
Stanisław Lem 
 
Chory komputer 
 
Komputer był chory i leżał w łóżeczku 
I przyszedł pan doktor, postukał po wieczku. 
„Ach, co ci brakuje, co trapi, mów zaraz 
Czy niskie napięcie ci sprawia ambaras, 
Czy masz na awarię lub zapaść dowody, 
Czy wszystkie pracują, jak trzeba, obwody?” 
A kiedy komputer i słowa nie powie 
Pan doktor sam siebie postukał po głowie 
I klawisz nacisnął i spojrzał w ekranik 
I ujrzał fatalny pamięci wprost zanik. 
Komputer wystękał: „Ja dłużej nie mogę! 
Ach ratuj doktorze, biednego niebogę! 
Rozpocznij lekarską właściwą terapię…” 
Pan doktor za swój fonendoskop się łapie. 
I słucha. I patrzy. Niełatwo się leczy, 
Gdy gada komputer zupełnie od rzeczy. 
„Ja nie chcę” powiada „żyć dłużej w tym biurze, 
Bo tylko zmartwienia, kłopoty mam duże. 
Mnie już nadojadły te nudne programy, 
Ja wrócić chcę prędko do taty, do mamy, 
Do cioci, do wujcia, do babci, do dziadka, 
A miejsce me jakiś buchalter niech zatka. 
Mnie wszyscy tu mówią, iż jestem maszyną, 
A ja bym żabuchną być wolał, ptaszyną, 
A choćby i nawet zwyczajną papugą, 
Bylebym nie musiał rachować wciąż długo. 
To znów mi się marzy po prostu szalenie, 
Bym nieco popływać mógł w krytym basenie, 
Wywrócić niekiedy na macie koziołka 
I czytać bajeczki te, wie pan, Matołka…” 
A doktor zmartwiony spode łba wciąż zerka 
Na ekran, na lampki, na mysz komputerka 



I długo się z bliska przygląda tej myszy 
Zarazem lamenty chorego wciąż słyszy, 
Aż wreszcie się ozwie: „Rachuba twym musem, 
Ktoś ciebie zaraził okropnym wirusem. 
Za sprawcą zarazy już ślad pewno zarósł, 
Ten wirus to powód choroby…” „Nie, wiarus!” 
Odpowie komputer: „W dal skoczyć chcę susem, 
Albowiem sam jestem wirusem wiarusem!” 
Doktora od słów tych zatrzęsła się głowa, 
Gdyż całkiem szalone to były już słowa. 
Z walizki wyciągnął obcęgi i młotek, 
Zaśpiewał łagodnie: „Wlazł kotek na płotek”, 
I chcąc, aby wylazł ów wirus przeklęty, 
Układa na biurku ciekawe przynęty: 
Plasterek szyneczki, kęs ementalera… 
Lecz wirus nie kwapi się wyjść z komputera. 
Położył na stole potężne banknoty, 
By wirus się skusił. Też nie ma ochoty. 
Więc wyjął fujarkę i gra na fujarce, 
Lecz wirus nie słucha, daremne to harce. 
Pan doktor się w końcu rozzłościł fatalnie 
I młotkiem w komputer co siły jak walnie! 
I wirus wyleciał. Był Anioł to Michał. 
Nie wierzgał, nie parskał, nie śpiewał, nie kichał, 
Bo doktor skrępował natychmiast wirusa, 
By już go nie brała szkodliwa pokusa. 
Bo gorsze od dżumy, od grypy, cholery 
Wirusy są: od nich wszak mrą komputery. 
Te wszystkie wirusy, to sprawa nieczysta, 
Układa je jakiś zły typ, programista, 
Bo w nim satysfakcja obrzydła wprost wzbiera 
Gdy duch komputera i pamięć umiera. 
Nie trzeba więc wzywać ni tatę, ni mamę, 
Lecz pana doktora z leczącym programem. 
On mówi wirusom: „Ja zaraz wam pogram! 
Ja przeciw wirusom stworzony mam program!” 



A na to komputer te słowa powtarza 
I tak się odzywa do pana lekarza: 
„Już zdrów jestem znowu, lecz panu nie skłamię, 
Że chciałbym być jednak przy tacie i mamie. 
Że chciałbym, by byli wciąż przy mnie rodzice, 
A nie wciąż rachować Bóg wie co w fabryce! 
Być wolę synusiem, bratankiem lub córką, 
A nie ciągle cyfry i cyfry pchać dziurką!” 
Pan doktor z rozpaczy za głowę się łapie; 
„Nieznane – powiada – są takie terapie, 
By choćby najnowszą metodą niemiecką 
Przerobić komputer na dziecko!” 

 


