VÍZIE MINULOSTI
Roman Radem

Väčšinou predpokladáme, že ďaleká budúcnosť bude vyzerať ako postapokalyptická pustina alebo naopak, ako ideálna utópia. Všetky Haroldove
predpoklady o budúcnosti sa rozplynú v momente, keď ju zažije na vlastnej koži.
Jeho splnený sen sa zmení na výpravu s cieľom získania dôležitých informácií pre
ľudí, ktorí nemajú tie najlepšie úmysly. Usporiadanie spoločnosti v budúcnosti
stojí na kontroverzných základoch a tajomnej minulosti. Haroldove zistenia
o tomto svete sú ničím v porovnaní s rozhodnutím, ktoré bude musieť vykonať.

1. Kapitola – V zlatej klietke
Miestnosť v inštitúte, v ktorej strávil Harold posledných šesť dní, mu stále
viac pripadala ako väzenská cela. Síce vyzerala ako luxusná hotelová miestnosť,
ale byť v nej zavretý bez priameho kontaktu s okolitým svetom začínalo byť
ubíjajúce. Mal tu síce počítač, televízor a hernú konzolu, avšak žiadne pripojenie
na internet. Dokonca mu sem dali fotku jeho snúbenice. Spoznal ten záber, dala
ho na sociálnu sieť asi pred mesiacom.
Nadácia myslela na všetko, premýšľal, dali mi sem filmy, hry aj hudbu, aby
som si udržal dobré psychické zdravie. Pozeranie televízie simuluje aký-taký
kontakt so svetom, aj keď absenciu internetu mi nevykompenzuje. Ale prečo mi
sem dali fotku Jennifer?
Výcvik a príprava na výpravu mali trvať sedem dní, takže zajtra sa to začne.
Nemožno však povedať, že by tá príprava prebehla len počas posledných dní. Veď
sa na to nepriamo pripravoval dva roky, hoci o tom sám nevedel. Nadácia si ho
vychovala ako cvičenú opicu a on jej za to bol celé tie roky vďačný. Vychvaľoval
ich na svojom blogu, ďakoval im vo svojich publikovaných článkoch. Veď aj na
túto výpravu prikývol úplne dobrovoľne. Každý iný človek by ich na kolenách
prosil za takúto príležitosť, nie to ešte futurológ. Tak prečo má z toho stále horší
pocit?
Jeho názor na Nadáciu sa za posledných šesť dní trochu zmenil. A nie je to
len tým, že ho týždeň pred začatím projektu zavreli do tejto zlatej klietky. Sám si
hovoril, že je to logické, kvôli jeho ochrane a príprave na najnáročnejšiu úlohu
v jeho živote. Hoci príprava bola až smiešne primitívna. Fyzická časť pozostávala
z nácviku nastavenia ovládača a skoku z plošiny. Proste mu dali do rúk plastovú
atrapu, na ktorej šiestimi otočnými kolieskami nastavil požadované číslo –
999999. To je maximum, ktoré je možné nastaviť a práve toľko sekúnd tam má
stráviť.
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Ale prečo nevytvorili ovládač so siedmymi či ôsmymi miestami? Zjavne
chcú využiť maximum času, tak prečo je limit 999999? Bude mi jedenásť a pol
dňa stačiť? Táto a podobné otázky mu nedali spávať, ale Schweisenbacher ich
dokázal s neuveriteľnou ľahkosťou zahrať do kúta tak, že ste mali pocit, že vás
odpoveď na ne už ani nezaujíma. Až na izbe si vždy uvedomil, že ho
nezodpovedanie tých otázok vlastne trápi ešte viac. Niekedy mu pripadalo, že ani
sám Schweisenbacher nepozná odpovede na niektoré z týchto otázok.
Schweisenbacher bol vedúcim projektu, zastrešoval Haroldovu psychickú
prípravu a posledných šesť dní bol jeho jediným partnerom do diskusie. Všade
sa tu síce pohybovalo množstvo ľudí – až príliš veľa na to, že išlo o prísne tajný
projekt, avšak nikto sa s ním nebavil. Zjavne to mali zakázané, pretože ho ani len
neodzdravili, keď sa výnimočne dostal zo svojej izby. Aj pri fyzických nácvikoch
(otáčaní koliesok a skoku z plošiny, ktorá bola mimochodom asi tridsať
centimetrov nad zemou), sa stále točil okolo asi tucet ľudí, ale všetci sa tvárili, že
ho nevidia, aj keď si viackrát všimol, že na neho zazerajú, keď si mysleli, že to
on nevidí. Inak len pracovali okolo neho, čosi neustále merali a zaznamenávali
a snažili sa tváriť, že ho vôbec nevidia.
Toľko dbajú na to, aby som sa za ten týždeň nezbláznil s vlastnými
myšlienkami, že ma zásobia filmami, hudbou a hrami, ale zamestnancom
nedovolia, aby mi povedali čo i len Dobré ráno.
Vo fyzike sa síce Harold orientoval lepšie ako bežný človek, ale
odborníkom by sa nenazval. Vedel však povedať, že ovládač, s ktorým nacvičuje,
je určite atrapa, keďže bol z lacného plastu a Schweisenbacher síce zdôrazňoval,
že po nastavení musí ovládač veľmi opatrne položiť na pripravený stojan s penou,
do ktorej sa ovládač zaborí, zároveň ho však Schweisenbacher sám chytal bez
väčšieho rešpektu. Ovládač sa podobá na bežný ovládač k televízoru, až na to, že
je väčší a trčí z neho malá páka. Celé zariadenie musel Harold pri nácvikoch
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chytiť jednou rukou a prstami desaťkrát pritiahnuť páku smerom k ovládaču.
Podobalo by sa to na baterku s dynamom, keby ich účel nebol taký rozdielny.
Dnes už obligátnu fyzickú prípravu absolvoval a o hodinu ho malo čakať
posledné sedenie so Schweisenbacherom. To sa vždy odohrávalo v inej
miestnosti, hoci v nej nebolo nič špeciálne. Kľudne ho mohli absolvovať aj
v Haroldovej izbe, ale zmena prostredia bola pre neho vítaná. Mal pocit, že taký
bol aj účel zmeny prostredia. Cítil, že sa okolo neho chodí po špičkách, o všetko
je postarané, ešte ho aj na nočnom stolíku vždy čaká Jenniferina fotka. Nadácia
naozaj myslela na všetko.
Tento projekt museli pripravovať roky, prehrával si v hlave, celá táto
budova bola zjavne postavená za jediným účelom – poslať človeka na
neuveriteľnú výpravu. Mal by som byť vďačný, že si vybrali práve mňa.
Keď sem Harolda pred šiestimi dňami priviedli, všimol si, že budova má
tvar dokonalého kruhu a jej priemer môže byť asi dvesto metrov. Šírka zastavanej
časti je zhruba päťdesiat metrov, takže vnútro kruhu tvorí veľká otvorená časť
s priemerom asi sto metrov, ktorá je pod holým nebom. Práve tu sa odohrávajú
fyzické nácviky a na tomto mieste sa tiež začne aj skončí jeho výprava. Toto
otvorené átrium je vo svojom strede vystlané pieskom, ktorý sem bol dovezený
zjavne nedávno. Do tohto piesku skáče Harold, keď nacvičuje svoj skok do
neznáma. Stlačiť desaťkrát páku na ovládači, nastaviť 999999, opatrne položiť
ovládač a skočiť presne v momente, keď mu to Schweisenbacher zakričí.
Ak sa boja, že sa pred výpravou zbláznim, tak by ma nemali týrať
nekonečným opakovaním tohto primitívneho postupu!
Zo zvyšku budovy toho veľa nevidel, väčšinu času ho držia v jeho izbe,
ktorú sám nemôže opustiť. Čas sa snaží tráviť podľa možností, ktoré mu sem
Nadácia prichystala, aj keď pomyslenie na cieľ výpravy v podobe splneného sna
každého futurológa vždy preváži nad akýmikoľvek inými myšlienkami.
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Často myslel na reťazec udalostí, ktorého ho sem priviedli a snažil sa zistiť,
ktoré z nich boli dielom náhody, a ktoré zasa plánom Nadácie na čele s Geraldom
P. Buchlerom. Ich prvé stretnutie sa mu nezmazateľne vrylo od pamäte
a nasmerovalo jeho životnú dráhu až k tomuto momentu. Harold bol vtedy
doktorandom na univerzite so zameraním na futurológiu a práve mu vydali
článok, v ktorom predpokladal scenár narastajúcich sociálnych nepokojov v
rozvinutých krajinách, kvôli postupnému nahrádzaniu ľudskej pracovnej sily
robotifikáciou výrobných procesov. Nebol prvým vedcom, ktorý pracoval s týmto
scenárom, ale jeho detailný popis vplyvu zmenu industriálnej ekonomiky na
sociálny aspekt spoločnosti zaujal významného investora a prezidenta Nadácie
modernej spoločnosti – Buchlera.
V to pondelkové ráno pred dvoma rokmi sedel ako obyčajne vo svojej malej
pracovni nad súhrnom minulotýždňových udalostí. Každý pondelok začínal tým,
že do niekoľkých viet spísal najdôležitejšie globálne správy a ich dôsledky z
posledného týždňa. Jeho archív siahal jedenásť rokov do minulosti, písal si ho od
svojich šestnástich a neprestalo ho to baviť ani v dvadsaťsedmičke. Časom lepšie
zistil, ktoré udalosti má zmysel zaznamenávať a majú vyšší predpovedný
potenciál do budúcna. Tento jeho archív podstatných udalostí mu pomáhal pri
vytváraní predpovedných modelov. Keď si totiž v rýchlom slede prečítal rôzne
míľniky a zmeny v spoločnosti, priemysle a ľudskom správaní, videl medzi nimi
možné korelácie, na základe ktorých potom mohol predpovedať zmeny, ktoré
nastanú v budúcnosti vplyvom faktorov, ktoré s určitosťou vieme predpokladať.
Nedávne vydanie jeho článku vo vedeckom časopise prinieslo veľkú odozvu –
v univerzitnej mailovej schránke si v to pondelkové ráno našiel štyri správy. Prvý
mail bol obežník o odstávke vodovodného a kanalizačného potrubia na druhom
poschodí, kvôli nevyhnutnej oprave. Druhý mail bol od IT oddelenia univerzity
a upozorňoval každého, kto používa univerzitnú WI-FI sieť, aby cez ňu
neodosielal citlivé údaje. Tretí mail sa aspoň týkal jeho práce, keďže ho v ňom
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jeden z jeho seminaristov, David Peterson, prosí o predĺženie termínu na
odovzdanie semestrálnej práce.
Máš smolu, David Peterson, žiadne predĺženie termínu nebude, a ešte si na
tvoju prácu posvietim, keď ju konečne odovzdáš.
Konečne, štvrtý mail bol reakciou na jeho článok. Písal mu kolega
z lingvistických štúdií. Poblahoželal mu k publikovanému článku tým
najotravnejším spôsobom: „Milý Harold, gratulujem ti k uverejneniu tvojho
článku v azda najmenej prestížnom vedeckom časopise, ktorý pred rokom
publikoval článok o emocionálnej vnímavosti rastlín. To mi pripomína, že sa
musím porozprávať so svojim kaktusom, aby citovo neoťažel. Pekný deň.“
„Si tlstý somár“ pomyslel si o ňom Harold, ale napísať mu to nemohol,
pretože už tak bola jeho pozícia na univerzite slabá. Mnohí, hlavne starší
zamestnanci univerzity, nepovažovali futurológiu za vedu, ktorá má významnejší
prínos pre akademickú obec. To povie niekto, kto strávi mesiace hľadaním
pôvodu slova kameň v nejakom africkom jazyku. To teda spôsobí ozajstnú
revolúciu, narážal Harold v myšlienkach na kolegu z lingvistických štúdií.
O to väčší šok spôsobilo Haroldovi, keď vo svojich dverách zrazu uvidel
Geralda Buchlera. Úspešný investor bol v akademickom a vedeckom prostredí
známy hlavne preto, lebo rozdával štedré granty na vybrané výskumy. Jeho
príchod do Haroldovej kancelárie nebol veľkolepý ani fenomenálny. Neuviedla
ho Haroldova sekretárka ani asistent, pretože Harold žiadnu sekretárku ani
asistenta nemal. Jednoducho sa po krátkom zdvorilostnom zaklopaní otvorili
dvere a stál tam Buchler. Vyšší, ako by to Harold predpovedal, a starší, ako
pôsobil na fotografiách a videách. Na to, že mal po štyridsiatke, sa mu už šediny
pomaly ťahali po bokoch hlavy až k jej vrcholu. Stál tam vzpriamene a odhodlane.
„Ste Harold Lewandowski?“
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Prvé, čo Harolda napadlo, bolo, že Buchler vidí jeho nevzhľadnú, malú,
zapratanú kanceláriu, ktorá pripomínala skôr nejakú zašívareň, ako miesto, kde sa
majú tvoriť kvalifikované vedecké predpovede budúcnosti. Už to však nemohol
zmeniť. Nijako neskryje, že je len jedným z mnohých bezvýznamných
doktorandov, ktorým sa nepodarilo presadiť v praxi. Zatiaľ.
„Á-áno,“ zakoktal Harold, „teší ma pán Buchler.“
„Vy viete, kto som?“ opýtal sa Buchler, ale neznel príliš prekvapene.
„Samozrejme,“ promptne odpovedal Harold, „každý, kto sníva o
vedeckom grante vás pozná,“ dodal a usmial sa, čím chcel zakryť, že práve urobil
z Buchlera chodiaci automat na peniaze.
„Môžem si u vás sadnúť a zobrať Vám trochu z Vášho času?“
„Jasné, môžeme ísť do univerzitnej kaviarne,“ navrhol Harold a snažil sa
Buchlera vytlačiť zo svojej malej kancelárie, aby sa porozprávali na nejakom
vhodnejšom mieste.
„Táto kancelária sa na náš rozhovor perfektne hodí. Chápete, že sa nechcem
promenádovať na verejnosti, kde sa so mnou chcú ľudia fotiť alebo mi dávajú do
pozornosti svoje nápady, za ktoré hneď očakávajú mastné granty.“ Táto odpoveď
ešte viac zahanbila Harolda, pre jeho poznámku o vysnívanom vedeckom grante.
„Navyše, vaša kancelária mi pripomína moju internátnu izbu.“ Teraz už
Harold naozaj nevedel, či je to len poznámka alebo urážka.
Harold mu rýchlo posunul vlastnú kancelársku stoličku a sám si sadol na
drevenú stoličku, z ktorej musel najprv odložiť kopu časopisov. Sedeli oproti sebe
vo vzdialenosti asi jeden meter, čo spôsobilo trochu dusnú, až intímnu atmosféru.
„Dúfam, že ma poznáte nielen ako prezidenta Nadácie modernej
spoločnosti, ale aj ako investora,“ začal rozhovor Buchler.
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„Viem, pán Buchler, že vlastníte podiely v niekoľkých technologických
firmách, zameraných hlavne na sociálne siete. Okrem toho ponúkate aj investície
pre start-upy rôzneho druhu.“
„V skutočnosti je toho oveľa viac, ale tieto vaše vedomosti úplne postačia.
Môžeme teda prejsť k veci, pretože nie je nič drahšie, ako čas,“ rázne uviedol
Buchler. „Kde a ako si predstavujete svoju budúcnosť, pán Lewandowski?“
Buchler na to šiel priamo, preto sa mu Harold snažil vyrovnať a bez
rozmýšľania z neho vyšlo: „Ako pracovník futurologickej agentúry, ktorý vytvára
dlhodobé predpovedné modely, ktoré pomôžu upraviť súčasné rozhodnutia tak,
aby vytvorili želanú budúcnosť.“ Harold bol so svojou odpoveďou spokojný.
„Prečo pracovník? Prečo nie rovno riaditeľ?“ s vážnou tvárou povedal
Buchler, ale po dvoch sekundách uvoľnil zadržiavaný smiech, čím razom zmenil
atmosféru. „Žartujem, v skutočnosti ste ma prekvapili vašou ambicióznosťou, aj
keď zatiaľ ešte neviem, či to nie je len naivita. Niektorí vaši kolegovia totiž chápu
futurológiu skôr ako nástroj na prípravu pred budúcnosťou a nie ako spôsob jej
zmeny.“
„Pokiaľ vieme predpovedať budúce trendy, prečo by sme sa na ne mali len
pripraviť alebo sa pred nimi len nejako poistiť? Zmeňme tie premenné, ktoré
budúce udalosti vytvárajú alebo ovplyvňujú a tak vytvorme takú budúcnosť, ktorá
nám vyhovuje,“ vysvetlil svoju filozofiu Harold.
„Koľko poznáte takých agentúr, v ktorých by ste sa mohli plne realizovať?“
opýtal sa ho Buchler, ale Harold už bol v úplnej mentálnej pohode. Uvedomoval
si, že ak Gerald Buchler meral cestu sem, do jeho malej kancelárie, tak čítal jeho
článok, teda vie, čím sa zaoberá a prišiel mu ponúknuť nejakú formu spolupráce.
„Musím priznať, že tento odbor zatiaľ nie je docenený.“
„Ak by som Vám zadal kritériá, ktorými sa máte vo vašich predpovedných
modeloch zaoberať, vedeli by ste mi poskytnúť dostatočne presné predpovede
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vplyvov na moje investície v horizonte desiatok rokov?“ táto Buchlerova otázka
už vyznela len ako formálne potvrdenie ich začínajúceho pracovného vzťahu.
„Nie len, že by som Vám vytvoril predpovede, ale navrhol by som Vám aj
konkrétne kroky, ktoré by sa mali vykonať, aby sa pozitívne predpovede aj naozaj
splnili,“ teraz už úplne sebaisto odpovedal Harold. Na to sa Buchler postavil,
upravil si sako, natiahol svoju pravicu smerom k Haroldovi a povedal: „Čo by ste
povedali na dvojročný grant v hodnote 350 000 dolárov, pán Lewandowski?“
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2. kapitola – Dva roky v nevedomosti
Na takúto dôležitú úlohu si vybral práve mňa! A bolo to také jednoduché,
veď som bol ešte len na začiatku svojej kariéry a hneď som sa mohol vyslobodiť
z ubíjajúceho univerzitného prostredia a vytvoriť svoje vlastné vedecké
pracovisko. Také boli prvotné myšlienka Harolda po tom, čo mu Buchler ponúkol
štedrý grant. Až postupom času si začal uvedomovať, že všetko nie je také
idylické a jednoduché, ale vždy to boli len jeho slabé pochybnosti, bez nejakých
významnejších dôsledkov pre jeho prácu.
Tie dva roky, odkedy mu Buchler ponúkol grant, až po tieto dni, ktoré trávi
čakaním a prípravou na svoju výpravu, sa väčšinou podobali na splnený sen.
Harold s Jennifer si prenajali malý domček v radovej zástavbe na predmestí New
Yorku, ktorý bol blízko jeho nového pracoviska. Na prácu si vyhliadol najvyššie
poschodie starej, pôvodne industriálnej budovy, ktorá však bola v šesťdesiatych
rokoch dvadsiateho storočia prerobená na bytový komplex. Najvyššie poschodie
však zostalo takmer celé otvorené, okrem nosných stĺpov, ktoré však nenarúšali
tento priestor, ale naopak, dávali mu vzhľad majestátnosti, teda aspoň podľa
Harolda. Jennifer nezdieľala jeho vášeň pre industriálny vzhľad jeho pracoviska
a viac jej vyhovovalo jej pracovisko – veterinárna klinika. Práve v tomto období
sa s Jennifer po štyroch rokoch spoločného chodenia zasnúbil, ale konkrétny
dátum svadby stanovený nebol. Chýbal aj snubný prsteň, keďže Harold mohol
svoj grant využívať prioritne na prácu.
Prenajaté pracovisko sa tak stalo Haroldovým druhým domovom. Z grantu
si priestor zariadil výkonnou výpočtovou technikou, knižnicou, kancelárskym
nábytkom, malou kuchynkou aj kútom určeným pre relax. Harold si tento priestor
tak zamiloval, že ho dokonca pomenoval, dal mu meno Nostradamus a tento
názov si na pracovisku aj fyzicky vytvoril z LED pásu, ktorého farba mala sýto
oranžový vzhľad historických žiaroviek. Tento nápis bol umiestnený naľavo od
vchodu na tehlovej stene. A to najlepšie – keďže Nostradamus tvoril celé
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poschodie, z výťahu sa vstupovalo priamo do tohto rozľahlého priestoru. Stačilo
na prízemí vo výťahu vložiť kľúč do zámky s číslom 04 a výťah odviezol
návštevníka priamo do Nostradama.
Harold si mohol dovoliť aj jedného asistenta a samozrejme to využil. Bol
to študent, Jack, ktorý do Nostradama dochádzal nepravidelne, čo však Haroldovi
nevadilo, pokiaľ si plnil zadané úlohy. Harold mu dával hlavne zdĺhavé analytické
práce, ktoré by mu zobrali príliš veľa jeho drahocenného času.
Hneď, ako bol Nostradamus pripravený a zariadený, pustil sa Harold do
práce. Jeho kontaktnou osobou v Nadácii bol Schweisenbacher, s ktorým sa po
prvýkrát stretol práve na svojom pracovisku, kde ho Schweisenbacher navštívil
s prvými zadaniami. Vtedy na neho urobil dojem znudeného úradníka a táto
predstava v Haroldovi ostala po celé dva roky ich spolupráce, až kým nezistil, že
Schweisenbacher bude jeho vedúcim v tom najneuveriteľnejšom projekte,
ktorého samotná existencia by nenapadla ani toho najbláznivejšieho futurológa.
Vtedy však bol pre neho len kontaktnou osobou, s ktorou po prvej návšteve
komunikoval takmer výlučne elektronicky, okrem niekoľkých sporadických
návštev v Nostradamovi.
Haroldova práca však nespočívala len v plnení úloh pre Nadáciu modernej
spoločnosti. Harold mal voľnú ruku vo svojich vlastných projektoch, s jedinou
podmienkou, že pred publikovaním vlastných predpovedí, článkov a blogov, ich
musí poslať na schválenie Schweisenbacherovi. Išlo však len o formalitu, Nadácia
od neho nikdy nevyžadovala korekcie. Harold z vďačnosti k Nadácii občas vo
svojich textoch uviedol poďakovanie Nadácii aj konkrétne Buchlerovi, za to, že
vďaka nim môžu vznikať jeho predpovede a vízie budúcnosti.
Jeho práca však prebiehala výhradne v Nostradamovi. Nikdy nenavštívil
sídlo Nadácie v San Franciscu, nikdy nebol pozvaný na žiaden firemný večierok,
konferenciu,

ani

nič

podobné.

