się , że 

miasteczku coś grozi.                                                                               

- Jak to możliwe? - zastanawiała się.                                                                                                            

Nie chcąc tarcić cennych minut zadzwoniła telekopem na lądowisko statków kosmicznych. 



Niestety okazało się, że ze względu na opady meteorytów wszystkie loty są odwołane.                                                                                                                                       

- Jak ja się teraz dostanę na ziemię? - zmartwiła się.                                                                              

Stojący obok Trion szepnął:                                                                                                                 

- Jest jeden pilot, który może poleci.                                                                                                             

- Czy podasz mi jego nazwisko? - zapytała Twilight z nadzieją w głosie.                                                            

Dyskretnie wyciągnęła kilka dychtoni (monet).                                                                                         

- Czy teraz mi powiesz?                                                                                                                            

- Pirx. Pilot Pirx- odpowiedział tamten - znajdziesz go w hangarze 19.                                                       

Konstruktorka udała się pod wskazany adres. Przerażona widokiem, który ujrzała, już miała się 

wycofać gdy usłyszała:                                                                                                                     

- Szukasz kogoś?                                                                                                                                 

- Tak pilota Pirxa.                                                                                                                                   

- W czym mogę ci pomóc?                                                                                                                        

Twilight odwróciła się i popatrzyła na rozmówcę.                                                                                        

- Doszły mnie słuchy,że możesz mi pomóc. Nikt nie odważy się teraz lecieć na ziemię, a ja muszę 

się tam szybko dostać. Moim przyjaciołom grozi niebezpieczeństwo. Za ile dychtoni zgodzisz się 

ze mną polecieć?                                                                                                       

- Za 100 - odpowiedział pilot                                                                                                              

- Zgoda - odparła.                                                                                                                                           

Po przylocie udali się prosto do pracowni. Zobaczyli tam grupe maszyn otaczającą przerażoną 

piątkę przyjaciół. Pinkie pie trzymała patelnię, którą zamierzała bronić siebie i swoich 

towarzyszy.                                                                                                                        

- Ktoś nieudolnie sklonował mojego sprzątającego robota. Zamiast pomagać on sprząta 

miasteczko z mieszkańców - zauważyła wystraszona Sparkle.                                                                   

- Czy wiesz jak je pokonać? - zapytał Pirx                                                                                                  

- Tak musimy wyłączyć Automateusza i zniszczyć pierwszy jego klon.                                                                  

Flutty dostrzegła przyjaciółkę:                                                                                                                      

- To Discord! On ukradł twojego robota.                                                                                                                          

Pilot i konstruktorka postanowili udać się do domu złodzieja. Nie zauważeni dostali się do środka 

znaleźli tam Automateusza i struchlałego ze strachu Discorda.                                                   

- Jak rozpoznać, który robot to pierwsza kopia?!!- wrzasnęła Twilight.                                                                      

- Ten, który ma czarną rysę na pancerzu. Powinien pilnować z największymi robotami garażu , w 

którym zamknęli wszystkich mieszkańców - wyjąkał draconequus.                                                                                                                                                   

Twórczyni wyłączyła Automateusza i razem z pilotem udała się do garażu. Postanowili, że Pirx 

odwróci uwagę maszyn a ona wyłączy machinę. Po unieszkodliwieniu pierwszej reprodukcji 

nastała cisza.                                                                                   

- Chyba się udało. Chodźmy wszystkich uwolnić! - wykrzyknęła Twilight.                                                                       

Mieszkańcy zebrali się na placu, żeby podziękować wybawcom.                                                                



- Dostałeś nauczkę? Prawda Discord? - zapytała Applejack                                                                                 

Zawstydzony draconequus spuścił głowę.                                                                                                   

- Tak - wymamrotał cichutko.                                                                                                                            

- Chyba wszyscy dostaliśmy porządną nauczkę - rzekła Lyra i wszyscy zaczęli się śmiać.                                                                                                                                                            

- Od dziś sami będziemy sprzątać!                                                                                                                     

Piątka przyjaciół zebrała się, żeby podziękować pilotowi Pirxowi.                                                                

- Pamiętaj, żeby nas jeszcze kiedyś odwiedzić - powiedziała Rainbow Dash.                                                                

Statek odleciał a kumpelki poszły do domu Fluttershy na podwieczorek.                                                                           

K O N I E C  


