
  
 
 

Przyjaciel Automateusza 

 

 
 
(jak matematyczne pojęcie prawdopodobieństwa a prawdziwe zdarzenie mogą sobie nie 
odpowiadać) 
 
Pewien robot, mając wyruszyć w daleką a niebezpieczną drogę, posłyszał o wielce 
poŜytecznym urządzeniu, które wynalazca jego nazwał elektrycznym przyjacielem. […]  
 
- Przyznasz chyba, jaka to umiarkowana cena, wziąwszy pod uwagę, Ŝe moŜesz takiego 
elektroprzyjaciela włoŜyć do ucha, gdzie będzie ci szeptał dobre rady i słuŜył wszelką 
informacją. [...] Co do jego imienia to zwie się Wuch.  
[…] 
[…] 
Rozbitek wpatrywał się teraz w dłuŜsze juŜ cienie skał, dotykające białego piasku, gdy Wuch 
ozwał się: […] Szansa przypadkowego pojawienia się jakiegoś statku wynosi jeden do 
czterystu tysięcy. […] 
[Wuch:] - Udaj się na brzeg morski i wejdź do wody, mniej więcej po pierś. Dzięki temu 
unikniesz długotrwałych mąk pobytu na tej wysepce, jak równieŜ powolnego konania […]  
 
– Zwariowałeś chyba!- wrzasnął, zrywając się z miejsca, Automateusz. – Mam się utopić?  
[…] - Co?! Ty nie zmarniejesz tu?!- zawołał wyrwany tymi słowami Wucha z odrętwienia 
Automateusz. – Więc ty będziesz Ŝył, podczas kiedy ja… O! Niedoczekanie! Nigdy! Nigdy!! 
Nigdy!!! 
I z przeraźliwym rykiem porwawszy się na nogi, jął skakać, potrząsać głową, ze wszech sił 
dłubać w uchu […] – Rozdepczę cię! W proch cię zetrę, ty łajdaku!! I obłędny taniec po 
głazach, skoki i ciosy i przytupywanie na miejscu rozpoczęły się od nowa. 
[…] 
[…]  
- Okręt! Okręt!! Okręt!!! […] 
Jak się potem okazało, kapitan okrętu, który wiózł był Automateusza, tuŜ przed zatonięciem 
zdąŜył jeszcze wysłać radiotelegram […] 
Kiedy okręt przybił po długiej Ŝegludze do brzegu, Automateusz zadziwił nieco otoczenie, 
wyraŜając niezrozumiałą dla nikogo chęć zwidzenia pobliskiej huty, w której pracował wielki 
młot parowy. […]  
  Wreszcie, po wielu latach, popadłszy w nową obsesję, zaczął skupować całymi 
workami cement.  Utoczywszy z niego ogromną kulę … 
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