Jeho

jediný

kontakt

prebiehal

cez

Schweisenbachera a prostredníctvom niekoľkých naozaj vzácnych návštev
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Buchlera. Keďže sídlo Nadácie bolo tak ďaleko od New Yorku, Haroldovi
neprišlo čudné, že sa nestretáva s nikým iným z Nadácie.
Prvé, čo v Haroldovi začalo vyvolávať zmiešané pocity nad jeho prácou pre
Buchlerovu nadáciu, boli samotné úlohy. Väčšinou boli až príliš konkrétne – ako
zareaguje americká stredná trieda na vymretie slonov v roku 2059; ako ovplyvní
zvýšenie priemernej teploty o dva stupne Celzia pracovnú morálku v južnej Ázii
v treťom desaťročí tohto storočia; budú Európania ochotní konzumovať geneticky
vypestované mäso už v roku 2040? Takéto otázky tvorili hlavnú náplň jeho práce.
Z tejto formy príliš konkrétnych a v podstate čiastkových zadaní mohol Harold
s určitosťou vydedukovať dva veľmi pravdepodobné faktory:
1. Gerald P. Buchler ani zďaleka nemá gro svojich investícií v sociálnych
sieťach a mobilných aplikáciách. Jeho záujmy, musia siahať do veľmi širokých
oblastí, ktoré však verejne nie sú známe. Na internete Harold nenašiel bližší popis
Buchlerovho investičného impéria, ale úlohy, ktoré pre neho vykonával, svedčali
o ďalekosiahlosti jeho investičných záujmov.
2. On, Harold Lewandowski, určite nie je jediným futurológom pracujúcim
pre Buchlera. Predpovede, ktoré vytvára, totiž nie sú komplexné. Akoby to boli
len kúsky skladačky, ktoré Schweisenbacher zbiera a prikladá ich do pripravenej
štruktúry, kde ich spojí s inými predpoveďami a to mu vytvorí celý obraz, ktorý
premietne Buchlerovi. Aspoň taká bola Haroldova predstava. Z výlučne
Haroldových predpovedí totiž vyplývajú len niektoré efekty a aj to len na niektoré
skupiny či menšie množiny. To je na akékoľvek dlhodobejšie rozhodovanie príliš
málo.
Zveriť takúto prácu rôznym ľuďom, ktorí o sebe navzájom nevedia
a pracujú nezávisle, spôsobí značné predĺženie vytvárania scenárov budúcnosti
a možnú chybovosť. Jednotliví futurológovia totiž vidia len svoj kúsok skladačky
a nezahrnú tak dostatok premenných, čím môžu vytvoriť nesprávny scenár. Také
bolo Haroldovo konštatovanie, s ktorým sa asi po roku svojej práce zveril Jeniffer.
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„Takže stratifikácia v tomto smere nedáva zmysel?“ skôr konštatovala
Jeniffer.
„Presne tak, tým celý proces len naťahujú. Keby sme pracovali spolu, naše
výsledky by boli oveľa lepšie.“
„Dobre, ale keď sa všetky vaše práce dostanú na stôl... toho s tým hrozným
nemeckým menom...“
„Myslíš Schweisenbachera...“ doplnil ju Harold.
„Áno, tak on je možno dostatočne kompetentný, aby vaše predpovede
správne vyhodnotil, poprípade opravil a následne z nich vytvoril jeden správny
scenár,“ pokúsila sa Jeniffer logicky pochopiť túto situáciu.
„Ak robí tak dôležitú prácu pre Buchlera, tak prosťáčik to asi nebude, ale
aké má skúsenosti s futurológiou, to vážne neviem“ uzavrel Harold rozhovor bez
toho, aby bol spokojný s jeho výsledkom.
Svojmu asistentovi sa Harold takto radšej nezdôveroval. Jeniffer mohol
úplne veriť, ale pri takejto zodpovednej práci si nemôže dovoliť zdieľať svoje
predstavy s nejakým študentom, ktorý pre neho pracuje, aby si mohol zarobiť na
ojazdené auto. Jackovi preto dával len také práce, z ktorých nebude vedieť
odvodiť samotné ciele a podstatu úloh, ktoré tu vykonávajú. A práve vtedy mu
došlo, že robí to isté, čo Nadácia. Je len jeden logický dôvod, prečo mu nedávajú
robiť celé predpovede, ale len čiastkové úlohy.
Neveria mi! Nikomu z nás neveria!, vykríkol sám v Nostradamovi, keď si
konečne uvedomil, aká je taktika Nadácie. Tým nás myslel všetkých ostatných
futurológov pracujúcich pre Buchlera, aj napriek tomu, že o ich existencii nemal
dôkaz. Pochopil však, že ak je jeho teória správna, nemá zmysel pýtať sa na to
Nadácie, keďže sám musel uznať, že ich postup má určitú logiku. Výsledkom
práce to síce nepomáha, ale zvýšená opatrnosť je určite na mieste.
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Posledné tri mesiace z dvojročného obdobia grantu už Nadácia nemala pre
Harolda toľko práce, aby bol ňou neustále vyťažený. S blížiacim sa koncom ich
dohodnutej spolupráce rástla aj Haroldova nervozita z budúcnosti.
„Nie je to paradoxné? Človek, ktorí sa celý čas zaoberá budúcnosťou, sa jej
teraz bojí,“ opisoval Harold svoje obavy Jeniffer.
„Za to obdobie si predsa pracoval aj na svojich vlastných projektoch,
publikoval si, vybudoval si si renomé. Budeš sa môcť uchádzať o podobnú
spoluprácu pre iné korporácie, ktoré chcú svojimi aktivitami znečistiť planétu,“
neodpustila si malú kritiku.
„Veď ani poriadne nevieme, čo Buchlerove firmy robia“ odbil ju Harold.
„Len sa toľko neboj, ak nebudeš mať dosť práce, budeš môcť čistiť koterce
u nás na klinike. Budeš prekvapený, koľko strachu zo seba vypustia niektoré psy
pred operáciou.“ Jennifer tým chcela trochu odľahčiť atmosféru.
„Ide mi hlavne o Nostradama, vieš ako som k tomu miestu priľnul. Bolo by
ťažké sa ho vzdať.“
Na to sa Jennifer zasmiala a povedala: „Hovoríš o ňom, ako keby to bol
živý tvor.“
„Pre mňa je Nostradamus ako živý organizmus, ktorý mi umožňuje
využívať jeho prostredie na moju prácu. Chápeš, ako sasanka, ktorá poskytuje
priestor a bezpečie pre tie červené rybičky z toho animovaného filmu.“
„Oranžové!“ vykríkla nečakane Jennifer.
„Čože?“ nechápavo sa opýtal Harold.
„Klaun očkatý je predsa oranžový, s bielymi pruhmi“ poznamenala Jennifer
na margo malej koralovej rybky a s veľavravným pohľadom sa otočila smerom
k Haroldovi, ktorý sa zatváril zahanbene a ďalej rozmýšľal nad svojou
budúcnosťou.
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Každým ďalším dňom v Haroldovi rástla túha opýtať sa Schweisenbachera,
či budú mať záujem o jeho služby aj po skončení dvojročného obdobia. Znudená
tvár Schweisenbachera, ktorú Harold občas vídal pri videohovoroch, ho však vždy
utvrdila v presvedčení, že to ešte chvíľu môže počkať. Zo zmenšujúceho sa
záujmu zo strany Nadácie však Harold dedukoval, že už majú predpovedí dosť
aspoň na niekoľko desaťročí. Zároveň sa však Harold nechcel obzerať po iných
potenciálnych klientoch, kým nebude jasné, že jeho spolupráca s Nadáciou sa
končí. Pociťoval by hanbu, síce nie pred nevrlým Schweisenbacherom, ale hlavne
pred Buchlerom, ktorý mu túto užasnú príležitosť doslova daroval.
A Buchler ho dusil dostatočne dlho. Ozval sa až dva týždne pred vypršaním
grantového obdobia. Svoju návštevu ohlásil len deň pred príchodom do New
Yorku. Stretnutie sa malo odohrať v jedno daždivé popoludnie v Nostradamovi.
Na veľké strešné okná melancholicky padali dažďové kvapky a vytvárali tenké
prúdy vody stekajúcej pomaly nadol. Harold si z neďalekej reštaurácie objednal
malé pohostenie pre svojho hosťa. Vedel, že Buchler nebude chcieť ísť niekam
na verejnosť, preto radšej jedlo zaobstaral a priniesol priamo do Nostradama.
Švédske stoly („môžem to volať stoly, ak je to na jedinom stole?“ zamýšľal sa)
pozostávali zo suši, chlebíčkov s francúzskou paštétou, nejakej európskej šunky,
ktorej názov nevedel vysloviť a zeleninových príloh. Nechýbalo šampanské (ak
by sa pripíjalo na budúcu spoluprácu) a samozrejme aj nejaké nealko.
Keď už Harold nemohol byť nervóznejší z čakania na svoj osud, zazvonil
mu telefón. Buchler sa ohlásil - čaká pred budovou. Harold okamžite privolal
výťah, zviezol sa dole, vyšiel pred budovu a privítal Buchlera, ktorý vystúpil zo
zadného sedadla luxusného auta, hneď ako ho uvidel.
„Vitajte, pán Buchler, som rád, že ste si našli čas, aby ste ma navštívili,“
začal Harold. Snažil sa hovoriť vľúdne, ale nie príliš servilne.
„Teším sa, že opäť uvidím vaše pracovisko,“ odpovedal Buchler so svojim
charakteristickým úsmevom, ktorý absolútne nevypovedá o zámeroch svojho
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nositeľa. Harold si zároveň nemohol nevšimnúť, že Buchler sa síce rád pozrie na
jeho pracovisko, ale nespomenul, že rád vidí aj jeho.
Už asi začínam byť paranoidný, pomyslel si Harold sám pre seba, keď
nastupovali do výťahu. Musím sa ukľudniť. Možno by som mal načať to
šampanské? Opäť len v duchu sám so sebou diskutoval, až si uvedomil, že by sa
radšej mal venovať svojmu spoločníkovi, počas jazdy vo výťahu, kedy si obaja
otriasali kvapky dažďa zo svojho oblečenia.
Keď sa otvorili dvere výťahu na štvrtom poschodí, Nostradamus ich privítal
príjemnou atmosférou. Upršané počasie vonku spôsobilo šero aj napriek tomu, že
bolo ešte len skoré popoludnie. Oranžové svetlá vytvárali teplé prostredie,
v ktorom dominoval najmä nápis Nostradamus. Usadili sa v pripravených
kreslách a vedľa nich čakalo pripravené občerstvenie.
„Dáte si...“ chcel sa opýtať Harold, ale jeho spoločník ho hneď prerušil.
„Len kávu,“ vypýtal si Buchler.
Harold pripravil dve kávy v kávovare, ktorý svojím hlasným zvukom
znemožnil akúkoľvek komunikáciu na asi dve minúty. Keď sa nakoniec
definitívne usadili, obaja so svojou kávou, mohol sa začať rozhovor, na ktorý
Harold netrpezlivo čakal už mesiace. Ako inak, začal Buchler.
„Posledné dva roky, ste pre nás robili dobrú prácu, pán Lewandowski.
Schweisenbacherove správy o vašej svedomitosti na mňa urobili dojem. Dokonca
ste si na nás spomenuli aj pri svojich vlastných aktivitách,“ narážal na Haroldove
poďakovania Nadácii vo svojich článkoch. „Vaše predpovede,“ pokračoval
Buchler, „nám poskytli veľmi zaujímavý obraz budúcnosti.“
„Takže považujete obraz budúcnosti za kompletný?“ nevydržal Harold,
ktorý si túto konverzáciu v hlave prehrával už niekoľkokrát a teraz pochopil, že
Buchlerove konštatovania znamenajú koniec ich spolupráce. „A čo zmeny, ktoré
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nedokážeme predpokladať a ktoré zmenia vytvorenú víziu. Bude ju potrebné
aktualizovať...“
Buchler v tomto momente zdvihol ľavú ruku a týmto gestom naznačil
Haroldovi, že pánom rozhovoru je tu niekto iný.
„Máte pravdu, považujeme víziu za kompletnú a nemáme záujem ju ďalej
aktualizovať,“ zhasil aj posledné Haroldove nádeje, ktorý sa v tomto momente
začal obzerať po Nostradamovi a rozmýšľal, ako si toto miesto bude môcť aj
naďalej udržať. Buchler tým ani zďaleka neskončil.
„Za vaše služby sme však veľmi vďačný a chceme vás odmeniť. Nič ale nie
je zadarmo. Máme pre vás ešte jednu jedinú úlohu – výpravu, ktorá vám prinesie
desať miliónov dolárov, za ktoré si budete môcť kúpiť toto kreatívne hniezdo
(Buchler akoby prečítal Haroldove myšlienky), prenajatý dom a kľudne aj celú
veterinárnu kliniku.“
Harold pozeral na Buchlera s neveriacimi očami. Krátky šok nahradilo
obrovské opojenie. Jedna úloha a všetko po čom túži, bude jeho. Budú sa môcť
s Jennifer konečne vziať. Nostradamus bude patriť len jemu a s tými peniazmi,
ktoré mu ostanú, bude môcť pracovať aj bez grantov a klientov. Kvôli eufórii si
ani neuvedomil, že Buchler rozprával o jeho prenajatom dome a Jenifferinej
klinike bez toho, aby mu ich Harold niekedy spomínal. Toto však nebol čas na
racionálne uvažovanie, toto bol čas na splnené sny. Posledné dva roky boli len
prípravou na dokonalý život!
„V čom spočíva moja úloha, alebo ako ju nazývate, výprava?“ snažil sa
hovoriť čo možno najvecnejšie, aby nebolo počuť obrovské nadšenie, ktoré
prežíval vo vnútri.
„Vlastne to bude zavŕšenie vašej doterajšej práce. S vašou pomocou sme
vytvárali obraz budúcnosti a teraz si ju budeme môcť overiť. Pokiaľ budete
súhlasiť, o dva týždne nastúpite do nášho inštitútu neďaleko San Francisca, kde
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sa po týždni príprav vydáte na výpravu za poznaním, na ktorej strávite necelých
dvanásť dní.“
Harold absolútne nechápal, ako si môžu overiť budúcnosť. Tápal nad tým,
že možno vytvorili superpočítač, ktorý bude vytvárať predpovede. Ale na čo by
potrebovali jeho? A prečo by mu za to platili takú kopu peňazí? Radšej sa pokúšal
sústrediť na ďalšie Buchlerove slová.
„Keď sa z výpravy vrátite, podáte nám absolútne detailnú správu a potom
si odnesiete desať miliónov dolárov, s ktorými si môžete robiť, čo uznáte za
vhodné.“
Neznie to úžasne? Desať miliónov dolárov! Tieto myšlienky si Harold
radšej nechával len pre seba.
„Chápem to správne, že moja úloha sa bude týkať mojej kvalifikácie?“
opýtal sa neveriacky Harold, pretože nechápal, že práve on sa stane šťastlivcom,
ktorý si za niekoľkodňovú prácu zoberie celoživotný zárobok.
„Samozrejme, pán Lewandovski, po dvojročnom pozorovaní sme usúdili,
že ste na túto prácu tým najvhodnejším adeptom,“ uistil ho Buchler.
„Počkajte, čo myslíte tým pozorovaním? To akože účelom týchto dvoch
rokov mojej práce bolo len odsledovať moje kvality alebo ste ma doslova
sledovali?“ Na Buchlerovi sa nepohla ani len brva. Stále mal na sebe ten
nejednoznačný úsmev, ktorým Harolda utvrdzoval v tom, že všetko je tak, ako si
to predstavuje Buchler. „Nebol môj asistent Jack v skutočnosti vaším špiónom?
Mne bol ten chalan vždy podozrivý!“ pokračoval v konšpiráciách Harold.
„Nemusíte sa báť, svoje investície si viem chrániť aj bez narušovania
súkromia iných.“
Desať miliónov dolárov neustále a neoblomne tlačilo na akékoľvek
pochyby o Buchlerovi alebo Nadácii. Ten človek je prosto frajer, vďaka ktorému
sa s Jennifer budeme môcť kúpať v peniazoch.
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„Dobre, ale stále nechápem, v čom bude spočívať moja úloha v tomto
projekte,“ opäť sa snažil Harold prísť tej veci na kĺb.
„A presne sa to dozviete, až keď prídete o dva týždne do Californie. Ale
samozrejme vás nenechám bez tej najdôležitejšej informácie. Bez tej, ktorá vám
zmení život a po ktorej vyslovení už nebudete váhať ani sekundu nad účasťou
v našom projekte.
„Ak mám byť úprimný, tak rozhodnutý už v podstate som, ale veľmi rád sa
nechám doraziť tou finálnou informáciou.“ Harold sa už ani nesnažil predstierať
akúkoľvek rezervovanosť. Mal chuť vykríknuť: Idem do toho!, ale šetril si to až
na Buchlerove veľké finále. Keď však nakoniec prišlo, Harold namiesto výkriku
stratil reč a spracovanie tej informácie mu zabralo v podstate celé dva týždne.
Buchler sa totiž narovnal a s maximálnou vážnosťou povedal:
Pán Lewandovski, ako by sa vám páčilo, ísť sa fyzicky pozrieť do
vzdialenej budúcnosti?“
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3. kapitola – Veľa otázok, málo odpovedí
Po Buchlerovej návšteve sa Haroldovi otočil svet úplne naruby. Niečo, čo
by ešte pred pár dňami považoval len za absurdné sci-fi, sa stane realitou a práve
on bude hlavným aktérom celého tohto neuveriteľného projektu. Buchler bol
veľmi skúpy na akékoľvek ďalšie informácie a Harold sa musel uskromniť len s
hlavnou pointou svojej výpravy – pocestuje do budúcnosti!
Až keď Buchler odišiel z Nostradama, z Harolda opadlo prvotné euforické
nadšenie a začal si uvedomovať, že má nekonečne veľa otázok. Ako je možné
cestovať v čase? Prečo vybrali práve jeho? Ako sa vráti späť? Po týchto
základných otázkach prišli na rad pokročilejšie problémy: Bude o tom môcť
hovoriť? Bude môcť publikovať skutočný obraz budúcnosti, ktorý zistí na
výprave? Bude mať jeho práca ešte vôbec zmysel? Nezmení budúcnosť tým, že
sa z nej vráti a bude o nej hovoriť? Otázok bolo príliš veľa, odpovede však boli
nedostatkovým tovarom. S Buchlerom sa samozrejme nebolo možné opätovne
skontaktovať. Aj keby, nebol ochotný mu nič viac vysvetľovať, z Nostradama
odišiel schválne ešte v čase, keď si Harold celkom neuvedomoval, k čomu sa
práve odhodlal. So Schweisenbacherom síce bol v kontakte, ale ten mu len
potvrdil všetky informácie, ktoré už mal od Buchlera. Viac sa ani od neho
nedozvedel. Získal len podrobnejšie logistické informácie v podobe dátumu, kedy
po neho príde auto so šoférom a odvezie ho na letisko, odkiaľ poletí súkromným
lietadlom do San Francisca.
Harold samozrejme súhlasil s účasťou na projekte. Neváhal ani sekundu.
Bol však taký ohromený, že kým bol ešte s Buchlerom, viac slov zo seba nedostal.
Dostal tiež poučenie, že o tom nemôže nikomu povedať. Jedinou výnimkou bola
Jennifer. Harold bol trochu prekvapený, že mu dovolili zdieľať túto informáciu so
svojou snúbenicou. Domnieval sa, že Buchler usúdil, že aj tak by nebolo možné
takú správu udržať v tajnosti pred niekým, s kým Harold žije v jednej domácnosti.
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Okrem toho, nebolo by jednoduché vysvetliť svoju absenciu v čase, keď sa
zúčastní projektu v Kalifornii. Jenniferina reakcia sa dala očakávať.
„Ty si sa zbláznil! Hádam im to nechceš uveriť?!“
„Ak by si poznala Buchlera, vedela by si, že o takom niečom by nežartoval.
Tiež by som tomu neuveril, ak by mi to povedal niekto iný, ale oni to myslia úplne
vážne.“
„Ty si naozaj myslíš, že poletíš do budúcnosti?“
„Neviem či to bude let. Možno ma vystrelia z praku,“ ľahkovážne utrúsil
Harold.
„To je úžasné! Tak oni ti nakecajú takú hlúposť a ty im to zhltneš aj
s navijakom!“ A to som ťa považovala za nudného vedca,“ rozhorčovala sa
Jennifer.
„Ty si myslíš, že som nudný?“ úplne vážne sa zarazil Harold.
„Predsa vieš, ako to myslím.“
Jennifer sa snažila opäť vrátiť hádku k jej pôvodu, ale Harold vycítil
príležitosť a snažil sa tváriť urazene.
„Takže ma považuješ za nudného chlapíka, ktorí si robí svoju nudnú prácu
na nudnom poschodí nudnej industriálnej budovy a teraz sa ti nepáči, že zažijem
niečo neuveriteľné, však?“
„Presne tak! Neuveriteľné! Zamysli sa nad významom svojich vlastných
slov. Hádam si nemyslíš, že pôjdeš na výlet do roku ... do akého roku si vlastne
myslíš, že pôjdeš?“
„To mi nepovedali“ trochu zahanbene musel priznať Harold, „nepovedali
mi žiadne detaily, ale asi ich nebudú vytrubovať každému do sveta, že?“ už trochu
podráždenejšie reagoval Harold.
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„OK, ako chceš,“ rezervovane ukončila hádku Jennifer, „keď zistíš, že si
z teba len vystrelili, tak sa mi ale nezabudni ospravedlniť.“
Tichá domácnosť netrvala dlho, lebo obaja boli presvedčení o svojej
vlastnej pravde a čakali, kým si ten druhý uvedomí svoj veľký omyl. Haroldovi
ubehli dva týždne čakania veľmi rýchlo. Keďže nemal presnejšie informácie
o priebehu projektu, fantázia mu fungovala naplno a predstavoval si rôzne možné
podoby cestovania v čase a hlavne – ako bude vyzerať budúcnosť. Boli jeho
predpoklady presné? Do nekonečna si kládol otázky ohľadom priebehu výpravy
a toho, nakoľko sa trafil do vývoja svetových udalostí. Keďže ani on sám nevedel
presný rok, v ktorom sa ocitne, bolo ťažké sústrediť sa na konkrétne predikcie
a na to, či budú správne. Zo svojej práce pre Nadáciu však mohol vydedukovať,
že jeho cieľ bude niekde na konci dvadsiateho prvého storočia, pretože potiaľ
väčšinou smerovali jeho zadania. Keďže však bol presvedčený o existencii iných
futurológov, ktorí podľa neho pracovali pre Nadáciu, nemohol si byť istý tým, že
vie všetko o plánoch Nadácie.
Najťažší bod jeho výpravy nastal ešte pred začatím projektu – rozlúčka
s Jennifer. Až keď odchádzal od svojej snúbenice, uvedomil si, že naozaj nevie
do čoho ide a taktiež to, že ani nevie či, alebo lepšie povedané kedy, sa vráti. Svoje
obavy sa snažil nedávať najavo, ale Jennifer ho prekukla ako malého chlapca,
ktorí rozbil vázu. Aj ona už zmäkla a bála sa o Harolda, Neverila síce v jeho výlet
do budúcnosti, ale to, že odchádzal do neznáma, bol fakt. Nevedel jej ani sľúbiť,
že sa jej ozve, lebo netušil, ako bude prebiehať týždňová príprava v inštitúte
v Kalifornii.
„Dávaj na seba pozor. A prines mi z budúcnosti suvenír,“ snažila sa
žartovať, hoci sa jej do očí tlačili slzy.
„Neboj sa o mňa. Ale naozaj! Neboj sa, nič sa mi nestane. Viem, že budeš
celé dni stresovať, ale snaž sa byť kľudná. Budem v poriadku.“ Takto sa Harold
rozlúčil s Jennifer a nastúpil do pripraveného auta. O jeho hlavnej motivácii
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v podobe desiatich miliónov dolárov jej nepovedal. Len by sa utvrdila v tom, že
je to nejaká hra. Nechcel jej dávať ďalšie tromfy a tak si to nechal ako
prekvapenie, keď sa vráti s úsmevom na tvári, unikátnym poznaním a kopou
zelených papierikov.
Súkromné lietadlo nepristálo na niektorom zo známych letísk, ale na malom
letisku, ktorého názov si Harold nikde nevšimol. Kalifornská krajina, ktorú mohol
sledovať z auta cestou z letiska smerom do inštitútu bola zväčša rovinatá, len
s malými kopcami posiatymi vyschnutou trávou a čerstvo zožatým obilím.
Z okna videl niekoľko fariem, málo domov a ešte menej stromov. Krajina sa
podobala na hranicu púšte. Ak by nevedel, že je v Kalifornii, skôr by to tipoval
na Mexiko.
Po príchode do bližšie nekonkretizovaného a zjavne anonymného inštitútu
sa krátko stretol s Buchlerom a potom bol uvedený do svojej izby, kde ho
prekvapila hlavne absencia kľučky. Stal sa tak akýmsi dobrovoľným väzňom,
čakajúcim na sen, ktorý by si nevysníval ani v najbláznivejšej fantázii.
Šesť dní sa už pripravoval na svoju výpravu. Fyzická príprava ho už
začínala iritovať a mentálna príprava mu priniesla viac otázok ako odpovedí.
Dúfal, že počas tejto prípravy sa dozvie všetky potrebné detaily, avšak
Schweisenbacher ho zjavne oboznamoval len s tým, čo bolo nevyhnutné. Aj
napriek tomu sa dozvedel dostatok na to, aby bol stále viac užasnutý zo svojej
úlohy.
Teraz čakal vo svojej sterilnej izbe na posledné sedenie so
Schweisenbacherom.

