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Friedzie i Nicholasowi

T.H.

Czytelnikom na całym świecie.  

Bez względu na to, czy dopiero odkrywacie  

Żelaznego Olbrzyma, czy spotykacie się z nim  

po latach, jak ze starym znajomym, mam nadzieję,  

że to wydanie Wam się spodoba.

C.M.









elazny Olbrzym stanął na skraju urwiska.

Jak długo wędrował? Nie wiadomo.  

Skąd przybył? Nie wiadomo. 

Jak powstał? Nie wiadomo.

Wyższy niż dom, stał w ciemności, na samej  

krawędzi klifu.

Wiatr świstał mu między żelaznymi palcami.  

Głowę miał w kształcie kosza na śmieci, wielką  

jak cały pokój. Obrócił nią powoli najpierw  

w prawo, potem w lewo. Obracały się też jego  

żelazne uszy, raz w jedną, raz w drugą stronę.  

Słuchał odgłosów morza. 

Oczy miał jak reflektory, które przeczesywały  

fale i świeciły najpierw światłem białym, potem  

czerwonym, aż w końcu podczerwonym.

Nigdy przedtem nie widział morza.



Nagły podmuch silnego wiatru 

w stalowe plecy sprawił, że Olbrzym 

zachwiał się i przechylił nad krawędzią 

stromego urwiska. Uniósł prawą  

stopę, ogromną żelazną stopę –  

i zrobił krok przed siebie, prosto 

w nicość.

Żelazny  

Olbrzym  

runął  

w otchłań.



 Leciał coraz niżej, odbijając się od 

skał i zahaczając o ostre krawędzie urwi-

ska. A gdy tak spadał i spadał, i spadał… 

odpadły mu żelazne nogi. 

Od korpusu oderwały się ręce.  

Dłonie wyłamały się z nadgarstków.

Odpadły wielkie żelazne uszy.  

Oczy także potoczyły się w dół.

Odpadła olbrzymia żelazna 

głowa.

Wszystkie części leciały z łosko-

tem ze zbocza. Obijały się o siebie 

z brzękiem i wirowały, spadając  

na kamienistą plażę  

u podnóża klifu.

Słychać było tylko fale. Rozbijały się  

o kamienisty brzeg, usłany teraz  

nieruchomymi częściami pogruchotanego  

Żelaznego Olbrzyma.