Toto

miesto

sa

nedalo

ani

z ďaleka

porovnať

s Nostradamom. Nevyvolávalo túžbu po bádaní, zisťovaní, analyzovaní
a odkrývaní budúcnosti. Ešte ráno si splnil aj svoj rituál, kedy spísal súhrn
minulotýždňových udalostí, hoci informácie čerpal teraz len z televízie. Pri písaní
si však uvedomoval, že táto práca sa už zajtra stane zbytočnou. Ak naozaj
pocestuje do budúcnosti, nebude sa už musieť spoliehať na analýzy a predikcie.
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Bude stačiť, ak si to v budúcnosti zamieri do knižnice, vezme do rúk knihu alebo
učebnicu histórie a nalistuje si všetko, čo je v budúcnosti už len minulosťou.
Za posledných šesť dní si tiež oveľa viac uvedomil, ako mu chýba Jennifer.
Bolo mu smutno, keď sa zamýšľal nad tým, ako málo si ju vážil, keď ju mal doma
každý deň. Ešte viac ľutoval, že ju zanechal samú, bez akýchkoľvek informácií
o ňom. Nadácia totiž vyhlásila na celý projekt úplné informačné embargo, ktoré
začalo jeho príchodom do inštitútu. Aj keby chcel byť rebelom, nemal šancu
nadviazať akýkoľvek kontakt s okolitým svetom. Nemohol o to požiadať ani
nikoho zo zamestnancov Nadácie, keďže tí sa tvárili, ako keby neexistoval.
Jedinou osobou, ktorá pred ním otvorila ústa, bol Schweisenbacher, ktorý mu
takisto prinášal jedlo a sprevádzal ho do iných častí inštitútu, keď chodili na
prípravy.
Stretnutie s Buchlerom pri príchode do inštitútu bolo také, aké sa dá od
takého charizmatického a významného človeka čakať. Aj tentokrát prinieslo viac
otázok ako odpovedí. Buchler ho čakal v obrovskom átriu, ktoré tvorilo jadro
celej budovy. Vtedy tu bol ešte len piesok, až postupne sa toto miesto začalo
zapĺňať najrôznejšími zariadeniami, pričom ich účel si Harold mohol len
domýšľať, keďže odpovede sú zjavne v inštitúte veľmi cenným artiklom, ktorý sa
k Haroldovi stále nedostáva v dostatočnej kvantite ani kvalite.
„Vitajte, pán Lewandovski. Už o niekoľko dní budeme svedkami začiatku
vašej výpravy, z ktorej nám prinesiete správu o budúcnosti. Nasledujúci týždeň
vás pripraví na túto cestu a prinesie vám aj odpovede na tak akútne otázky.“
Buchler opäť akoby odpovedal na Haroldove nevyslovené obavy a otázky.
„To by som bol veľmi rád, pretože tých otázok je naozaj veľa a stále sa
vynárajú ďalšie.“ Harold si odložil batožinu a spolu s Buchlerom sa prechádzali
po mimoriadne riedkom piesku, do ktorého sa zabárali až po členky. Keď si
uvedomil, že má topánky plné piesku, všimol si, že Buchler je vyzutý.
Odkopíroval teda jeho know-how a podobne, bosý, sa s ním prechádzal po átriu.
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„Tu sa to celé odohrá, teda aspoň pre nás, divákov. Pre vás to bude začiatok
a koniec cesty. Čo sa odohrá medzi tým, tých necelých dvanásť dní, to si
nenecháte len pre seba. Prinesiete nám všetko, čo je možné za ten krátky čas
poznať a zozbierať.“ Buchler hovoril s majestátnosťou a s istotou, ktorú však
Harold nemal. Práve naopak, začínalo ho znepokojovať, že každý vie o jeho úlohe
viac, než on sám.
„To je jedna z vecí, ktoré mi robia vrásky, pán Buchler, ako budem môcť
z budúcnosti priniesť ...“ Harold nedokončil vetu kvôli Buchlerovmu prerušeniu.
„Všetko, čo budete potrebovať vedieť, sa dozviete. Práve preto ste tu týždeň
pred začiatkom,“ upokojoval ho Buchler, „doktora Schweisenbachera poznáte, on
vás na všetko potrebné pripraví.“
Buchler sa zastavil v strede átria. Harold sa dovtípil, že si toto miesto vybral
kvôli tomu, že tu boli dostatočne ďaleko od personálu inštitútu na to, aby ich
niekto nepočul. Harold využil túto príležitosť, aby sa ešte raz poďakoval
Buchlerovi za túto príležitosť ďaleko od zvedavých pohľadov Schweisenbachera,
s ktorým teraz bude zjavne tráviť veľa času.
„Je pre mňa cťou, že sa budem môcť zúčastniť tejto výpravy. Uvedomujem
si, že takúto ponuku by zobral asi každý a o to viac som vďačný, že ste si vybrali
práve mňa.“
„Síce by do toho išiel hocikto, málokto by však zvládol to, čo od výsledkov
projektu očakávame.“
Buchler tým pridal Haroldovi značný kus sebadôvery, avšak zároveň aj
obrovský rešpekt k jeho úlohe.
„Dúfam, že vás nesklamem, keď vám poviem, že sa nedozviete podrobnosti
o fungovaní nášho stroja času, ale určite chápete, že si strážime naše tajomstvá.
Viem, čo si určite hovoríte: Prečo strávili dva roky tvorbou predikcií budúcnosti,
ak majú stroj času. Verte mi, že vždy hľadám ten najdostupnejší a najefektívnejší
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spôsob plnenia mojich cieľov. Keď vyrazíte, budete vedieť všetko potrebné pre
splnenie svojej úlohy a hlavne pre bezpečný návrat domov.“
Harold si po týchto Buchlerových slovách začal viac uvedomovať
bezpečnostné riziká spojené s jeho výpravou.
„S priebehom projektu vás detailnejšie oboznámi Schweisenbacher, avšak
ja vám chcem povedať to najdôležitejšie. Vaša úloha totiž nebude len čisto
exploračná, ale hlavne verifikačná. Za posledné dva roky sa nám podarilo na
základe obrovského množstva rôznych analýz s veľkým počtom premenných
vytvoriť ucelený obraz budúcnosti. Neexistuje však iný spôsob overenia tejto
vízie, ako návšteva budúcnosti.“
Harold začínal chápať, že jeho hlavnou úlohou bude overenie vízie
budúcnosti, ktorú pomáhal s Nadáciou vytvoriť.
„Vy sa pozriete do budúcnosti a zistíte, či je taká, ako si ju predstavujeme.
Zozbierate, čo možno najviac poznatkov z obdobia medzi súčasnosťou a časom,
do ktorého sa dostanete. Doktor Schweisenbacher vám tiež povie, ako bezpečne
priniesť naspäť dôkazy. Dôkazy a svedectvo zo vzdialenej budúcnosti. Z roku
2168.
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4. kapitola – Jednoduchá úloha v neľahkom čase
Harold nečakal, že ho jeho výprava zavedie do takej vzdialenej budúcnosti,
akou je rok 2168. Nezodpovedali tomu ani zadania, ktoré posledné dva roky od
Nadácie dostával, ale ako predpokladal, bol len jedným z koliesok v tomto
omnoho zložitejšom stroji. Uplynulých šesť dní, počas ktorých prebiehala jeho
príprava, mal len málo inej práce. Nadácia sa mu snažila vyplniť jeho voľný čas
rozptýlením v podobe elektronickej zábavy, ale dostal aj jednu jednoduchú, ale
pritom veľmi zaujímavú úlohu.
Na prvej mentálnej príprave so Schweisenbacherom dostal výsledok
dvojročnej

práce

Nadácie,

čo

samozrejme

predstavovalo

jeho

úsilie

a pravdepodobne aj prácu mnohých iných futurológov. Tento dokument mal
výstižný názov – Vízia 2168. Bol to predpokladaný výsledok rôznych
očakávaných udalostí a zmien, ktoré mali v najbližšom jeden a pol storočí nastať.
Vízia 2168 nepopisovala tieto rôzne postupné scenáre a trendy, ale priamo ich
výsledok v podobe geopolitickej, ekonomickej, ekologickej, vedeckej a sociálnej
úrovne ľudstva v tomto období. Harold vedel, že Nadácia investovala do
vytvorenia tejto vízie veľké množstvo času a peňazí, preto dostatočne dôveroval
výsledku jej práce. Veď sa na nej aj sám podieľal. Tento dokument si mal Harold
dostatočne naštudovať, čo pre neho samozrejme nebolo problémom, keďže sa
zhodovala s mnohými jeho predpoveďami. Orientovať sa vo vedeckých
a ekologických ukazovateľoch bolo pre neho hračkou, ale niektoré sociálne
a hlavne ekonomické faktory si vyžadovali vysokú presnosť, čo je náročnejšie na
memorovanie. Schweisenbacher síce tvrdil, že by malo byť možné priniesť
z budúcnosti aj fyzické dôkazy dokumentujúce priebeh dejín, ale pre istotu sa
myslelo aj na záložnú formu spoznania udalostí. Harold sa preto musel orientovať
vo všetkých reprezentatívnych faktoroch a ukazovateľoch popísaných vo Vízii
2168, aby si ich v budúcnosti mohol jednoducho naštudovať a overiť ich vývoj
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v porovnaní s Víziou 2168. Prípadné zmeny si bude musieť zapamätať, aby ich
mohol sprostredkovať Nadácii naspäť v prítomnosti.
Štúdiom Vízie 2168 si Harold skracoval čakanie na výpravu, ktorá začne už
zajtra. Na mentálnych prípravách so Schweisenbacherom sa vždy dozvedel veľmi
praktické pokyny pre správanie sa v budúcnosti, pri ktorých Nadácia myslela na
rôzne scenáre. Dnes ho čaká posledné sedenie s nie veľmi príjemným vedcom,
ktorý mu vždy svojimi informáciami a radami rozšíri možnosti chápania, ale
zároveň prinesie ďalšie otázky a starosti.
Dvere do Haroldovej miestnosti sa otvorili a v nich stál nízky
Schweisenbacher s bielou bradou. „Nech sa páči, prejdeme do prípravnej
miestnosti na náš posledný rozhovor pred zajtrajškom.“
Harold vstal a pomaly spolu prešli do neďalekej miestnosti, ktorá mala viac
okien ako Haroldova izba, čo ho vždy veľmi potešilo. Okná boli namierené do
átria, kde Harold uvidel väčší ruch ako obyčajne. Prekvapila ho hlavne nová,
vyrastajúca štruktúra, ktorá pripomínala skokanský mostík do bazéna. Táto stavba
bola v strede átria na mieste, kde nacvičoval skok z nízkej plošiny. Okamžite si
uvedomil, že zajtrajší skok, ktorý nacvičoval, sa neuskutoční z malej, asi
tridsaťcentimetrovej plošiny, ale z tohto, asi desaťmetrového skokanského
mostíka.
„Chápem to správne, že moja cesta do budúcnosti, ktorá sa začne skokom
z plošiny sa uskutoční z TEJTO PLOŠINY?“ pričom Harold prstom ukázal na
stavbu, ktorú pracovníci inštitútu práve dokončovali.
„Je ešte veľa vecí, ktoré neviete,“ sucho odpovedal Schweisenbacher.
„Tak na tom sa určite zhodneme.“
„Dnes si zosumarizujeme vaše doterajšie informácie o výprave. Overíme si
tým dostatočnosť našich príprav a taktiež úroveň vašej psychickej stránky,“
povedal Schweisenbacher, ako keby začínal vyučovaciu hodinu v škole.
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„Zopakujte prosím všetko, čo som vám počas posledného týždňa povedal o vašej
výprave a buďte naozaj detailný.
Harold sa z hlboka nadýchol, prehral si v hlave fascinujúce informácie
z posledných dní, ale aj starosti, ktoré sa mu v súvislosti s jeho cestou vynárali.
Stále viac nevedel ako vedel, a z miernej nervozity už bol pripravený aj dávať
najavo svoje rozhorčenie.
„Zajtra pocestujem z roku 2020 do roku 2168. Na ovládači, na ktorom ste
už vopred nejakým spôsobom nastavili požadovaný rok, dokončím tento proces
tým, že desaťkrát stlačím páku a následne nastavím kolieskami číslo 999999.
Krátko na to dostanem od ovládača slabý elektrický impulz, ktorý odošle do
môjho tela informáciu, ktorá ma po krátkej chvíli pošle do budúcnosti.
Detailnejšie vám proces cestovania v čase popísať neviem, lebo ste mi to nikdy
nepovedali,“ neodpustil si Harold kritiku.
„Nebudeme vás predsa zaťažovať zbytočnými detailmi, musíte sa predsa
sústrediť na cieľ vašej cesty, nie na spôsob, akým sa tam dostanete,“ usmernil ho
Schweisenbacher. „Pokračujte.“
„Po tom, ako pocítim elektrický impulz z ovládača, ho opatrne položím do
peny na pripravenom podstavci. Potom budem čakať na váš povel, po ktorom
skočím z plošiny. Povel príde jedenásť sekúnd po elektrickom impulze. Prechod
do iného času sa uskutoční trinásť sekúnd po elektrickom impulze, teda dve
sekundy po vašom povele. V momente cesty naprieč časom teda budem padať
voľným pádom.“
„Prečo je dôležité, aby ste v momente prechodu do iného času boli vo
vzduchu?“ skúšal ho Schweisenbacher ako na skúške.
„Pretože, ak by som stál na podlahe budovy, tak by som so sebou do roku
2168 pravdepodobne zobral celú budovu. Akýkoľvek predmet, ktorý so mnou
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pocestuje, je potenciálnou guľkou, ktorá mi môže roztrhať vnútorné orgány. Takto
ste mi to vysvetľovali, však?“ trochu cynicky poznamenal Harold.
„Presne tak, práve preto bude pod vami piesok. Ak by ste náhodou dopadli
skôr, ako prebehne prechod v čase, malo by s vami pocestovať len niekoľko
zrniek piesku,“ doplnil ho Schweisenbacher.
„Dúfam, že si tie zrnká piesku nenájdem v žalúdku, keď sa objavím
v budúcnosti,“ ironicky poznamenal Harold.
„Pokračujte. Ako prebehne samotná cesta?“
„Pre vás ako divákov to bude len mrknutie oka. Uvidíte ma miznúť
a zároveň sa vám hneď objavím na tom istom mieste, na ktorom zmiznem. Ja
prežijem takmer dvanásť dní v inom čase, ale z vášho pohľadu budem okamžite
späť. Rovnováha časopriestoru musí byť zachovaná, preto sa po mojich 999999
sekundách a vašich 0 sekundách vrátim na to isté miesto a do toho istého času,
z ktorého zmiznem. Vy teda nemusíte byť netrpezliví, pretože sa výsledok
projektu dozviete prakticky ihneď po mojom odchode. Ja však strávim týždeň
a pol v roku 2168 a vrátim sa presne do času, z ktorého som odišiel.
„Správne, prejdime k priestorovým okolnostiam cesty.“
„Z môjho pohľadu by som sa mal objaviť na rovnakom mieste, akurát
v inom čase. V roku 2168.“ Harold sa na chvíľu odmlčal. „Práve ma napadlo, že
by ste na miesto, z ktorého odídem, nemali nič dávať, aby som sa v budúcnosti
neobjavil uprostred nejakého skladu alebo niečoho podobného. Nechcel by som
si nájsť rebrík uprostred môjho hrudníka.“
„Preto sa cesta odohrá na voľnom priestranstve nášho átria,“ upokojoval ho
Schweisenbacher.
„Ale to nedáva celkom zmysel. Z vášho pohľadu sa objavím naspäť
okamžite, takže hlavne po projekte, by to miesto malo ostať prázdne. Vlastne,
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dôležité je, aby v roku 2168 bolo prázdne. Ako môžem vedieť, že bude prázdne?
Čo ak tu bude stáť úplne iná budova?“
„Práve preto vás nezaťažujeme technickými detailmi projektu, pán
Lewandovski. My sme mysleli na všetko, aby ste sa vy mohli sústrediť na vašu
výpravu. Verte mi, keď vám poviem, že sa nemusíte ničoho báť. Prejdime k tomu
najdôležitejšiemu. Čo budete robiť a ako sa budete správať, keď sa ocitnete v
budúcnosti?“
Harold sa pokúsil ukľudniť a upokojoval sa vedomím, že Nadácia vždy
myslí na všetko. Pokračoval teda ďalej podľa Schweisenbacherových inštrukcií
z posledných dní.
„Podľa ideálneho scenára sa objavím uprostred fungujúceho inštitútu.
Keďže nevieme, ako fungujú časové roviny, nevieme ani to, či ma budúci
zamestnanci inštitútu privítajú s očakávaním a čokoládovou tortou, alebo budú na
mňa prekvapene pozerať ako na jaskynného muža.“
„Netajíme pred vami, že to bude naša prvá skúsenosť s cestovaním v čase.
Ako vedec určite oceníte, že sa stanete prvým človekom, ktorý bude môcť popísať
časopriestorové okolnosti cestovania v čase.“
Harold si nemohol nevšimnúť skladbu Schweisenbacherových slov. Keďže
ho už poznal dostatočne, vedel, že sa môže držať významu týchto slov. Bude to
prvá skúsenosť Nadácie s cestovaním v čase. Znie to, ako keby niekto už
s cestovaním v čase experimentoval, ale Nadácia to robí po prvýkrát.
Schweisenbacher nepovedal, že Harold bude prvým človekom cestujúcim v čase,
ale prvým, kto to bude môcť popísať. Harold mal z toho zmiešané pocity. Znelo
povzbudzujúco, že to nebude úplne prvý experiment s cestovaním v čase, ale fakt,
že ho ešte nikto nepopísal, mu pripadal trochu zlovestne. Klásť otázky
Schweisenbacherovy však nemalo zmysel. Radšej pokračoval v konštatovaní
všetkého, čo o svojej výprave vedel.
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„Či už ma budú vaši nasledovníci očakávať, alebo nie, nebude zložité im
vysvetliť, čo je mojou úlohou. Strávim príjemných jedenásť a pol dňa počúvaním
prednášok o ich histórii, ktorá pre mňa bude fascinujúcou budúcnosťou. Alebo si
uvedomia, že tým, že prinesiem informácie o ich čase do môjho času, vlastne
znemožním ich existenciu. Pretože motýlí efekt spôsobí to, že aj tá najmenšia
zmena vyvolá úplne iný scenár budúcnosti. Ak si ľudia budúcnosti uvedomia, že
mojím návratom zanikne ich svet, tak ma zabijú a vy ma neuvidíte vracať sa.“
Harold tieto slová prednášal flegmaticky, až ironicky.
„O tomto sme spolu hovorili, pán Lewandovski. Takýto scenár nemôže
nastať. Pokiaľ vás budú očakávať, znamená to, že ich časová línia je aj našou
časovou líniou. To znamená jednotný tok udalostí. Ich prítomnosť vychádza
z našej prítomnosti. Ak vás budú očakávať, tak vedia, že ste pred takmer
stopäťdesiatimi rokmi odcestovali do budúcnosti, vrátili ste sa a ovplyvnili tak ich
svet už dávno v minulosti. Preto vedia, že to, čo urobíte, je nevyhnutné pre ich
existenciu.“
„Tento scenár vo mne nevyvoláva toľko obáv, ako druhý variant,“ narážal
Harold na verziu prekvapených budúcich zamestnancov inštitútu, ktorí o jeho
príchode netušia.
„Ak vás nebudú očakávať, znamená to, že každé cestovanie v čase vytvára
paralelný vesmír, takže sa nemajú čoho báť. Pre ľudí v budúcnosti je vaša výprava
dávnou minulosťou. Ak o nej ani len zamestnanci inštitútu vôbec nič nevedia, tak
sa pre nich táto minulosť nikdy neodohrala. Budete v alternatívnej realite, ktorá
by mala kopírovať náš svet s jediným rozdielom – vašou výpravou. V tomto
prípade Vám nehrozí nebezpečie, pretože pokiaľ týmito teóriami disponujem ja,
pre mojich nasledovníkov to bude takisto samozrejmé a nebudú mať dôvod kaziť
naše plány.“
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Harold si musel priznať, že Schweisenbacher je presvedčivý a dodatočne
dôveryhodný, aby sa doposiaľ zo svojej budúcnosti nezbláznil. Určite však
nemienil mu to povedať.
„A na margo vašej prípadnej smrti v budúcnosti, nezabúdajte, že podľa
časopriestorovej rovnováhy sa musíte vrátiť. Vaše telo dostane jediný impulz
z ovládača v našom čase a ten vás vráti späť presne za 999999 sekúnd bez ohľadu
na to, či budete žiť, alebo nie,“ povedal absolútne kľudne Schweisenbacher.
„Tak teraz ste ma naozaj ukľudnili,“ rezignovane zahlásil Harold
a predstavil si, ako zamestnanci inštitútu vidia odchádzať celého Harolda a vracať
sa jeho nahnité končatiny a orgány.
„Teraz povedzte, ako budete postupovať v prípade neočakávaných
udalostí,“ povzbudil ho Schweisenbacher k pokračovaniu.
„V prípadoch, že tu žiaden inštitút nebude, objavím sa na inom mieste alebo
sa prosto nebudem vedieť skontaktovať s nikým z Nadácie, prejdem na plán B.
Na vlastnú päsť overiť naše predpoklady a zozbierať čo možno najviac informácií
o budúcnosti, teda minulosti, ak mám byť presný. Zaznamenám napríklad
informácie na dobové médium, ktoré prinesiem naspäť aj s prehrávačom alebo
redukciou, pokiaľ teda nebudú stále v roku 2168 používať USB 4.0.“
„O vašej vynaliezavosti nepochybujem, pán Lewandovski. Sám ste ju
dokazovali vo vašej práci počas posledných dvoch rokov. Nebude pre vás
problém zaznamenať dôležité dáta a priniesť nám ich späť v prezerateľnej
podobe. Musíte sa však pripraviť na možné podozrenia a prípadnú hostilitu
budúcich obyvateľov Kalifornie, s ktorými prídete do kontaktu. Nezabúdajte, že
pokiaľ sa vám nepodarí skontaktovať s Nadáciou, nesmiete nikomu povedať, že
ste prišli z minulosti. V takomto prípade by sme naozaj nemohli garantovať vašu
bezpečnosť.“

34 | S t r a n a

„Pokúsim sa nepôsobiť ako neandertálec, aby som ich neupozornil na to, že
majú dočinenia s človekom z minulosti“ ironicky doplnil Harold.
„Nevieme presne, ako sa fyzikálne prejaví váš príchod do budúcnosti.
Možno sa rozozvučia všetky pre nás nepredstaviteľné detektory a okamžite vás
obklopia bezpečnostné zložky.“
„Z tohto scenára mám najviac zimomriavok na chrbte,“ teraz už vážne
povedal Harold.
„Túto variantu sme detailne predebatovali predvčerom. Síce ju osobne
považujem za veľmi nepravdepodobnú, ale predsa len s ňou musíme rátať.
Dúfam, že si ju dobre pamätáte a ste s ňou stotožnený, pán Lewandovski“
poznamenal pre istotu Schweisenbacher, pričom po celý čas sa pozeral do svojich
papierov a zrak zdvihol až počas Haroldovho oslovenia.
„Postup, ktorý ste mi predvčerom detailne popísali, vo mne zanechal silnú
stopu. Pamätám si ho, som stotožnený s tým, že ho budem musieť možno
vykonať, ale nemôžem povedať, že som s ním spokojný. Nepredstavoval som si
to tak, že budem v budúcnosti hrať divadlo a klamať všetkých naokolo.
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5. kapitola – Vízia 2168
Bol večer a prítmie Haroldovej izby v inštitúte pôsobilo ešte ubíjajúcejšie,
ako pred posledným rozhovorom so Schweisenbacherom. Dnes sa nedozvedel
veľa nového. Hlavne sa však utvrdil v tom, že postup, ktorý mu Nadácia
nadiktovala, bude musieť naozaj vykonať v prípade, že nenastane ten ideálny
scenár, kedy ho budúcnosť privíta s pripraveným červeným kobercom. Posledný
týždeň v inštitúte zmenil jeho názor na Nadáciu a nemohol povedať, že by to bola
pozitívna zmena. Všetko mu stále pripadalo viac a viac podozrivé. Na jednej
strane bolo jasné, že Buchler so Schweisenbacherom a všetkými zamestnancami
inštitútu naozaj mysleli na všetko. Na druhej strane ho trápilo, že nedostáva
odpovede na všetky svoje otázky a v tom druhom prípade sa mu odpovede
nepáčili.
Ešte pred dvoma rokmi bola Nadácia na čele s Buchlerom jeho spasiteľom,
ktorý ho vytiahol z univerzity a umožnil mu naplno sa realizovať. Pred
niekoľkými týždňami ho Buchler uchvátil opäť, keď mu ponúkol možnosť na
vlastnej koži preskúmať budúcnosť. Avšak reálny pobyt v tomto inštitúte, nejasné
detaily o cestovaní v čase a odmeraný Schweisenbacher mu nahryzávali jeho
obrázok úžasnej Nadácie, ktorá sa svojimi grantmi snaží o modernú a svetlejšiu
budúcnosť pre všetkých. Tento pocit bol však stále trochu protichodný. Veľmi sa
chcel zúčastniť na tomto projekte a chápal nutnosť určitých tajností okolo detailov
experimentu, ale niečo mu tu stále nesedelo. S Nadáciou bol počas svojho grantu
len v minimálnom kontakte a stretnutia s Buchlerom boli ozajstnou vzácnosťou.
Aj napriek tomu si vybrali práve jeho na niečo, čo by ochotne podstúpil hocikto.
Ako ho vlastne spoznali natoľko dobre, že si vybrali práve jeho? Prečo mu na stôl
dali Jenniferinu fotku? Ako to, že mu natoľko dôverujú? V takýchto chvíľach
plných podozrivých otázok sa obrátil radšej smerom k spomienkam na Jennifer
a hlavne na myšlienku návratu k nej. Okrem toho, bude nakoniec bohatší o desať
miliónov dolárov. Bol by bláznom, ak by do toho nešiel.
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Harold si sadol k stolu, pohybom rukou rozsvietil stolnú lampu
a poslednýkrát sa zapozeral do Vízie 2168. Nebol to siahodlhý dokument plný
prázdnych slov, ale stručný popis stavu roku 2168 z viacerých podstatných
hľadísk. Nechýbali grafy vývoja makroekonomických ukazovateľov, burzových
indexov, ratingov a iných faktorov rozdelených do kategórií. Jednotlivé kategórie
boli významne previazané a navzájom sa ovplyvňovali. Zvýšená globálna teplota
menila celý priemysel a ten zas spôsobil veľké zmeny v sociálnej oblasti. Tento
nekonečný kolobeh vzájomných vplyvov predstavoval množstvo potenciálnych
scenárov budúcnosti, z ktorých bol vytvorený ten najpravdepodobnejší obraz roku
2168. Ten mal Harold práve pred sebou. Už o niekoľko hodín sa dozvie, či boli
jeho predpovede správne. Nedával si pri tom príliš veľkú nádej – rok 2168 je príliš
vzdialený na to, aby ho bolo možné presne predpovedať. Mnohé vývojové trendy
sa však musia prejaviť konkrétnymi efektmi, ktoré by mal aj v takej vzdialenej
budúcnosti spoznať tak, ako ich predpokladajú on aj Nadácia.
Už len ten samotný rok bol fascinujúci. Nadácia si podľa neho vybrala ten
najvzdialenejší dátum, do ktorého má zmysel a je relatívne bezpečné cestovať.
O tom sa však len domnieval, pretože o samotnom cestovaní v čase mu
nepovedali takmer nič. Prečo sa nechodia pozrieť do budúceho roka hoci aj každé
ráno? Veď stačí nastaviť ovládač, skočiť z plošiny a hurá, kto vyhrá Stanleyho
pohár v najbližšej sezóne? Zjavne to nebolo také jednoduché, keď z toho robia
výnimočnú udalosť s množstvom príprav. Navyše, mal pocit, že sa snažia o jedinú
výpravu do budúcnosti, počas ktorej zistia všetko podstatné, a ďalšie návštevy
budúcnosti sa konať nebudú. Tak to aspoň Haroldovi pripadalo z toho mála, s čím
sa mu v inštitúte zverili. Čím viac podozrení okolo výpravy sa vynáralo, tým viac
strachu mal Harold pred zajtrajším skokom do budúcnosti.
Cestovať ďalej, ako do vybraného roku, by pravdepodobne predstavovalo
väčšie nebezpečenstvo pre samotného cestovateľa. Prípadné neočakávané
katastrofy môžu spôsobiť nepredvídateľné podmienky, ktoré by mohli Harolda
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vážne ohroziť. Ak by sa v budúcnosti objavil uprostred Kalifornie spustošenej
masívnym zemetrasením, počas tých necelých dvanásť dní by mohol kľudne
umrieť hľadaním vody alebo kohokoľvek živého. Budúcnosť takisto predstavuje
hrozby, ktorých by si spočiatku ani nebol vedomý. Jeho imunita nie je pripravená
na zmutované a zmenené vírusy bežných chorôb, ktoré na neho vo vzdialenej
budúcnosti môžu čakať. Nadácia mu pred niekoľkými dňami pichla akýsi mix
ultra-silných antibiotík, ktoré mu budú účinkovať niekoľko najbližších týždňov,
ale v príliš vzdialenej budúcnosti by mu pravdepodobne ani toto nepomohlo.
Cestovať do nie príliš vzdialenej budúcnosti by podľa Harolda dávalo
o niečo väčší zmysel. Presné informácie o najbližších sto rokoch by hádam
Buchlerovi stačili na to, aby sa stal najväčším vizionárom všetkých čias. Takisto
rizík a neočakávaných okolností by bolo oveľa menej. Práve pre zvolenie tak
veľmi vzdialeného roku mal Harold podozrenie, že Nadácia sa chystá len na jednu
cestu do budúcnosti, ktorá im v prípade úspechu bude stačiť. Teda aspoň na cca
stopäťdesiat rokov.
Tieto obavy sa Harold snažil rozptýliť štúdiom Vízie 2168. Prvou oblasťou,
ktorú popisovala, bolo geopolitické usporiadanie sveta. Tento faktor bol
rozhodujúcim pre ďalšie oblasti Vízie 2168. Podľa predpokladov by sa
geopolitické rozdelenie v porovnaní s dneškom malo zmeniť ešte radikálnejšie,
ako sa zmenilo po oboch svetových vojnách v dvadsiatom storočí. Kým Áziu by
malo čakať veľké zjednocovanie, Európa sa ešte viac roztriešti. V Ázii sa vytvoria
dva dominantné bloky. Ten väčší bude reprezentovaný hlavne Ruskom a Čínou,
ku ktorým sa pridružia menšie krajiny, ktoré dobrovoľne, ale mnohé aj
nedobrovoľne vstúpia do združenia, pre ktoré sa vo Vízii 2168 používa
pomenovanie Nový sovietsky blok. Ako reakcia na to vznikne združenie štátov
s opačnými názormi a záujmami, kde bude dominantné Japonsko a Južná Kórea.
Toto predpokladané združenie má vo Vízii 2168 pomocný názov Južná vlna.
Predpokladá sa, že medzi týmito blokmi bude neustále a narastajúce napätie
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podobné Studenej vojne z dvadsiateho storočia, ktoré však v najbližších
storočiach nevyústi do otvoreného konfliktu, kvôli hospodárskym záujmom
oboch celkov. Európa sa zapletie do nekonečného množstva národnostných
a etnických rozdielov jednotlivých štátov a národov žijúcich v nich, čo vyústi do
rozpadu Európskej únie a vzniku minimálne desiatky nových štátov, ktoré
vzniknú osamostatnením od existujúcich štátov. Na relatívne malej ploche tak
bude existovať príliš veľa krajín s odlišnými záujmami, navyše s klesajúcou
demografickou krivkou, čo v roku 2168 bude znamenať minimálny význam
Európy na globálnom ihrisku. Po nespokojnosti Európanov s migráciou
z afrických krajín smerom do Európy, sa spustí migrácia Európanov smerom do
USA

a Kanady.

Tieto

krajiny,

nepoškvrnené

konfliktmi

a vážnejšími

problémami, budú neustále prosperovať, čo spôsobí existenciu vysoko
rozvinutých krajín so silným vedeckým zázemím a pokrokom.
Ekonomický obraz roku 2168 by mal kopírovať globálne geopolitické
trendy. Európa klesne na najnižšie priečky hospodárskej významnosti. Nový
sovietsky blok bude zásobovať svet vďaka lacnej výrobe, ktorá bude tieto krajiny
udržiavať pri živote. Južná vlna bude lídrom v technologických inováciách, ktoré
budú prinášať prosperitu pre všetky krajiny, ktoré si budú môcť ich drahé riešenia
dovoliť. Štáty Severnej a Južnej Ameriky sa zamerajú hlavne na finančné oblasti
hospodárstva. To málo priemyslu, ktoré tu ešte pretrvá, bude fungovať len vďaka
robotizácii výroby. Lacné produkty z Nového sovietskeho bloku totiž prevalcujú
akékoľvek myšlienky nad príliš drahými investíciami do domáceho hospodárstva.
Významné zmeny sa očakávajú na ekologickej úrovni. V roku 2168 sa
predpokladá až o štyri stupne Celzia vyššia priemerná teplota, ako je tomu
v súčasnosti. Takéto, na prvý pohľad nie príliš veľké zvýšenie, spôsobí obrovské
vplyvy na životné prostredie. Zvýšenie hladiny oceánov o jeden meter znamená
zánik niektorých menších ostrovných krajín a postupné vyľudňovanie
pobrežných oblastí po celom svete. Znečistením ovzdušia budú trpieť hlavne
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obyvatelia Ázie, kvôli neekologickej výrobe a postupnému spáleniu všetkých
svetových zásob uhlia, z ktorého sa v Novom sovietskom bloku bude ešte dlho
vyrábať elektrina. Vízia 2168 predpokladá aj konkrétne udalosti, ako napríklad
úplné vybielenie Veľkého bariérového útesu v roku 2043, masívne vymieranie
druhov koncom dvadsiateho prvého storočia, či dokonca hladomory v Ázii kvôli
kolapsu svetového rybolovu. Zmeny oceánskych prúdov spôsobia zmeny počasia
v mnohých krajinách sveta, kde to väčšinou bude znamenať oteplenie, ale
v niektorých častiach sveta príde dokonca k ochladeniu a extrémne prejavy
počasia sa budú vyskytovať tam, kde sa doteraz nikdy neobjavili.
Vo všetkých vedeckých oblastiach sa zaznamenajú veľké pozitívne posuny
vo vedeckom poznaní, ale aj v reálnej praktickej využiteľnosti nových
technológií. Ľudia v roku 2168 budú disponovať množstvom inovácií, ktoré však
nebude možné naplno a globálne využívať, kvôli príliš veľkému počtu
obyvateľov planéty a tiež nízkej technologickej úrovni v chudobnejších
krajinách. Moderné metódy liečby pacientov, ekologických riešení či výroby
energie budú síce možné, ale len málo využívané.
Všetky tieto zmeny v konečnom dôsledku najviac ovplyvnia ľudí. Mnoho
obyvateľov Afriky a Ázie bude aj napriek pomoci iných krajín stále veľmi
chudobných. Kým obyvatelia Južnej vlny budú disponovať najnovšími
technologickými inováciami zlepšujúcimi všetky stránky ich života, ľudia v iných
častiach sveta budú stále zomierať na bežné choroby a nedostatok vody a jedla.
Štáty Ameriky budú zamerané na konzum, kým štáty Nového sovietskeho bloku
na jeho uspokojovanie. Jedny teda budú stále pracovať v továrňach za horších
podmienok, ako je tomu v súčasnosti a tí druhí si budú užívať plody ich práce,
pričom za to budú platiť peniazmi, ktoré vyplynú z ich zamerania na finančnú
ekonomiku závislú od neustáleho zadlžovania, investovania a obchodovania.
Sociálne nepokoje budú v roku 2168 trápiť hlavne Európu, ktorá bude čeliť
veľkým hospodárskym problémom. Neustála nespokojnosť ľudí bude dookola
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vyvolávať malé lokálne konflikty, ktoré budú zamrazené na dlhé roky, čo bude
spôsobovať trvale nízku sociálnu úroveň obyvateľov Európy. Tí najmenej
spokojní budú emigrovať do Ameriky, kde vytvoria novú nižšiu strednú vrstvu,
ktorá bude neustále udržiavať zaužívané štandardy Američanov, hlavne v oblasti
služieb.
Harold si uvedomoval, že súčasná nepriaznivá svetová situácia bude
naďalej pokračovať, pričom však stále bude prekvapivo dlhodobo udržateľná.
Jednotlivé oblasti svetového vývoja budú spôsobovať ďalšie problémy v iných
sektoroch, avšak svet to stále nejako zvládne. Na jednej strane bude zlepšovať už
takmer dokonalé a na druhej strane nechá zomierať milióny ľudí, ktorým vie, ale
akosi nedokáže pomôcť, pretože by sa tým znížila životná a hospodárska úroveň
pomáhajúcich krajín. Planéta bude zomierať pomaly, príliš pomaly na to, aby si
ľudstvo uvedomilo svoju zodpovednosť za jej postupný prerod v stále menej
hostinné miesto na život. Vízia 2168 predpokladá zásadné zmeny, ale keď sa na
to pozrieme zo všeobecného hľadiska, tak na tom budú ľudia, ekonomika, životné
prostredie aj veda podobne ako teraz. Zmenia sa krajiny, ale efekty pre
obyvateľov planéty budú veľmi podobné. Vyzerá to tak, že zodpovednosť za
planétu a životy jej obyvateľov sa posunú o ďalších stopäťdesiat rokov do
budúcnosti, kedy si títo obyvatelia, podobne ako my, budú hovoriť, že by sa malo
niečo zmeniť, že by sme mali robiť menej toho a viac toho, ale nakoniec sa to
vždy posunie na ďalšiu generáciu, ktorá už ale naozaj bude musieť urobiť
radikálne zmeny aj na vlastný úkor, pretože tá naša generácia si to nemôže
dovoliť.
Hlavou hmýrilo Haroldovi množstvo z týchto problémov vzdialenej
budúcnosti, jeho však budú zaujímať najmä problémy budúcej minulosti. Dúfal,
že presnou identifikáciou nepriaznivých udalostí a vývoja najbližších desaťročí
bude môcť zmeniť všetko, čo bude v najbližšom období negatívne vplývať na
ľudstvo. Možno prinesie šokujúce svedectvo z budúcnosti, ktoré konečne prinúti
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tento svet k riešeniam. Najlepšie na tom bude to, že bude môcť priniesť aj tie
správne riešenia. Ľudstvo sa totiž najlepšie dokáže poučiť z vlastných chýb, takže
ľudia v budúcnosti by mu mali najlepšie povedať, čo máme robiť inak, aby sme
nedopadli ako oni.
V tom sa otvorili dvere a stál v nich kto iný, ako večne zachmúrený
Schweisenbacher. Jeho príchod v tomto večernom čase bol veľmi prekvapivý,
keďže mimo ich spoločných príprav ho Schweisenbacher nenavštevoval.
„Myslel som si, že ešte nebudete spať. Zajtra je príliš dôležitý deň na to,
aby ste ponocovali. Určite ste z vašej výpravy rozrušený. Priniesol som vám niečo
na ukľudnenie,“ povedal Schweisenbacher nezvyčajne vľúdnym tónom a položil
na stôl pohár s nápojom pripomínajúcim rozpustenú vitamínovú tabletu.
„Mlieko na dobrú noc?“ opýtal sa Harold bez známok sarkazmu, ktorý ho
už medzičasom omrzel.
„Dajte si to, ak budete mať problém zaspäť. Mne to pomáha,“ povedal
Schweisenbacher otcovsky a milo.
Večerná atmosféra, predstavy o neľahkej budúcnosti, smútok za Jennifer
a celková melanchólia Haroldovej samoty a tohto miesta na neho zapôsobili tým
spôsobom, že aj inak nevrlý Schweisenbacher bol teraz so štipkou citu tým
najlepším kameňom, o ktorý sa Harold mohol oprieť.
„Počkajte chvíľu,“ zastavil Harold odchádzajúceho Schweisenbachera,
„môžem sa vás niečo opýtať?“
„Nech sa páči,“ ponúkol sa Schweisenbacher.
„Myslíte si, že to prebehne v poriadku? Že sa bezpečne vrátim späť?“ neisto
sa pýtal Harold.
„Do tohto projektu som vložil veľký kus seba samého, pán Lewandovski.
Nebál by som sa poslať aj vlastného syna na túto výpravu, ak by som nejakého
mal,“ nečakane sa otvoril Schweisenbacher. „Ale vidím, že vás trápi aj niečo
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konkrétnejšie...“ nedokončil vetu Schweisenbacher a nechal Harolda, aby sa mu
zdôveril.
„Ja len chcem, aby tie vedomosti, ktoré odtiaľ prinesiem, dali ľudstvu
pozitívny prínos. Bude ich totiž možné ľahko aj zneužiť. Tým nechcem Nadáciu
z niečoho podozrievať, ale chápete moje obavy...“
„Práve preto držíme tento projekt v úplnom utajení. S dátami z budúcnosti
budeme pracovať s absolútnou opatrnosťou. Nemáte sa čoho báť,“ povedal už
opäť svojím typickým tónom Schweisenbacher. Poprial Haroldovi dobrú noc
a uistil ho, že na zajtrajšok je všetko profesionálne pripravené.
Harold sa vyzliekol a chystal sa ľahnúť si do postele. Vedel, že zaspať
v takýto predvečer nebude jednoduché, preto mu dobre padla prítomnosť nápoja
od Schweisenbachera. Vypil ho na niekoľko veľkých hltov a citrusová príchuť
mu zanechala príjemnú chuť v ústach. Ľahol si do postele a pokúsil sa zmeniť
myšlienky tým, že si predstavoval, ako bude utrácať milióny dolárov spolu
s Jennifer. Otočil sa na stranu, aby sa pozrel na jej fotku. Pocítil silnú únavu,
zavrel oči a zaspal tvrdým spánkom.
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6. Kapitola – Posledné prípravy
„Je čas ísť do átria, pán Lewandovski, všetko je pripravené, čaká sa len na
vás.“
Harold otvoril oči a uvidel Schweisenbachera stáť nad jeho posteľou. Asi
tri sekundy mu trvalo, kým si uvedomil, kde je a na čo sa chystá. Schweisenbacher
sa na neho jemne usmieval.
„Vy sa dokážete smiať?“ bola Haroldova prvá reakcia na nezvyčajnú
emóciu, ktorú na svojej tvári vykúzlil Schweisenbacher.
„V takýto výnimočný deň, ako dnes, sa proste musím usmievať. Priniesol
som vám špeciálne oblečenie,“ povedal Schweisenbacher a ukázal Haroldovi
nohavice, topánky a tričko s dlhým rukávom z netradičného materiálu, ktorý sa
mierne leskol a vyzeral mimoriadne odolne.
„Oblek pre superhrdinu?“ položil Harold rečnícku otázku a posadil sa na
svojej posteli. Uvedomil si, že spal celú noc bez prestávky a nepociťuje vôbec
žiadnu únavu. Nemal vôbec prehľad o tom, ako dlho vlastne spal a koľko je hodín.
„Koľko je hodín?“ položil Harold jedinú otázku, ktorá ho v prvých chvíľach
po zobudení zaujímala.
„To je azda tá posledná časová okolnosť, ktorá by vás dnes mala zaujímať,“
odpovedal Schweisenbacher a opäť sa mu na tvári zjavil úsmev.
Harold si postupne uvedomoval, že ho dnes čaká ten najneuveriteľnejší
program, ktorý mu zabezpečila Nadácia. Vydá sa do roku 2168, spozná svet
budúcnosti a svojim návratom zlepší tento svet. Aspoň v to dúfal a bola to jeho
hlavná motivácia vstať dnes z postele. S takýmto odhodlaním sa ešte asi nikto na
svete ráno nezobúdzal. Harold vstal a začal si obliekať pripravené oblečenie.
Schweisenbacher zatiaľ vyšiel na chodbu a za niekoľko okamihov sa vrátil
s nachystanými raňajkami, ktoré pozostávali z ťažko identifikovateľnej kaše
a pohára čistej vody. Keď si Harold sadol k stolu, s nie prílišným nadšením sa od
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biednych raňajok otočil k Schweisenbacherovi, ktorý sa usadil v jeho izbe
a zjavne neplánoval odísť.
„Toto nevyzerá ako raňajky pre superhrdinu,“ povedal Harold na margo
hustej svetlohnedej kaše.
„Hádam nechcete cestovať v čase s žalúdkom plným slaniny a vajíčok.
Toto jedlo vám poskytne živiny aj energiu a zároveň by ste ho nemali cestou
vyvrátiť,“ poučne vysvetlil Schweisenbacher.
„A kedy sa to vlastne začne?“ zvedavo sa zaujímal Harold, kým začal jesť
prekvapivo celkom chutnú kašu.
„Asi o polhodinu,“ odpovedal Schweisenbacher ako keby sa jednalo o
každodennú záležitosť, ktorá sa bežne vykonáva asi pol hodinu po raňajkách.
„Tak skoro ráno som to nečakal,“ prekvapene zareagoval Harold.
„A kto povedal, že je ráno?“ flegmaticky odvrkol Schweisenbacher
a usmial sa.
„Hráte so mnou nejakú hru?“ opýtal sa Harold, ale po týždni samých
tajností a nezodpovedaných otázok sa už ani nezaujímal o to, či ide o tajnú
informáciou alebo si z neho Schweisenbacher robí srandu. Síce by ho doteraz
nikdy nenapadlo, že by mal Schweisenbacher zmysel pre humor, ale po tom, ako
videl jeho úsmev, už bolo možné azda čokoľvek. Dokonca aj to, že pocestuje do
budúcnosti.
„Jednoducho nemáme na čo čakať. Všetko je pripravené, vy budete každú
chvíľu nasýtený, tak prečo by sme rovno nezačali?“ logicky odôvodnil
Schweisenbacher skorý začiatok projektu.
Harold zatiaľ dojedol kašu, ktorá už ku koncu nemala takú dobrú chuť, ako
na začiatku. Vtedy ocenil pohár čistej vody, ktorý okamžite celý vypil. Odtiahol
sa od stola a uvedomil si, že Schweisenbacher stále sedí v jeho izbe a pozerá sa
priamo na neho.
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„Nechcem byť nevrlý, ale má vaša prítomnosť nejaký konkrétny význam?“
snažil sa Harold naznačiť svojmu spoločníkovi, že by ocenil trochu súkromia
predtým, než sa vydá na potenciálne nebezpečnú cestu bez istoty návratu.
„Keď už ste s tým začali, tak sa nebudem točiť okolo horúcej kaše (pričom
sa jedným okom na sekundu pozrel smerom k dojedeným raňajkám) a rovno vám
poviem, že pred vašou cestou musím zhodnotiť úroveň vašich mentálnych
schopností.“
„Aha. Tak vám skúsim pomôcť. Rád by som povedal, že nie som blázon,
ale to by povedal asi každý blázon, však? Tým by sme sa mohli zamotať do takej
absurdity, akou je napríklad Hlava XXII. Avšak na rozdiel od Yossarriana, ja sa
chcem zúčastniť strmhlavého letu, ktorý ma môže pripraviť o život, takže
nebudem tvrdiť, že nie som blázon, aj keď práve toto tvrdenie by na mojom mieste
povedal každý blázon, ktorý by chcel pokračovať v projekte. Neostáva mi však
nič iné, pretože opačným tvrdením, teda že som blázon, by som sa odpísal úplne,
čo ma dostáva ku konštatovaniu, že som ukončil moje raňajky a rád by som
pokračoval v mojom rannom rituále v kúpeľni, pri ktorom, silno pochybujem, že
budete túžiť byť v takej fyzickej blízkosti.“
Schweisenbacher po krátkom rozmýšľaní dospel k záveru, že Harold má
dostatok mentálnych schopností potrebných k pokračovaniu v projekte.
„Keď budete pripravený, zaklopte na dvere a ja po vás prídem,“ uzavrel
nateraz rozhovor Schweisenbacher a opustil miestnosť.
Harold mal konečne chvíľu pre seba. Po rannej hygiene sa usadil opäť na
posteľ a zadíval sa na Jenniferinu fotku. Potrvá ešte minimálne 999999 sekúnd,
kým ju opäť uvidí. Utešoval sa aspoň tým, že kým on strávi viac ako jedenásť dní
v inom čase, pre ňu, aj všetkých v prítomnosti neprejde žiaden ďalší čas od jeho
odchodu k návratu. Možno už tento deň v súčasnosti s ňou bude môcť aspoň
hovoriť, teda ak sa bez problémov vráti z budúcnosti.
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Schweisenbacher mal pravdu. Na čo čakať? Čakanie je tak deprimujúce
a stresujúce. Čím skôr sa to začne, tým skôr sa to skončí. Harold sa po týchto
myšlienkach psychicky namotivoval a získal väčšie odhodlanie. Postavil sa,
prikročil bližšie k Jenniferinej fotke a nahlas sebavedomo povedal: „Neboj sa
zlato, o chvíľu som späť!“ Podišiel k dverám a zaklopal. Po chvíli sa dvere
otvorili a stál tam Schweisenbacher, ktorý mu bez slova len posunkom naznačil,
aby ho nasledoval. Známou cestou prišli do átria, ktoré malo už čoskoro hostiť
veľkolepé divadlo.
Veľké priestranstvo sa od včerajška opäť zmenilo. Priestoru dominovala
vysoká plošina, ktorá stála uprostred átria. Priestor okolo plošiny však bol
uzavretý sklenenou kupolou. Vznikla tak zóna, ktoré bola bezpečne a zjavne aj
vzduchotesne uzavretá. Sklenená kupola bola držaná ešte väčšou konštrukciou,
ktorá ju obkolesovala.
„Z bezpečnostných dôvodov,“ odpovedal Schweisenbacher na nevyslovenú
Haroldovu otázku, keď videl jeho údiv nad touto fascinujúcou scénou. Nechceme,
aby sa v kritickom momente niečo nečakane dostalo k vám, ale samozrejme
myslíme aj na vlastné bezpečie. Nevieme presne, aké dôsledky bude mať moment
prechodu v čase pre obecenstvo.“
„Obecenstvo?“ snažil sa Harold prísť na to, prečo Schweisenbacher nazýva
zamestnancov inštitútu takýmto termínom.
„Vybraní hostia, ktorí umožnili existenciu tohto projektu, budú mať tú česť
sledovať tento historický okamih,“ ozrejmil Schweisenbacher existenciu malej
tribúny, ktorá stála na opačnej strane átria, za bezpečnostnou kupolou.
Harold si všimol, že na tribúne sa už hmýri asi päťdesiatka ľudí
a prichádzajú ďalší, avšak z tej diaľky nedokázal nikoho identifikovať. Vedľa
tribúny zastavovali autá, ktoré sa sem prekvapivo dostali odniekiaľ z vonkajška
budovy. Z áut vystupovali väčšinou muži v oblekoch a postupne sa usádzali na
tribúne. Harolda doteraz vôbec nenapadlo, že v tomto predstavení bude hrať svoju
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úlohu pred obecenstvom. Asi preto musel opakovane nacvičovať aj banálne
kroky, pretože teraz, pred toľkými divákmi má pocit, že kvôli tréme by mohol na
niečo zabudnúť.
Do veľkej sklenej kupoly uprostred átria viedli len dva vchody – jeden stál
priamo pred nimi a ten druhý na opačnej strane kupoly, pri postavenej tribúne.
Schweisenbacher kývnutím naznačil dvom zo zamestnancov inštitútu, aby im
otvorili najbližšie dvere kupoly. Tento proces si skutočne vyžadoval prácu dvoch
ľudí, keďže jeden z nich otáčal veľkým madlom a ten druhý zatiaľ na druhej
strane otvoru tlačil druhým madlom dvere smerom do vnútra kupoli. Po tom, ako
Harold so Schweisenbacherom vstúpili do kupoli, zamestnanci inštitútu za nimi
dvere opäť uzavreli. Harolda ako prvé obarilo teplo, ktoré v sklenej kupole
panovalo. Cestou do stredu kupoly sa ako vždy zabáral do riedkeho piesku, ktorý
mal ako jediný tlmiť jeho pád z vysokej plošiny.
Keď obaja prišli k pripravenej plošine, poslednýkrát mu Schweisenbacher
zopakoval postup, ktorý bude musieť vykonať, aby sa dostal nielen do budúcnosti,
ale hlavne naspäť.
„Spiatočná cesta už má jednoduchší postup. Je úplne jedno, na akom mieste
sa budete nachádzať. Časopriestorová kontinuita sa bude musieť vyrovnať a preto
sa vrátite presne po 999999 sekundách, nech budete kdekoľvek robiť čokoľvek.
Stále však musíte dbať na bezpečnostné pravidlá, takže bude ideálne, ak budete
vo vzduchu. Ak by to nebolo možné, tak uprednostnite piesok, určite nie vodu!“
dával posledné pokyny Schweisenbacher. „Pamätáte si presný čas návratu?“
„9.9.2168 o 21:08:06. Som rád, že ste zvolili taký zapamätateľný údaj,“
odpovedal Harold.
„Do budúcnosti prídete presne 999999 sekúnd pred týmto časom. Po
uplynutí vášho času, presne o 21:08:60 dňa 9.9. roku 2168 vás časopriestorová
kontinuita pošle späť,“ upresnil Schweisenbacher.
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„A čo s týmto oblečením?“ opýtal sa Harold pri pohľade na svoj netradičný
oblek.
„Bolo by lepšie, pokiaľ sa vrátite v ňom, ale môžete použiť aj iné, pevné
a priliehavé oblečenie. V krajnom prípade to môžete dať aj na Adama.“
„A objaviť sa nahý pred toľkými ľuďmi? Nie, ďakujem!,“ rázne uviedol
Harold pri pohľade na ľudí, ktorí sa usádzali na tribúne za kupolou.
„Oblečenie by nemalo predstavovať vážnejšie problémy pri ceste. Hlavne
sa uistite, že vaše oblečenie bude z umelých materiálov. Pamätajte, že všetko
prírodné, čo so sebou budete mať, sa s vami môže nebezpečne prepojiť a spôsobiť
vám zranenie.“
„Videli ste film Mucha?“ opýtal sa Harold s vážnou tvárou po tom, ako si
vypočul predošlé Schweisenbacherove slová.
„Už som vám asi stokrát hovoril, že sme mysleli na všetko. Táto kupola tu
nie je len tak pre srandu. Všetko nežiadúce z nej bude pred vašim odchodom
odsaté. A cesta naspäť už vďaka časopriestorovej kontinuite nepredstavuje vážne
riziko. Vráti sa všetka vaša organická hmota a každý predmet, ktorý k vám bude
veľmi pevne priliehať alebo ho budete cieľavedome obopínať.“
„To s tým obopínaním ste mi vysvetľovali, ale neviem presne, kde je nejaká
hranica toho, čo som mnou určite pôjde, a čo nebude dostatočne mnou obopnuté,“
snažil sa Harold dôkladne pochopiť všetky podstatné okolnosti cestovania v čase
a hlavne význam výrazu cieľavedome obopínať, čím dostával Schweisenbachera
trochu do úzkych.
„Menší predmet stačí držať v rukách, väčšie predmety sa môžete pokúsiť
objať. Viem, že počas skoku v podmienkach v budúcnosti, ktoré nevieme presne
nastaviť, to nie je najšpecifickejší plán, ale nijako inak vám to vysvetliť neviem.
Viem však, že to bude fungovať.“
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Harold bol rád, že Schweisenbacher je kľudný a presvedčivo dokazuje, že
sa vlastne nie je čoho báť. Všetko naokolo vyzeralo profesionálne zvládnuté
a precízne pripravené. Azda to budú naozaj len málo podstatné bezpečnostné
pokyny, ktoré mu hovoria skôr ako dobre mienené rady a nie ako nevyhnutnosti,
ktoré ho za nesplnených podmienok môžu zabiť. Možno cestovanie v čase nie je
také nebezpečné, snažil sa upokojovať Harold.
„Sústreďte sa na to najpodstatnejšie. Dôkazy, ktoré chcete priniesť
z budúcnosti do nášho času, musíte uložiť do pevne uzatvoreného vrecka alebo
nádoby z neprírodného materiálu, takže žiadna bavlna alebo koža, ale poctivý
plast alebo iná umelá látka,“ varoval ho Schweisenbacher.
„Viete, že by ste mohli robiť na letisku?“ povedal Harold popri tom, ako sa
snažil spoznať niekoho na tribúne, pri ktorej boli teraz už bližšie.
„O chvíľu dostanete ovládač, nezabudnite ho po aktivovaní držať celou
rukou a dotýkať sa pri tom medeného pásika prechádzajúceho jeho obvodom až
kým nepocítite elektrický impulz,“ dával posledné pripomienky Harold. Ten ich
však za posledný týždeň počul niekoľkokrát a teraz sa snažil psychicky pripraviť
na najdôležitejší moment vo svojom živote počas toho, ako na neho čumí plno
neznámych ľudí. Vôbec mu neimponovalo, že je stredobodom pozornosti
a najdôležitejším človekom v miestnosti (lepšie povedané v átriu). Nikdy netúžil
po sláve a pozornosti, ale úspech v podobe návratu z budúcnosti si užije naplno.
Už sa nevedel dočkať, ako padnú sánky všetkým jeho bývalým kolegom
z univerzity.
Sklenené dvere do kupoly, ktoré stoja blízko pri tribúne, sa zrazu otvorili
a vstúpil cez ne Buchler so sprievodom štyroch bodyguardov. Na perách mal svoj
klasický úsmev a očividne mal veľmi dobrú náladu.
„Tak, je to tu, váš veľký deň, pán Lewandovski,“ kričal už z diaľky počas
pomalej chôdze Buchler, ktorý prichádzal s rukami za chrbtom a bosí, na rozdiel
od svojich ochrankárov, ktorí sa so svojimi minimálne sto kilogramami živej váhy
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poriadne zabárali do piesku. „Vidím, že doktor vás už dôkladne pripravil. Ja som
vám prišiel povedať niekoľko posledných slov.“
„Všetko je nachystané, cestovateľ je poučený a v dobrom stave,“ oznámil
stroho Schweisenbacher Buchlerovi a nečakane odišiel. Kupolu opustil tým istým
otvorom, ktorým pred chvíľou vošiel Buchler.
Buchler hlavou naznačil bodyguardom, aby ostali stáť na mieste a sám
pristúpil bližšie k Haroldovi. Ruky mal stále za chrbtom a s prižmúrenými očami
a hypnotizujúcim pohľadom sa úpenlivo pozeral na Harolda.
„Mám z toho naozaj dobrý pocit, pán Buchler. Urobím všetko preto, aby
som splnil úlohu,“ odhodlane a plný elánu hovoril Harold. „Neviem sa dočkať,
kedy sa vrátim s výsledkami. Som si istý, že vás nesklamem.“
„Ja viem, že nie,“ hovoril rozhodne Buchler. „Poistil som si to a môžem
vám povedať, že nemáte inú možnosť, ako bezpodmienečne postupovať podľa
nášho plánu. Táto výprava nebude taká, ako ste si ju predstavovali.“
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7. kapitola - Odchod
Buchler prišiel bližšie k Haroldovi a jednou rukou sa chytil jeho ramena.
Haroldovi sa nepáčil jeho dotyk, ani slová, ktoré pred chvíľou povedal, ani tón,
akým rozprával.
„Pred tromi rokmi sme sa spolu s mnohými mojimi obchodnými partnermi
dostali k vynálezu, ktorý mal zmeniť naše životy. K vynálezu, ktorý nám umožní
splniť si svoje sny. Dnes tento vynález odovzdám vám a umožním vám takisto si
splniť váš sen,“ Buchler vytiahol druhú ruku spoza chrbta a držal v nej ovládač.
Vyzeral takmer identicky, ako atrapa s ktorou už týždeň nacvičoval, s jedným
zásadným rozdielom – bol drevený, ošúchaný a očividne starý. Stredom mu
skutočne prechádzal tenký medený pásik, cez ktorý už o chvíľu pocíti impulz,
ktorý jeho telo pošle do iného času. Harold si však nestihol detailnejšie prezrieť
ovládač, keďže Buchler ho zaplavil ďalšími informáciami.
„Rozhodli sme sa využiť túto príležitosť a nájsť pre ňu vhodného
realizátora. Prostredníctvom grantov na nevyhnutné, prospešné a iné podporné
činnosti k projektu sme spolupracovali s ľuďmi, ktorých zaujíma budúcnosť, aby
sme našli toho najvhodnejšieho adepta,“ žmurkol Buchler na Harolda, ktorý sa
usmial, aj keď mal veľmi zmiešané pocity. „Určite si aj vy uvedomujete, že vaše
predpovede sú síce nápomocné, ale po tomto projekte už budú úplne zbytočné.
Prečo sme vás teda nechali dva roky pracovať na niečom, čo nebudeme
potrebovať? Poznanie vytvorenej Vízie 2168 bude pre vás veľmi užitočné, keď
budete spoznávať budúcnosť. Budete sa vďaka nej rýchlejšie orientovať vo
faktoroch, ktoré nás zaujímajú. Hlavne v prípade, že sme sa aspoň trochu trafili
do vývoja budúcich udalostí. Musím však priznať, že posledné dva roky boli aj
akýmsi testom. Chceli sme spoznať vás a ostatných adeptov, aby sme vybrali toho
najvhodnejšieho.“
Haroldovi sa začala točiť hlava z Buchlerovej úprimnosti, v ktorej priznáva
skryté zámery Nadácie počas jeho grantu. Jeho podozrenia mu už nepripadali také
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paranoidné, ako počas posledného týždňa. Buchler ho stále držal za rameno
a teraz ho pootočil smerom k tribúne za kupolou.
„Nemôžeme sa však spoliehať len na vaše schopnosti a odhodlanie
odkrývať budúcnosť. Nevieme s istotou, čo v budúcnosti nájdete a zistíte.“
Harold začínal byť stále nervóznejší. Buchlerove slová naznačovali opäť
niečo nečakané. A prekvapení mal Harold už naozaj dosť.
„Nebudeme riskovať, že budúcnosť zmení vaše plány. Do tohto
experimentu sme vložili všetky naše kapacity, preto si nepripúšťame zlyhanie.“
Štyria bodyguardi sa postupne približovali smerom k Buchlerovi
a Haroldovi, ako keby očakávali, že sa niečo môže stať.
„Za vašu výpravu si získate nie len obdiv, jedinečnú skúsenosť,
neopísateľné vedomosti, ale aj desať miliónov dolárov. Tie na vás mimochodom
už čakajú.“
Jeden z ochrankárov nadvihol dve hnedé kožené cestovné tašky
aby naznačil, že práve v nich sa nachádza poklad.
„V mojom živote som si však opakovane overil, že najväčšou motiváciou
ľudí nie je túžba, bohatstvo ani poznanie...“
Harold pochopil, že jeho výprava bude oveľa náročnejšia, ako očakával.
„... ale strach,“ dokončil svoj monológ Buchler a rukou ukázal na
prichádzajúcu skupinku ľudí, ktorá smerovala k tribúne. Dvaja ľudia v obleku
zapadali do koloritu tejto spoločnosti, avšak medzi nimi šla pokojne mladá žena,
ktorá tam nemala čo robiť.
„Jennifer“ potichu, s hrôzostrašným uvedomením povedal Harold
a uvedomil si, prečo mu nechali na stole v jeho izbe Jenniferinu fotku. Pochopil,
prečo mal celý týždeň taký zlý pocit. Pochopil, prečo má v neho Nadácia takú
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veľkú dôveru. Pochopil, prečo mu nikdy nehovoria všetko. Pochopil, že ho držia
v šachu.
„Nebudem sa vám vyhrážať, ani nič podobné,“ vážnym, ale kľudným
tónom hovoril Buchler. „Akékoľvek slová na mojej či vašej strane sú momentálne
zbytočné. Akékoľvek hrdinské činy nemajú zmysel. Sústreďte sa na svoju
výpravu, to je jediné hrdinstvo, ktoré dnes vykonáte. Pre ňu...“ pričom rukou,
v ktorej stále držal ovládač, ukázal smerom k tribúne, kde si práve sadala Jennifer,
„...to bude len krátka chvíľka, keď vás uvidí miznúť a následne sa objavíte späť,
bohatší o množstvo vedomostí, ktoré nám detailne sprostredkujete. Potom si
môžete robiť, čo chcete. Môžete pracovať ďalej pre nás alebo odísť a užívať si
svoje peniaze. Samozrejme aj s vašou snúbenicou.“
Buchler to hovoril, ako keby sa nič výnimočné nedialo. Ako keby sa tu
zrazu nečakane neobjavila Jennifer. Ako keby tón jeho hlasu nenaznačoval
vyhrážanie sa životom jeho milovanej. Síce nič také nevyslovil, ale všetky
okolnosti tomu nasvedčovali. Podozrení a pochybností si Harold v poslednom
čase užil dosť na to, aby mu teraz už bolo jasné, že Nadácia s ním nehrá žiadnu
hru. Nejde o experiment, kde sa pokúsia o čo najlepší výsledok. Ide o experiment,
ktorý sa musí podariť, inak... Nechcel si ani predstaviť, čo by sa stalo, ak by
z budúcnosti nepriniesol žiadané vedomosti a dôkazy. Z tejto diaľky nevedel
presne odpozorovať Jenniferine emócie, ale nezdala sa byť príliš rozrušená. Jej
príchod v sprievode dvoch mužov, pravdepodobne bodyguardov, však neveštil
nič dobré. Je možné, že by sa Nadácia odhodlala k takýmto činom? Pýtal sa
Harold sám seba a snažil sa opäť presvedčiť svoju myseľ, že je len paranoidný. Je
možné, že by...
„Tento projekt prinesie želané výsledky a všetci vám už o chvíľu budeme
tlieskať a radovať sa spolu z prelomového vedeckého posunu v histórii ľudstva,
alebo to skončí veľmi škaredo“ hovoril Buchler, zatiaľ čo sa veľavravne pozeral
smerom k tribúne.
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A je to jasné, Buchler je vypočítavý hajzel, ktorý sa neštíti vyhrážania
a hádam aj vraždy, uvedomil si Harold. Všetky nádeje v lepšiu interpretáciu
súčasnej situácie sú preč. Krutá realita je jednoznačná. Hop alebo trop. Splniť si
svoju úlohu je jediná šanca, ako uchrániť Jennifer. Beznádej sa v ňom snúbila
s hnevom. Nehneval sa len na Buchlera, Schweisenbachera a celú ich Nadáciu,
ale hlavne na seba. Ako som mohol byť taký hlúpy, naivný a nezodpovedný?,
opakoval si v hlave Harold. Ako som mohol takto ohroziť Jennifer?
„Viete, čo máte robiť, pán Lewandovski,“ povedal Buchler a podal
Haroldovi ovládač. „Ak by ste na vašej výprave zaváhali a neboli ste si istý, čo
máte robiť, pripomeňte si to, čo teraz prežívate, ten strach, ktorý núti vaše ruky
nekontrolovane sa triasť.“ Harold sa pozrel na svoje ruky, v ktorých držal ovládač
a uvedomil si, že sa skutočne trasú. Vlastne sa celý triasol. Chytil ovládač pevne
oboma rukami, aby zakryl nepríjemný prejav svojho strachu. Pozrel sa na
Buchlera a uvidel, že ten si užíva svoju dominantnú pozíciu. Vôbec mu nerobí
problém vyhrážať sa inému človeku. Doteraz si naivne myslel, že sú
spolupracovníci, partneri, ale teraz vidí v jeho očiach len vypočítavosť a túžbu po
moci, ktorá sa prejavuje takýmto odporným spôsobom.
„Čo by sa stalo, ak by som odmietol? Čo, ak by som teraz rozbil tento
ovládač a všetko tým ukončil?!“ konečne prehovoril Harold s neskrývaným
hnevom v hlase a pohol sa ďalej od Buchlera, aby sa vyhol jeho ruke, ktorá sa
doteraz stále dotýkala jeho ramena.
Buchler sa usmial svojim charakteristickým úsmevom. Harold už vedel, čo
je na tom úsmeve čudné. Bol to slizký úsmev klamára a hada.
„Myslíte si, že by som na túto úlohu vybral niekoho, kto je
nepredvídateľný? Niekoho, kto neurobí presne to, čo mu poviem? Ste moja
hračka, pán Lewandovski. A ja sa veľmi rád hrám. Sledovali sme vás dostatočne
dlho na to, aby sme vedeli, aké budú vaše reakcie. Ste príliš opatrný, príliš
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bojazlivý, príliš bezvýznamný na to, aby ste niečo riskovali. Viete, že ovládam
situáciu a nemáte žiadnu možnosť, ako zvrátiť tento stav.“
Buchler prednášal tieto slová s úplnou istotou a kontrolou. Sebavedome sa
pozeral Haroldovi priamo do očí, zatiaľ čo on beznádejne sklopil zrak od tribúny,
kde sa snažil lepšie identifikovať Jenniferinu situáciu, smerom nadol, na svoje
nohy jemne zaborené v piesku. Harold si chtiac-nechtiac musel priznať, že
Buchler má pravdu.
Nie som žiaden hrdina. Nemám šancu zmeniť túto situáciu. Veď ani len
presne neviem, do čoho idem a ako to bude prebiehať. Je dôvod, prečo mi nič
nehovorili, prečo mi neukázali nič viac z tejto budovy, prečo ma nechali
v nevedomosti. Aby som bol bezmocný. Som na nich úplne odkázaný. Musím
urobiť to, čo odo mňa chcú, aby som mohol aspoň dúfať v to, že nás oboch
nechajú ísť. Pozrel sa na Buchlera a ten v ňom videl presne to, čo chcel. Zúfalstvo
a nevyhnutnú oddanosť.
„Je čas ísť,“ povedal Buchler a otočil sa smerom k plošine, na ktorej vrchol
viedlo kovové schodisko. „Teraz už viete všetko, čo je potrebné, pre splnenie
vašej úlohy. Schweisenbacher vám bude dávať inštrukcie, budete ho počuť
v reproduktoroch.“
Buchler sa otočil a spolu so svojimi bodyguardmi pokojne opustil kupolu,
ktorú následne zamestnanci inštitútu pevne uzatvorili. Harold ostal v kupole úplne
sám. Aj keď neďaleko od neho bolo množstvo ľudí, cítil sa osamotený. Stál na
mieste, kde ho nechal Buchler a zúfalo hľadel na ovládač, ktorý držal v rukách.
Bol veľmi podobný atrape, s ktorou doteraz nacvičoval. Jeho drevené
vyhotovenie ho nezarazilo až tak veľmi ako to, že tento ovládač má za sebou
zjavne už veľa času. Bol ošúchaný, mal niekoľko výraznejších rýh a farba dreva
už musela mať celé desaťročia. Celé cestovanie časom bolo stále viac nelogické.
Nemôže

ísť

o nejaký

nedávny

vynález.

Harold

si

spomenul

na
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Schweisenbacherove slová: bude to naša prvá skúsenosť s cestovaním v čase.
Vaša zjavne áno, ale vo všeobecnosti určite nie, pomyslel si Harold.
Odrazu začul Schweisenbacherov hlas, aj keď pôvodcu tohto hlasu nikde
nevidel. Zvuk vychádzal z reproduktorov v rohoch kupoly. On teda počul pokyny,
ktoré dostával, ale sám so Schweisenbacherom ani nikým iným komunikovať
nemohol.
„Môžete vyjsť hore na plošinu po schodisku. Ovládač držte pevne. Zatiaľ
s ním nič iné nerobte,“ povedal Schweisenbacher direktívnom hlasom.
Harold vedel, že nemá zmysel odporovať. Poslušne počúvol a vydal sa
strmým schodiskom smerom nahor. Schodisko malo po každých pár schodoch
medziposchodie, na ktorom sa Harold otočil a pokračoval ďalej so zvesenou
hlavou, akoby kráčal na smrť. Vždy, keď kráčal stranou otočenou smerom
k tribúne, snažil sa zahliadnuť Jennifer. Všimol si ju v najvyššom rade malej
tribúny. Nebolo to náročné, keďže v celom tomto rade sedeli len dvaja ľudia –
Jennifer a Buchler. Opäť sa snažil demonštrovať svoju nadradenosť. Tentoraz
tým, že samotnou prítomnosťou pri Haroldovej snúbenici dával najavo svoju
kontrolu nad jeho životom.
Na konci schodiska ho čakala plošina vo výške približne desať metrov nad
zemou. Bola ohraničená zábradlím, okrem miesta kde ústilo schodisko a opačnej
strany, z ktorej mal skočiť. Táto strana bola otočená smerom k tribúne. Diváci
mali výborný výhľad na celé predstavenie, ktoré sa pred nimi malo odohrať.
Harold sa pridŕžal zábradlia a všimol si prichystaný podnos, na ktorom bola pena,
do ktorej uloží ovládač po jeho použití.
„Postavte sa meter od kraja plošiny,“ zavelil mu Schweisenbacher.
Harold pristúpil na určené miesto a vyklonil sa, aby lepšie videl, čo leží dole
pod ním. Už sa nebál ani výšky, ani možnosti zranenia počas cesty časom, ani
potenciálne nebezpečnej budúcnosti. Jedinou jeho obavou bola Jennifer, na ktorú
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sa však už nemohol pozrieť. Nie, že by to nebolo možné, ale už len myšlienka na
to, že by sa jej niečo mohlo stať, mu vyvolávala bolesť. Vidieť ju s vedomím, že
je to všetko jeho chyba, bolo ešte horšie.
„Teraz nastavte ovládač tak, ako sme to nacvičovali,“ pokračoval
v pokynoch Schweisenbacher.
Harold sa opäť pozrel na nevšedné zariadenie, od ktorého by nikdy nečakal
to, čo má vraj spôsobiť. Presne desaťkrát stlačil malú páku. Teraz si uvedomil, že
smiešna páka pripomínajúca dynamo naozaj slúži na tvorbu malého množstva
energie. Stačilo počuť ten typický hrkajúci zvuk a bolo jasné, že páka vytvára
elektrickú energiu. Ako preboha stačí dynamo na naštartovanie stroja času? pýtal
sa sám seba Harold. Odkiaľ toto zariadenie nabrali? Čo ho ukradli Edisonovi?
Harold si dal pozor, aby stlačil páku presne desaťkrát. Potom pomocou
šiestich kovových otočných koliesok, ktoré mierne vytŕčali z ovládača, nastavil
maximálne možné číslo – 999999. Dal si pozor, aby sa dotýkal medeného pásika
prechádzajúceho po celom obvode ovládača. Zacítil veľmi slabé elektrické
kopnutie, ktoré mu prešlo od ruky postupne celým telom. Nebolo to ako dotknutie
sa obnažených elektrických obvodov, ktoré spôsobia krátky intenzívny šok, ale
skôr pomalé rozloženie slabej energie vo všetkých častiach tela.
„Položte ovládač na svoje miesto!“ zakričal Schweisenbacher a Harold si
uvedomil, že ubieha drahocenný čas. Rýchlo, ale opatrne položil ovládač do
pripravenej peny, do ktorej sa ovládač zaboril.
„Postavte sa na hranu plošiny a čakajte na môj povel,“ už trochu kľudnejšie,
ale stále direktívne a vážne povedal Schweisenbacher.
Harold neváhal a poslúchol povel. Stál na samotnej hrane plošiny a pozeral
sa dole. Takto si tento moment nepredstavoval. Mala to byť prelomová výprava
s výnimočným cieľom. Mal objavovať nepoznané a priniesť vedomosti
budúcnosti do prítomnosti. Mal sa stať poslom, ktorý zmení naše vnímanie seba
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samých. Ale stal sa len figúrkou tých, ktorí chcú disponovať najunikátnejšími
vedomosťami s pravdepodobne nie príliš vznešenými cieľmi.
„Pripravte sa!“ pokračoval v nacvičenom postupe Schweisenbacher.
Každú chvíľu to nastane. Už len posledný povel a výprava sa začne. Urobím
všetko preto, aby som nás odtiaľto čo najskôr dostal, dodával si Harold odhodlanie
v posledných chvíľach v súčasnosti.
„Skok!“
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8. Kapitola – Georgios
Bolo horúce pondelkové ráno, krátko po siedmej hodine. Georgios sa
preháňal púštnymi dunami na vznášadle, ktoré sa pohybovalo pol metra nad
zemou. Nefungovalo ako staré typy vznášadiel, ktoré silným výkonom fúkali
vzduch pod seba, aby sa udržali vo vzduchu. Vo všadeprítomnej púšti by takéto
dopravné prostriedky nemali zmysel, kvôli zlej viditeľnosti v rozprášenom
piesku. Malé lietadlá a kvadrokoptéry zase boli úplne nepoužiteľné, lebo vzduch
tu bol príliš horúci a tým pádom nemal dostatočnú hustotu na lietanie. Jedinou
praktickou

a rýchlou

možnosťou

dopravy

na

týchto

miestach

boli

elektromagnetické vznášadlá. Silný magnet v nich bol nabíjaný elektromotorom,
ktorý vytváral magnetické pole. To odpudzovalo magnet a tým aj celé vznášadlo
od zemského jadra. Elektromagnet neustále upravoval svoju frekvenciu tak, aby
udržiaval vznášadlo približne päťdesiat centimetrov nad úrovňou terénu.
Výhodou EMVéčka, teda elektromagnetického vznášadla, je jeho úplná
sebestačnosť. Solárne panely na streche vznášadla vytvárajú dostatočné množstvo
elektrickej energie pre nepretržitý chod vznášadla a súčasné nabíjanie batérie,
ktorá dokáže uskladniť energiu na dvanásť hodín chodu vznášadla, teda bez
problémov aj na celú noc. Počas dňa nie je v kalifornskej púšti núdza o slnečné
lúče, takže počas bežných podmienok je EMV ideálnym prostriedkom na
prepravu bez nutnosti akéhokoľvek dodatočného dopĺňania energie. Vznášadlo,
ktorým sa práve viezol Georgios, malo len dvadsať rokov, takže za svoju
doterajšiu službu muselo len jedenkrát prejsť generálnou údržbou a vylepšením,
hlavne v podobe nových solárnych panelov s deväťdesiat percentnou efektivitou.
Vo vnútri vznášadla bolo Georgiosovi príjemne chladno a to zatiaľ aj bez
klimatizácie. Hoci sa nachádza v púšti, rána tu bývajú chladné. Avšak už asi
o hodinu tu teplota vystúpi na štyridsať stupňov Celzia a počas najhorúcejšej časti
dňa je viac ako 50 stupňov bežným štandardom, hlavne počas leta. Aj keď je už
koniec augusta, horúce počasie tu bežne potrvá minimálne do konca októbra.
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EMV našťastie aj počas celého horúceho púštneho dňa dokáže udržiavať vo vnútri
akúkoľvek teplotu, takže Georgios sa nemusí báť narastajúcej vonkajšej teploty.
Ak by aj potreboval opustiť vznášadlo v púšti, má oblečenú kombinézu
s klimatizáciou. Doma v Calipolise ju samozrejme nosiť nemusí, lebo polis má
zabezpečené dostatočné chladenie, ale v púšti je klimatizovaná kombinéza
nevyhnutnosťou.
Elektromagnetické vznášadlo, v ktorom sa vezie, má šesť miest na sedenie,
po dve miesta v troch radoch. V zadnej časti disponuje aj veľkým úložným
priestorom, v ktorom Georgios momentálne preváža čerstvé melóny. Vracia sa
z Fresnopolisu, kde bol pred týždňom vyslaný ARISTONom, spolu aj s dvomi
inými obyvateľmi Calipolisu, ktorých dovtedy nepoznal. Vo Fresnopolise mali za
úlohu pomôcť miestnym údržbárom s opravou podzemného zavlažovania záhrad
a sadov obklopujúcich polis. Georgiosovi dvaja dočasní kolegovia boli skúsení
údržbári, ktorí sa tejto činnosti venovali väčšinu svojho pracovného života.
Georgios, podobne ako väčšina ostatných obyvateľov Calipolisu, vykonáva
striedavo rôzne práce a úlohy, podľa pokynov ARISTONa. Minulý rok pomáhal
pri údržbe zavlažovania v Calipolise a táto práca sa mu celkom páčila. Vzduch
v záhradách bol veľmi príjemný a údržbárska práca bola pre neho vítanou
zmenou. Väčšinou sa totiž venuje zdokonaľovaniu neurónových sietí v centrále
Calipolisu, čo je jedna z jeho vyučených špecializácií, ale fyzická práca mimo
polisu bola pre neho veľmi zaujímavá a poučná. Keď mu preto ARISTON pred
týždňom ponúkol možnosť niekoľkodňovej práce na údržbe zavlažovania,
neváhal ani sekundu. Neodradil ho ani fakt, že tentokrát sa mal vydať mimo svoj
rodný polis a zamieriť do Fresnopolisu.
Oprava zavlažovania patrila medzi tie práce, ktorých vykonávanie dronmi
nemalo dostatočnú efektivitu, preto na ňu ARISTON väčšinou vyberal ľudí.
Keďže záhrady, sady a parky patria medzi kľúčové zariadenia potrebné pre život
obyvateľov polisu, boli vyberaní prevažne ľudia, ktorí túto prácu už v minulosti
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vykonávali. Vždy však boli zúčastnení aj takí, pre ktorých to bola premiéra, aby
sa aj iní obyvatelia naučili novému potrebnému remeslu. Takto sa v tom zaučil aj
Georgios pred rokom a bol rád, že tentokrát mohol pomôcť obyvateľom iného
polisu a odovzdať svoje skúsenosti. Okrem Georgiosa a jeho dvoch kolegov
z Calipolisu, vykonával túto prácu vo Fresnopolise s asi tuctom ďalších ľudí. Išlo
o veľmi podobné vady a nutné údržby, s akými mal Georgios skúsenosť
z minulosti. Práve preto mu bola táto úloha ponúknutá. Jeho práca po týždni
skončila, ale jeho dvaja kolegovia ostali vo Fresnopolise kvôli ďalším úlohám,
ktoré tam mali vykonávať. Tie sa už týkali odbornejších činností
vzduchotechniky, ktoré Georgiosovi nič nehovorili a preto požiadal ARISTONa
o návrat do Calipolisu.
Jeho odchod bol naplánovaný na šiestu hodinu ráno. Ak to bolo možné,
ARISTON plánoval cesty cez púšť počas skorých ranných hodín, kvôli nižšej
teplote. Nočné cesty sa využívali len v krajných prípadoch, kvôli absencii
slnečného žiarenia potrebného na výrobu fotovoltaickej energiu pre vznášadlo.
Georgios ráno vyšiel z budovy, v ktorej bol týždeň vo Fresnopolise ubytovaný
a pred budovou našiel pripravené vznášadlo. Nebolo to jeho osobné vznášadlo.
Takmer nikto vlastné vznášadlá nevlastnil. Na čo aj? Ak hocikto potrebuje presun,
ARISTON to zariadi a pošle vznášadlo. Georgios nenastúpil ihneď, pretože si
všimol, že do vznášadla práve jeden pozemný dron nakladá melóny. Georgios sa
zo záujmu cez hodinky opýtal ARISTONa, prečo povezie aj melóny. Ten ho
okamžite informoval o menšej nadúrode melónov vo Fresnopolise, kvôli čomu
pošlú malú várku spolu s ním do Calipolisu.
Prvoradým princípom polisov je efektivita. Všetko je naplánované
a vykonávané s cieľom zabezpečenia čo možno najlepšieho výsledku s využitím
minima zdrojov. Ak sa v jednom polise napríklad urodí viac z niektorej plodiny
a je možné ju bez zbytočného vynakladanie energie a zdrojov poslať do iného
polisu, kde túto plodinu využijú, ARISTON zabezpečí takýto transport. Tieto
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plodiny naložia aj vyložia miestne drony, ktoré ich distribuujú do výdajných
miest, kde si ich ľudia môžu voľne zobrať. Georgios sa tešil, že keď sa vráti do
Calipolisu, hneď si priamo zo vznášadla jeden melón zoberie. Keď dron vo
Fresnopolise dokončil svoju prácu, ARISTONov hlas v Georgiosových
hodinkách ho informoval, že môže nastúpiť a nechať sa zviesť domov do
Calipolisu.
Georgios bol na ceste z Fresnopolisu už hodinu. Keďže vznášadlo riadil
autopilot, nevyžadovala sa jeho pozornosť ani ovládanie vozidla. Vznášadlo
dostalo pokyn vo Fresnopolise a autopilot ho riadil priamo do Calipolisu.
Autopilot bol v neustálom spojení s ARISTONon, takže akýkoľvek prípadný
problém v navigácii by sa vyriešil bez potreby Georgiosovho zásahu. Georgios
preto využil tento čas a rekapituloval ARISTONovi svoje pocity zo svojej
poslednej práce. Stlačil tlačidlo na svojich hodinkách a hovoril:
„Práca na údržbe zavlažovania vo Fresnopolise sa mi páčila. Najväčším
benefitom bol pobyt v prostredí stromov a rastlín. Som rád, že som mohol pomôcť
obyvateľom iného polisu. S tými ľuďmi, ktorí so mnou cestovali do Fresnopolisu
a pracovali tam so mnou, už v budúcnosti pracovať nechcem. Nerozumel som si
s nimi. Nie sú to zlí ľudia, ale nemáme spoločné záujmy.“
„Tvoj postoj zaznamenávam a rešpektujem. V ďalších pracovných
činnostiach budem priorizovať tvoje zaradenie mimo osôb Henrik Johhansson
a Achilles Palmer. OK?“ zaznelo monotónnym hlasom z reproduktorov
vznášadla.
„OK,“ potvrdil Georgios.
„Mimo tvojich profesijných činností ti budú podľa možností sporadicky
ponúkané aj podobné práce, aké si vykonával počas minulých dní. OK?“
pokračoval hlas z reproduktorov.
„OK“
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„Máš záujem zaradiť sa do niektorej pracovnej činnosti ihneď po návrate
do Calipolisu alebo uprednostníš iné aktivity?“
„Dnes by som si chcel oddýchnuť a počas najbližších dní by som chcel
navštíviť nejaké kultúrne predstavenie a vykonať niekoľko ľahších športových
aktivít,“ povedal po krátkom rozmýšľaní Georgios.
Po niekoľkých sekundách zaznelo z reproduktorov: „Zajtra o 14:30 môžeš
navštíviť koncert vážnej hudby v najbližšom záujmovom stredisku.“
„OK,“ súhlasil Georgios s ARISTONovým výberom.
„Počas tohto týždňa ti môžem zarezervovať squash, minigolf alebo stolný
tenis. Iné športy budú k dispozícii budúci týždeň.“
„Mám záujem o squash a stolný tenis.“
„Squash stredu o 10:00 a stolný tenis piatok o 16:45. OK?
„OK.“
„Všetky termíny máš zarezervované a uložené v diári. Budem ťa dostatočne
vopred informovať o čase a mieste konania každej aktivity.“
„Výborne, ďakujem,“ spokojne uvažoval Georgios nad najbližšími dňami.
„Po piatku ti môžem ponúknuť nejakú pracovnú aktivitu?“ opýtal sa
ARISTON.
„Áno, od soboty môžem opäť pracovať. Potreboval by som aj drona, ktorý
ma ostrihá,“ povedal Georgios po tom, ako si rukami prešiel po hlave.
„Budeš mať záujem aj o holenie?“ opýtal sa ARISTON, azda kvôli
dlhšiemu Georgiosovmu strnisku.
„Nie, skúsim nový imidž,“ zareagoval Georgios a usmial sa.
„Zajtra o 09:00 k tebe príde dron kvôli strihaniu. OK?“
„OK, výborne, na koncert už pôjdem upravený. Mám ešte otázku.“
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„Nech sa páči, pýtaj sa,“ ponúkal ďalej svoje služby ARISTON.
„Keďže mám vznášadlo plné melónov, chcel by som si jeden zobrať, keď
ma vznášadlo privezie domov. Nezjem však celý melón, bude mi stačiť polovica.
Mám zvyšok zaniesť do výdajne potravín alebo niekomu konkrétnemu?“
Po Georgiosovej otázke bolo chvíľu ticho, kým ARISTON hľadal
najefektívnejšie využitie zvyšku melóna. Vznášadlo práve prechádzalo ponad
púštnou dunou. Georgios už v diaľke videl Calipolis, ktorému dominovala
najznámejšia stavba na planéte. Okolo celého veľkého polisu bol vysadený široký
pás zelene, ktorý zadržiaval púšť od jej postupu ďalej do polisu. Pohľad na mesto
koncentrované

na

malom

mieste

obklopenom

zeleňou

kontrastujúcou

s všadeprítomnou púšťou bol pre Georgiosa dychberúci. Málokedy sa mu
naskytol pohľad na jeho rodný polis inak, ako z jeho vnútra.
„Georgios,“ ozval sa po chvíli ARISTON, „polovicu melóna môžeš zaniesť
svojej susedke, ktorá býva dve poschodia nad tebou. Volá sa Anastasia Callis
a číslo jej bytu je 1403. OK?“
„OK, ulož mi jej údaje do diára.“
„Do Calipolisu dorazíš o 47 minút. Môžem ti ešte nejako pomôcť?“
„Nie, ďakujem,“ uzavrel rozhovor Georgios. Na hodinkách spustil
hologram, prostredníctvom ktorého mohol pohodlnejšie ovládať minipočítač
uložený v náramkových hodinkách. Medzi množstvom rôznej hudby našiel zvuky
veľrýb, ktoré sa hneď na to spustili z reproduktorov vznášadla. Počúval tieto
historické a zvláštne piesne a popritom sa pozeral na fascinujúci Calipolis, zatiaľ
čo ho vznášadlo pohodlne viezlo domov.
Nestihol sa ani započúvať do nevšednej hudby keď zrazu pocítil, že
vznášadlo spomaľuje, až úplne zastalo. Prekvapene sa obzeral okolo seba a snažil
sa prísť na príčinu tejto nečakanej situácie. Bol uprostred púšte a v blízkosti
vznášadla nebolo nič iné okrem pieskových dún. Zvuky veľrýb sa zrazu vypli
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a zavládlo úplné ticho. Vznášadlo bolo stále naštartované, displej zobrazoval
všetky údaje o výrobe a spotrebe elektrickej energie, ale keďže vznášadlo
nevydávalo žiadne zvuky, Georgios sedel sám uprostred púšte v statickom
a tichom EMV. Tou najprirodzenejšou reakciou, ktorú mal on aj všetci ostatní
polisania už zautomatizovanú a reflexnú, bolo zavolanie ARISTONa. Georgios
ho však ani nestihol osloviť, keď sa ARISTON ozval sám.
„Prepáč, že som ťa vyľakal, Georgios. Nejde o poruchu, všetko ovládam ja.
Daj mi prosím chvíľu času na analýzu a ozvem sa ti späť,“ zaznel monotónny hlas
z reproduktorov.“
„OK,“ odpovedal ihneď Georgios a bol rád, že ARISTON má všetko pod
kontrolou. Nemal skúsenosti s cestovaním mimo Calipolis, preto ani netušil,
prečo má ARISTON dôvod zastaviť jeho vznášadlo a niečo analyzovať uprostred
púšte.“
„Georgios,“ ozval sa po chvíli ARISTON, „stala sa nezvyčajná udalosť
blízko tvojej súčasnej lokality. Naše senzory v Calipolise ju zaznamenali a snažia
sa ju analyzovať. Pokúšam sa využiť senzory na tvojom vznášadle, ale tie ju
nedokážu z tejto diaľky zaznamenať.“
„Môžem nejako pomôcť?“ vzrušene sa opýtal Georgios. Nezvyčajná
situácia pre vševediaceho ARISTONa musí byť niečo naozaj neuveriteľné.
„Si ochotní zúčastniť sa novej pracovnej činnosti? Jej obsah nie je
jednoznačný, keďže ide o pre mňa neznámu situáciu. Tvojou úlohou by bola
návšteva miesta výskytu neznámej udalosti. Ďalšie činnosti vyplynú z okolností
na mieste udalosti. OK?“
„Samozrejme, môžeš ma okamžite preradiť na novú pracovnú pozíciu
a poslať na miesto udalosti.“ Georgios bol nadšený z toho, že sa deje niečo mimo
chápania ARISTONa, hoci na tom bolo aj niečo strašidelné. Ešte sa nestalo, aby
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si ARISTON niečím nebol istý. Vznášadlo s Georgiosom vyštartovalo a otočilo
sa ostro doprava.
„Už som povolal popredných odborníkov zo všetkých oblastí do vedeckého
centra, aby sa podieľali na vysvetlení tejto udalosti. Na miesto udalosti som vyslal
zásahovú

jednotku

pozostávajúcu

z bezpečnostných,

ekologických

aj

záchranných zložiek. Nedorazia tam však skôr ako za pol hodinu. Ty tam budeš
už o dve minúty,“ informoval ARISTON Georgiosa počas cesty na miesto
neznámej udalosti.
„O dve minúty?“ čudoval sa Georgios, „ale veď smerom, ktorým ide
vznášadlo, vôbec nič iné okrem piesku nevidím.“
„Senzory

umiestnené

na

VV

zaznamenali

silné

narušenie

elektromagnetického poľa. K jeho zdroju práve smeruješ. Prvé snímky zo satelitu
potvrdzujú to, čo hovoríš. Nič výnimočné na tom mieste nevidíme, avšak snímky
sú zatiaľ len zo vzdialených satelitov pod nie ideálnym uhlom. Zdá sa, že na
mieste udalosti je menší kráter vytvorený z púštnych dún. Má tvar takmer
presného kruhu, čo znamená, že pod ním pravdepodobne ležia budovy
z predpúštneho osídlenia.“
„Myslím, že ten kráter vidím, teda jeho okraje, ktoré sa predo mnou
postupne dvíhajú,“ snažil sa Georgios pomôcť pri analýze situácie.
„Vznášadlo ťa vyvezie na okraj tohto krátera. Jeho vnútro tvorí veľkú
priehlbinu plnú piesku. Keď tam dorazíš, nevystupuj ihneď zo vznášadla, najprv
vyhodnotím situáciu,“ dával ARISTON pokyny Georgiosovi.
Georgios prežíval nevšednú situáciu. Všetky jeho doteraz uskutočnené
pracovné zaradenia boli vopred naplánované s presným popisom činností.
Väčšinou vykonával práce, na ktoré bol profesijne pripravený, alebo práce, ktoré
súviseli s údržbou alebo zveľaďovaním polisu, ale nikdy sa nevyskytol v takejto
vzrušujúcej situácii, v ktorej ani ARISTON nevie, čo bude nasledovať. Vznášadlo
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zaparkovalo v strede širokého okraja duny, ktorá naozaj tvorila kruh, ktorý kvôli
vnútornému prepadu vyzeral ako kráter.
„Senzory EMV mi neposkytujú vizuálny obraz. Slúžia skôr ako sonar na
orientáciu v teréne. Navyše nemajú taký sklon, aby som nimi mohol naskenovať
celé vnútro krátera. Potrebujem, aby si vyšiel zo vznášadla, opatrne prešiel na
okraj duny a hodinkami naskenoval všetko naokolo“ zavelil ARISTON.
Georgios si pevne zapol svoju kombinézu a vytiahol z hodiniek miniaturné
slúchadlo, ktoré si vložil do ucha, aby mohol lepšie komunikovať s ARISTONom.
Nasadil si tiež helmu uloženú pod sedadlom, ktorá mu zakrývala celú hlavu
vrátane tváre. Jej predná časť bola presklená, aby ňou mohol sledovať okolie.
Bolo ju možné tiež spojiť s kombinézou, čím vznikol jednoduchý skafander.
„Je bezpečné vyjsť von?“ zaváhal trochu Georgios, keď si helmu
hermeticky pripojil ku kombinéze.
„Všetky senzory vznášadla ukazujú bežné atmosférické podmienky.
Odporúčam len aktivovať si klimatizáciu,“ stále rovnakým hlasom, bez
akéhokoľvek vzrušenia hovoril ARISTON. „Pod sedadlom nájdeš aj rukavice.“
Georgios vytiahol mohutné rukavice, ktoré sa tiež pripájali ku kombinéze.
Ešte predtým však aktivoval na hodinkách hologram, aby mohol aj cez rukavice
ovládať v prípade potreby svoje hodinky. Veľké rukavice mali na zápästiach
presklenú časť, aby bolo možné ovládať hologram hodiniek.
„Som pripravený,“ zhodnotil Georgios svoje oblečenie a odhodlanie.
Dvere vznášadla sa otvorili a Georgios nadšený svojou objaviteľskou
úlohou vystúpil. Klimatizovaná kombinéza mu poskytovala rovnaký komfort ako
vo vznášadle aj napriek tomu, že kráčal po rozpálenej púšti. Pomaly prešiel na
okraj duny, pričom dával pozor, aby sa piesok pod ním nezosunul. Pred ním sa
rozliehala obrovská priehlbina v piesku, ktorá sa pravidelne zvažovala do stredu,
ktorý bol v najnižšom bode tohto krátera.
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„Si pripravený oskenovať oblasť?“ pýtal sa ARISTON.
Neprichádzala však žiadna odpoveď. Georgios mlčky stál na okraji duny
a nechápavo sa pozeral smerom nadol.
„Čo vidíš, Georgios?“ pýtal sa ďalej ARISTON.
„Kedy prídu záchranné zložky?“ opýtal sa po chvíli Georgios.
„O dvadsaťjeden minút. Stalo sa ti niečo Georgios? Potrebuješ pomoc?“
„Áno, ale nie pre mňa,“ oznamoval Georgios popri tom, ako sledoval
neznámeho muža v čudnom oblečení zúfalo sa plaziť zo stredu krátera smerom
nahor s nechutne zlomenou a vykrútenou nohou.
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9. kapitola – Prebudenie v púšti
Keď Schweisenbacher zakričal povel na skok z plošiny, Harold bez váhania
vyskočil dopredu a do výšky. Okamžite pocítil silu zemskej príťažlivosti, kvôli
ktorej

začal

padať

voľným

pádom.

V tomto

momente

bezmocnosti

a nepríjemného pocitu voľného pádu reflexne zdvihol hlavu a pokúsil sa v tomto
chaotickom stave nájsť očami Jennifer. Podarilo sa mu to. Uvidel ju v diaľke ako
sedí na tribúne. Tento posledný obraz mu ostal v mysli aj pred očami, keď zrazu
všetko naokolo zmizlo.
Harold počul výrazný a nepríjemný zvuk, ktorý sa mu pomaly a monotónne
ozýval v hlave. Ten zvuk pripomínal silné zvučanie starej chladničky. Pred očami
stále videl obraz vzdialenej Jennifer, ktorý sa veľmi pomaly rozplýval a bledol.
Keď mal Harold dvanásť rokov, preležal doma asi týždeň s nachladením.
Nebolo to nič výnimočné, podobných chorôb prekonal množstvo, podobne ako
iné deti. Počas tohto chladného februárového týždňa sa však udialo niečo, čo sa
mu predtým ani potom už nikdy nestalo. Bol doma sám, jeho rodičia boli obaja
v práci. Väčšinu dňa trávil vo svojej posteli. Doobedia vypĺňal väčšinou hraním
počítačových hier a poobedia, keď boli doma aj rodičia, si čítal náučné časopisy.
Najradšej mal National Geographic, ale aj časopisy o vede a technike u neho
vyvolávali záujem. Počas jedného z týchto dní, ktoré trávil doma sám
s prechladnutím, sa vydal na ťažkú cestu – z postele do kuchyne. Mama mu vždy
ráno uvarilo plnú kanvicu čaju, ktorý si priebežne nalieval a ohrieval
v mikrovlnke. Misia bola jednoduchá, vyliezť z teplej postele, prejsť do kuchyne,
naliať si pohár čaju, ohriať ho na šesťdesiat sekúnd v mikrovlnke a vrátiť sa
bezpečne naspäť do postele, kde ho čakal joystick a rozohraná videohra. Nebola
to výnimočná cesta, Harold ju musel absolvovať niekoľkokrát za deň, kým neboli
doma rodičia. Väčšinou ju spojil s návštevou WC, alebo si z kuchyne zobral
nachystaný obložený sendvič z chladničky. Tentokrát to však mal byť len čaj. Po
chvíli odhodlávania sa Harold postavil a pokúsil sa splniť misiu čo najrýchlejšie,
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aby bol čo najskôr naspäť v posteli. Vyšiel z postele, ale paplón uložil naspäť tak,
aby mu posteľ zatiaľ nevychladla. Otvoril dvere svojej izby, nechtiac zakopol
palcom pravej nohy do prahu dverí a rýchlym krokom sa vydal smerom do
kuchyne. To bolo posledné, čo si pamätal, keď sa zobudil na chladnej kuchynskej
podlahe. V ušiach mu znel nepríjemný zvuk a videnie sa mu pomaly vracalo.
Prvé, čo videl, bol šachovnicový vzor ich keramickej podlahy v kuchyni. Chvíľu
mu trvalo, kým si uvedomil, že práve odpadol. Nemohol byť medzitým
v bezvedomí, pretože stále pociťoval silné brnenie palca, ktorým pred chvíľou
zakopol do prahu. Nepamätal sa na to, že by sa mu zatočila hlava, ani na to, že by
padal. Boleli ho však kolená a dlane, ktorými sa zjavne snažil zmierniť svoj pád.
V konečnom dôsledku sa mu však nič vážne nestalo, preto sa s čajom vrátil do
postele a poobede sa so svojou skúsenosťou zveril rodičom. Vysvetlili mu, že jeho
odpadnutie bolo spôsobené slabosťou jeho organizmu, ktorý bojuje s chorobou.
Odvtedy sa musel počas svojich výletov mimo postele najprv posadiť, potom
pomaly postaviť a až potom sa mohol vydať ďalej. Ten pocit, ktorý zažil pri
prebúdzaní sa po odpadnutí, už nikdy potom nezažil, až doteraz.
Nepríjemný pocit slabosti a nemožnosti ovládať svoje telo, spojený
s nejasným videním a zvukom vrndžiacej chladničky pomaly odznieval a Harold
si zrazu uvedomil, že stojí. S týmto pocitom sa mu podvedome spájalo skôr
ležanie na kuchynskej dlážke, ale bol rád, že stojí, keďže jeho posledným stavom
bolo padanie z plošiny. Keď sa mu však podarilo zaostriť na to, čo leží pod ním,
nevedel to nijako identifikovať. Nebolo pod ním nič konkrétne, ale nemohol
povedať, že by pod ním nebolo vôbec nič. Oslepovalo ho všadeprítomné silné
biele svetlo, ktoré mu znemožňovalo rozoznať akékoľvek pevné kontúry tohto
miesta. Keď sa však poobzeral vôkol seba, mal pocit, ako keby sa vzhľadom na
svoje okolie pohyboval. Bolo to, ako keby sa viezol vo vlaku, ale krajina
ubiehajúca okolo nemala žiadne reálne obrysy. Boli to len neurčité obrazy, ktoré
vyžarovali oslepujúce svetlo. Harold začínal pociťovať kontrolu nad svojím
telom. Podobne, ako keď ako malý chlapec odpadol, nevedel určiť, koľko času
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takto strávil. Tentokrát nemal narazený palec, ktorý by mu pomohol v určení
časovej vzdialenosti od niektorej konkrétnej udalosti. Predpokladal, že podobne,
ako pri odpadnutí, má len ten nejasný pocit minulosti za ním, ale v skutočnosti sa
to deje len niekoľko sekúnd. Nebol si tým však úplne istý. Zrak mu už slúžil
trochu lepšie, aj keď stále nevedel konkrétnejšie popísať svoje okolie. Mal pocit,
že ak nič neurobí, ostatne tu takto stáť naveky a zároveň mal pocit, že možno tu
už stojí celé veky. Rozhodol sa preto zmeniť tento stav a vykročil pravou nohou
vpred. Urobil veľký krok, hoci pred sebou nevidel nič pevné, na čom by sa dalo
stáť. Keďže však ani doteraz pod sebou nič konkrétne nevidel, nemohlo to
dopadnúť horšie, ako to bolo do tejto chvíle. Jeho noha však nevstúpila na nič.
Mal pocit nekonečného kroku, ktorý nie a nie spočinúť na pevnej zemi. Zdalo sa
mu, že vykročil do prázdna, jeho noha nedosadla na nič pevné, pokračovala ďalej
nadol on mal pocit, že sa točí ako mlynské koleso. V rovnakej chvíli sa opäť ozval
nepríjemný vrndžiaci zvuk chladničky a jeho videnie sa rozmazalo a postupne sa
úplne stratilo.
Keď si Harold uvedomil vlastnú existenciu, automaticky predpokladal, že
má dvanásť rokov a leží na kuchynskej dlážke. Živo si vedel predstaviť kanvicu
s čajom čakajúcu na neho na kuchynskej linke. Keď otvoril oči, neuvidel však
šachovnicovú dlážku v kuchyni jeho rodičov. Videl piesok. Nič viac.
Jennifer, univerzita, Buchler, grant, Nostradamus, Schweisenbacher,
inštitút, plošina, ovládač a opäť Jennifer! Jennifer bola poslednou osobou, ktorú
videl a prvou, na ktorú sa upriamila jeho myseľ, keď sa prebudil. Táto predstava
bola natoľko silná, že na chvíľu prebila všetku fyzickú bolesť aj neznesiteľné
okolité podmienky.
Prvé, čo si začal uvedomovať, bolo ticho, ktoré vládlo naokolo. Okrem
piesku, to bolo jediné, čo si zo svojho okolia uvedomoval. Ležal otočený bruchom
smerom nadol, pričom hlavu mal položenú na pravej ruke. Tvár mal len niekoľko
centimetrov nad zemou, takže piesok bolo naozaj to jediné, čo videl.
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„Nepodarilo sa to,“ povedal nahlas, keď si usporiadal myšlienky
a spomienky na cestu do budúcnosti. Na základe piesku pod sebou dedukoval, že
padol z plošiny priamo na piesok pod ňou.
„Neradujte sa, nikde som nebol. Prosto som padol ako zhnitá hruška. Aj sa
tak cítim.“ Harold hovoril k Buchlerovi, Schweisenbacherovi a všetkým ostatným
divákom, aj keď nevedel, či ho za kupolou počujú. Harold sa preto otočil na
chrbát, aby im nejakým spôsobom naznačil, že cesta do budúcnosti sa nekonala.
Keď sa však otočil, zistil dve zásadné veci – žiadny inštitút tu nie je a jeho noha
je zlomená v strede lýtka. Pri pohľade na hrôzostrašný uhol jeho členka oproti
zvyšku dolnej končatiny z neho mohol vyjsť len jeden zvuk.
„AAAAAAAAAAAA! Pre boha! Čo sa to stalo?!“
Presne medzi kolenom a členkom bola jeho noha zlomená a spodná časť
nohy bola vykrútená do pravej strany. Harold sa rozhodol sústrediť prioritne na
zlomeninu, pričom svoje aktuálne umiestnenie uprostred obrovského kotla plného
piesku bude riešiť neskôr. Posadil sa a pokúsil sa dotknúť zlomenej časti nohy.
Zhodnotil, že veľká bolesť v odvísajúcej končatine je vlastne dobrým znamením,
keďže je stále nervovo prepojená s telom, hoci tak úplne nevyzerá. Odvísajúca
končatina držala kožou aj časťou svalového väziva, ale podľa pohyblivosti nohy
musela byť holenná a lýtková kosť úplne zlomená. Pri obhliadaní nohy pocítil
Harold obrovské teplo. Najprv mal pocit, že to súvisí so šokom, ktorý utrpel, ale
podľa rozpáleného piesku zistil, že to musí byť miestnymi meteorologickými
podmienkami. Slnko však nebolo rovno nad ním, takže ešte nemohlo byť
poludnie. Napriek tomu bol úplne prepotený a v hrdle mu zatiaľ totálne vyschlo.
Keď si zvykol na bolesť a začal sa zmierovať s tým, že v najlepšom prípade
bude do konca života krívať, rozhliadol sa navôkol. Sedel na malej rovine
uprostred obrovskej jamy plnej piesku. Okrem vnútra tejto masívnej pieskovej
priehlbiny nevidel nič iné, keďže bol v jej najnižšom bode a okolité pieskové
steny znemožňovali širší rozhľad.
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Harold začal uvažovať nad experimentom a tým, ako sa sem dostal. Muselo
sa stať niečo, čo Nadácia nepredpokladala. Pokiaľ ani len príchod na správne
miesto neprebiehal podľa plánu, ako sa má spoľahnúť na to, že sa vôbec dostane
naspäť. Veď ani cesta sem nebola idylická, keďže časť jeho nohy sa asi pokúsila
ostať na inom mieste....alebo v inom čase. Našťastie bol celý, ale s touto
zlomeninou to pravdepodobne dlho nepotrvá. Visiaca časť nohy bez lekárskeho
ošetrenia asi dlho neprežije. Nesnažil sa ani uvažovať nad časom, v ktorom sa
ocitol, keďže v prvom rade musel zistiť, na akom mieste sa to vlastne nachádza.
Mal sa ocitnúť na tom istom mieste, z ktorého vyrazil, akurát v inom čase, ale
namiesto toho tu sedí uprostred...a vtedy si to Harold uvedomil.
„Veď toto je inštitút!“ vykríkol, keď spoznal kruhový tvar átria, ktorý je
v tomto čase pravdepodobne skrytý pod tonami piesku. Kruhová budova inštitútu
prekrytá pieskom vytvorila tento obrovský kráter. „Som na tom istom mieste, len
v inej dobe!“ Nadšene skonštatoval Harold, keď si uvedomil, že sa skutočne
presunul do iného času.
Nadšenie však vystriedal pocit zúfalstva, keďže so zlomenou nohou
uprostred tohto krátera z piesku a v neznesiteľnej horúčave dlho určite neprežije.
Vtedy si však spomenul na to, že na tomto mieste, akurát pred mnohými rokmi
stále čaká Jennifer na jeho návrat. Jej život teraz závisí od toho, či sa o jedenásť
a pol dňa vráti s výsledkami, ktoré uspokoja Buchlerovu Nadáciu. Ak tu umrie,
pripraví tým o život aj niekoho iného. Niekoho, kto pre neho znamená úplne
všetko. Harold si uvedomil svoju neľahkú úlohu a rozhodol sa, že sa len tak
nevzdá. Zaprel sa rukami do piesku a postavil sa na ľavú nohu.
„To je bolesť!“ zakričal, keď sa mu pri státí začala zlomená časť nohy voľne
kývať ako kyvadlo na starých hodinách. Sčasti kvôli nestabilite státia na jednej
nohe, sčasti kvôli slabosti a vyčerpanosti, sčasti kvôli veľkému teplu a sčasti
svojvoľne padol naspäť na zem a do očí mu vyhŕkli slzy.
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Na sebaľútosť však nemal čas. Po chvíli začínalo byť teplo stále
nepríjemnejšie a donútilo ho začať sa plaziť preč. Jedna strana krátera bola v tieni,
keďže slnko bolo ešte stále nízko na oblohe a stena krátera bola dostatočne
vysoká, aby vytvárala chládok. Bolo teda jasné, ktorou stranou sa Harold vyberie.
Skákať na jednej nohe v piesku a pri tom ešte stúpať smerom na hor bolo
nemysliteľné, aj keby mu noha bolestivo neplápolala. Plazenie teda bolo jedinou
cestou z tejto jamy smrti. Harold sa celkom rýchlo dostal do tieňa, kde sa na
chvíľu vydýchal. Nezaháľal však a pokračoval mierne strmým zrázom nahor.
Rýchlo si vypracoval najlepšiu a najmenej bolestivú techniku postupného výstupu
po vnútornej stene krátera. Oboma rukami a zdravou nohou sa dostával stále
vyššie až kým sa dostal asi do dvoch tretín svojej cesty.
Na tomto mieste sa rozhodol, že si na chvíľu odpočinie. Nevedel, čo ho čaká
na vrchole krátera, ani to, či tam ešte nájde nejaký tieň, preto bola podľa neho
krátka pauza dobrým nápadom. Pozrel sa hore a len niekoľko desiatok metrov od
neho po ľavej strane uvidel na vrchole krátera ... kozmonauta? Dalo by sa
povedať, že od úžasu zamrzol, keby nebolo také hrozné teplo. Človek oblečený
vo zvláštnom tenkom skafandri, ktorý pripomínal oblečenie kozmonauta, sa
takisto nehýbal a Harold chápal, že je rovnako prekvapený, že ho vidí, ako on
sám.
„Je živý. Živý človek uprostred púšte,“ počul Harold z diaľky slová
neznámeho človeka v skafandri. „Nie, nikoho iného tu nevidím......OK.“
Harold videl, že hneď po týchto slovách začal neznámy človek zvláštne
krútiť ľavou rukou. Najprv si myslel, že mu tým chce niečo ukázať. Ako keby mu
ukazoval svoje zápästie, ale potom začal zápästie otáčať všade naokolo, hlavne
smerom na spodok krátera.
„Áno, počujem ťa ARISTON, ale nevyzerá nijako nebezpečne .... veď mám
kombinézu ... pôjdem len trochu bližšie,“ hovoril neznámy človek a vyzeralo to,
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že je v spojení s niekým menom ARISTON. Pomaly kráčal po okraji krátera
smerom k Haroldovi.
Harold zhodnotil, že ak má splniť svoju misiu, dostal na to ideálnu
príležitosť. Pokračoval teda bez slova v pomalom šplhaní po stene krátera.
Neznámy muž medzitým dokráčal na hranu krátera priamo nad Harolda.
„ARISTON potvrdil, že nie si obyvateľom žiadneho polisu. Kto si a čo tu
robíš?“
Harold prerušil plazenie, na chvíľu sa pozrel na neznámeho muža, ktorý bol
už len niekoľko metrov od neho a čakal na jeho odpoveď. Namiesto toho však
pokračoval v šplhaní nahor, priamo k neznámemu mužovi.
„A ty si kto?“ opýtal sa Harold počas plazenia, ako keby sa nestretli za
takých zvláštnych okolností.
„Georgios z Calipolisu,“ rázne dopovedal muž, ktorý teraz už nepripadal
Haroldovi ako kozmonaut.
Harold pokračoval bez slova v lezení a konečne sa dostal na hranu krátera.
Jeho okraj bol široký a preto si naň Harold ľahol a musel si oddýchnuť po
namáhavej fyzickej aktivite.
„Si filantrop?“ opýtal sa Georgios.
Harold ležal so zavretými očami a dýchal zhlboka.
„Odkiaľ si sa tu nabral?“ pokračoval v otázkach Georgios.
Vyzerá to tak, že nastal najhorší možný scenár, konštatoval sám pre seba
Harold.
„Vidím, že nie si polisan, tak čo tu robíš?“ zvedavo sa ďalej pýtal Georgios.
Budem musieť urobiť to, čo odo mňa chcú. Inej cesty niet, stotožňoval sa
so svojimi plánmi stále mĺkvy Harold.
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„Určite aj pustovníci a náboženský fanatici majú mená....“ snažil sa
Georgios získať z Harolda akúkoľvek informáciu.
Kvôli Jennifer urobím čokoľvek, pomyslel si Harold a sadol si tak, aby bol
otočený ku Georgiosovi.
„... tak povieš mi aspoň svoje meno?“ s nádejou v hlase povedal Georgios.
Harold sa poškriabal vzadu na hlave, obzrel si odporne zlomenú nohu,
nazrel na spodok krátera, potom sa zadíval priamo do Georgiosových očí
a konečne prehovoril.
„Vôbec nič si nepamätám.“
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10. kapitola – Nečakaná panoráma
Georgios stál nad cudzincom so stratou pamäte a snažil sa nejako pomôcť
ARISTONovi pri rozlúsknutí tejto čudnej situácie. Sú uprostred púšte. Najbližší
polis je síce viditeľný už odtiaľto, ale z neho ani zo žiadneho iného polisu tento
neznámy človek určite nepochádza. Tým si je ARISTON istý a ten pozná detailne
každého polisana, takže o tom nie sú žiadne pochyby. Potom odkiaľ sa tu nabral?
Pustovníci neboli v týchto končinách už poriadne dlho, kočujú zväčša severnejšie
odtiaľto a nechodievajú sami. Najčudnejšia je na tom tá elektromagnetická
anomália, ktorú zaznamenali detektory v Calipolise. Tento človek s ňou
jednoznačne musí mať niečo spoločné.
„ARISTON tvrdí, že tvoj hlas má veľmi nezvyčajnú frekvenciu. Myslí si,
že klameš“ povedal pokojne Georgios.
Harold zdvihol hlavu a opäť sa pozrel Georgiosovi priamo do očí. Natlačil
si do vedomia všetku svoju bezmocnosť, Buchlerove vydieranie, smútok za
Jennifer a odhodlanie splniť svoju úlohu. Toto ho vyburcovalo, aby pôsobil vo
svojom prejave čo najviac dôveryhodne a zúfalo.
„A ty si tiež myslíš, že klamem?“
Georgios musel uhnúť pohľadom od očí neznámeho človeka pred ním
a opätovne si všimol jeho zlomenú nohu. Nevyzeral síce ako polisan, ale od
pustovníkov a ostatných indivíduí žijúcich mimo polisov mal ešte ďalej. Keď sa
poobzeral naokolo a uvedomil si okolnosti a fakt, že ani len ARISTON nevie, čo
sa vlastne stalo, musel uznať, že neznámy človek je v takej zvláštnej situácii, že
strata pamäte je na tom asi to najmenej čudné.
„Máš veľké šťastie, že sme tu zaznamenali neobvyklú aktivitu, inak by ti
nikto nepomohol. Ako nepolisan aj tak nemáš právo na akúkoľvek pomoc polisu,
ale vzhľadom k anomálii, ktorá sa tu odohrala, si dôležitým svedkom a ARISTON
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rozhodol, že ti ponúkneme prevoz do Calipolisu a zdravotné ošetrenie výmenou
za tvoju spoluprácu pri odhalení tejto udalosti.“
„Možno som polisan. Ako s takou istotou môžeš tvrdiť, že nie som?“
„ARISTON to tvrdí a ten to musí vedieť najlepšie,“ zasmial sa Georgios.
„Takže ma vezmete do ... Calipolisu?“
„To je najbližší polis, práve som tam smeroval, keď ma ARISTON poslal
preskúmať toto miesto. Ja som totiž z Calipolisu, vieš?“ rozprával Georgios
a všetko hovoril ako malému dieťaťu.
„A kde je ten Calipolis?“ opýtal sa Harold a tváril sa trochu zmätene, čo
v tejto situácii vôbec nebolo náročné.
Georgios sa začudovane pozrel na neznámeho muža a nechápal, ako je
možné, že niekto nepozná Calipolis. Musí to byť veľmi silná strata pamäte, keď
mu vymazala spomienky na najznámejší polis na svete. Každý predsa pozná
Calipolis vďaka VV.
„No ... veď je za tebou,“ povedal Georgios a hlavou naznačil, že Calipolis
leží priamo za neznámym mužom.
Harold sedel na piesku s natiahnutými nohami, preto mu otočenie chvíľu
trvalo, keďže dával pozor na svoju zlomenú končatinu. Keď však otočil hlavou
smerom, ktorý mu naznačil Georgios, nedokázal uveriť svojim očiam. V diaľke
pred ním sa objavila fascinujúca scenéria nádherného mesta plného vysokých
lesklých budov, ktoré bolo obkolesené tou najzelenšou prírodou, akú kedy videl.
Kvôli okolitej púšti to miesto vyzeralo ako čarovná oáza, ktorá vôbec nezapadala
do prostredia, v ktorom sa nachádzala. V pozadí tohto očarujúceho mesta bolo
dokonca slabo vidieť vzdialený oceán. Mesto pred ním nebolo vôbec také veľké
a široké, ako napríklad New York, ktorý Harold dôverne poznal. Práve naopak,
Calipolis bol síce malý do šírky, ale masívny do výšky. Budovy mesta na okraji
boli nižšie a postupne smerom do stredu mesta rástli do obrovských výšok. Ani
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jedna z nich však nebola taká impozantná, ako obrovská stavba, ktorá stála presne
v strede tohto úžasne vyzerajúceho mesta. Táto budova sa týčila do takej výšky,
že Harold nevedel presne identifikovať jej koniec, a to aj napriek tomu, že bol
úplne jasný deň bez akejkoľvek oblačnosti.
Georgios urobil pár krokov vpred, keďže neznámy muž sediaci na zemi sa
mu otočil chrbtom. Pozrel sa mu do tváre a uvidel v nej úprimnú fascináciu nad
panorámou, ktorá sa pred nimi rozprestierala. Podľa Georgiosa už nebolo pochýb
o tom, že tento muž naozaj trpí amnéziou. Jeho prekvapenie nad polisom týčiacim
sa uprostred púšte a dotýkajúcim sa oblohy bolo nefalšované.
„Ty si nikdy nevidel VV? Ani v neurátore?“ pýtal sa Georgios, keď videl
fascináciu neznámeho muža nad obrovskou stavbou uprostred polisu.
„VV?“ nechápavo reagoval Harold.
„Vesmírny výťah. Jediný na planéte, aj keď ešte nie je dokončený. Potrvá
asi dvadsať rokov, kým bude funkčný“ oznamoval Georgios samozrejmosť, ktorá
bola pre Harolda tou najúžasnejšou človekom vytvorenou vecou, akú kedy videl.
„Výťah do vesmíru? Myslíš doslova výťah do vesmíru? Nasadneš na nule
a vystúpiš vo vzduchoprázdne?“ nedokázal uveriť svojim ušiam a očiam.
„Nie tak úplne jednoducho, ale v podstate áno. Teraz by sme sa však mali
venovať iným záležitostiam. Každú chvíľu tu budú záchranné zložky, poskytnú ti
prvú pomoc a prevezú ťa do Calipolisu. Mám sa ťa zatiaľ opýtať, ako sa cítiš.“
„Smädný, strašne smädný,“ okamžite sa Harold doprosoval vody.
„Jasné, že ma to v mojej klimatizovanej kombinéze nenapadlo. ARISTON,
počul si?“ povedal Georgios a hneď na to sa k nim vydalo neďaleké vznášadlo.
„Počkaj, tak ten ARISTON, s ktorým sa rozprávaš, je tvoje ... no to
vozidlo?“ povedal Harold a pozrel sa smerom k prichádzajúcemu vznášadlu.
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Georgios nedokázal udržať smiech. „Nie, ARISTON je predsa ....“
Georgios sa prestal smiať. „OK.“
Harold pochopil, že to OK už nepatrilo jemu. Musel si zvykať, že teraz toho
bude veľa, čo len tak ľahko nepochopí. Musí na to ísť systematicky. Úloha č.1 –
zistiť, kto alebo čo je ARISTON.
Vznášadlo sa zastavilo pri Georgiosovi, ktorý z neho vybral nádobu
s vodou a podal ju Haroldovi. Potom sa vznášadlo pohlo ďalej a zastalo neďaleko
Harolda tak, aby mu vytvorilo tieň. Harold sa konečne napil vody. Tej
najchutnejšej vody, ktorú kedy jeho ústa ochutnali. Nevedel však rozlíšiť, či je to
eufória z uhasenia obrovského smädu, alebo je táto voda naozaj iná ako všetky
tekutiny, ktoré kedy pil.
Kolóna veľkých vznášadiel prichádzala k Haroldovi a Georgiosovi úplne
nehlučne. Žiaden piesok sa nevíril a žiadne hluky sa nešírili od štyroch vznášadiel,
ktoré boli asi trikrát väčšie, ako to, na ktorom prišiel Georgios. V čele sprievodu
bolo čierne vznášadlo, ktoré na sebe nemalo žiadnu identifikačnú značku ani logo.
V troch ďalších vznášadlách boli jednotlivé tímy, ktoré mali zabezpečiť a popísať
neznámu situáciu. Išlo o bezpečnostnú zložku, záchranárov a ekologickú
jednotku, špecializovanú na riešenie environmentálnych problémov.
Harold si všimol sprievod vozidiel, keď už boli celkom blízko nich.
Vznášadlá mali okná len vpredu, zvyšok vozidiel bol nepriehľadný a Harold tak
netušil, čo alebo kto z nich vyskočí. Vedel len to, že on bude hlavným bodom
záujmu pre každého, koho odteraz stretne. Nebol to dobý pocit.
„ARISTON, žiadam o pokračovanie v mojom terajšom pracovnom
zaradení. Verím, že ako objaviteľ neznámeho muža budem môcť pomôcť pri
riešení tejto záhady,“ na chvíľu sa Georgios odmlčal, „ OK,“ dohovoril Georgios
a usmial sa na Harolda, ktorý bol očividne nervózny z príchodu vznášadiel. Snažil
sa ho preto nejako upokojiť. „Tvoja noha bude ešte dnes v poriadku.“
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Harold odtrhol zrak od vznášadiel zastavujúcich neďaleko od nich
a upriamil zrak na Georgiosa. „Myslíš, že ju zachránia?“
„Takéto úrazy sa v polise takmer nestávajú, ale to neznamená, že ich
nevieme vyliečiť.“
Z prvého vznášadla vystúpilo niekoľko ľudí v podobných kombinézach,
akú mal Georgios. Pomaly sa približovali k Haroldovi a premeriavali si striedavo
jeho a celý kráter, v ktorom sa objavil. Popritom vystúpili aj ľudia zo vznášadla
bezpečnostnej zložky a začali sa rozmiestňovať po okolitom priestore. V rukách
držali pravdepodobne nejaké druhy zbraní, boli však malé a nepôsobili
nebezpečným dojmom.
Jeden z mužov z prvého vznášadla prikročil bližšie k Haroldovi. Prezeral si
ho zvedavým a podozrievavým pohľadom, až konečne povedal: „Tak už si si
spomenul?“
„Mám konečne tú česť hovoriť s ARISTONom?“ opýtal sa Harold, ktorý si
zaumienil čo najskôr odhaliť identitu vševediaceho tajomného ARISTONa.
Muž sa nechápavo pozrel na Georgiosa a potom späť na Harolda. „Nie, ja
sa volám Kelton Hicks, som ministrom bezpečnosti v Calipolise. A vás
považujem za bezpečnostné riziko pre Calipolis,“ chladne povedal Kelton.
„Alebo za riešenie bezprecedentnej bezpečnostnej situácie, čo myslíš?“ bez
rešpektu uviedol Georgios Keltonovi, ktorý na to nijako nezareagoval.
Harold sa pozrel na Georgiosa a fascinovalo ho, ako sa môže takto
rozprávať s ministrom. Táto pozícia asi nemá také postavenie, ako v jeho čase,
uvažoval Harold. Tak či onak, Georgiosov prejav mu pridal sebavedomia.
„Spomínal by som si ľahšie, ak by som mal obe nohy súmerné.“
„Už sa na tom pracuje, záchranárske vznášadlo by malo byť každú chvíľu
pripravené na najnutnejšie ošetrenie. Lekár v nemocnici je už tiež informovaný
o tvojom príchode,“ povedal Kelton Haroldovi, akoby sa poznali roky.
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Ekologický tím medzitým začal sondovať celú oblasť a merať ju prístrojmi,
ktoré Harold nikdy v živote nevidel. Rozložili si priamo na mieste stan, do ktorého
dron nosil rôzne zariadenia. Harold sa pozeral na dron, ktorý sa pohyboval medzi
všetkými tými ľuďmi a robil si voju prácu, ako keby bol jedným z nich. Bol síce
len asi meter vysoký, ale disponoval hornými končatinami, ktoré sa podobali na
vidlice vysokozdvižného vozíka. Mali však niekoľko kĺbov, boli pohyblivejšie
a ich koniec vyzeral ako ruka s dvadsiatimi prstami. Táto ruka bola mimoriadne
prispôsobivá, do určitej miery aj elastická a dokázala uchopiť azda čokoľvek.
Dron mal namiesto nôh dva pásy, vďaka ktorým mu pohyb v piesku nerobil
žiaden problém.
Harold si všimol, že záchranárskeho vznášadlo dosadlo úplne na zem
a vzadu sa otvorilo. Jeho vnútro vyzeralo ako malá prenosná chirurgická sála,
z ktorej práve vyšiel iný dron a zamieril priamo k Haroldovi. Tento dron mal
medzi končatinami elastický materiál. Dron prišiel k Haroldovi a roztiahol svoje
horné končatiny na asi dva metre. Elastický materiál medzi jeho končatinami sa
roztiahol a vzniklo tak pohotovostné lôžko. Harold pochopil, že dron ho prišiel
naložiť a odviesť do záchranárskeho vznášadla. Radšej by sa tomuto krátkemu
nevšednému transportu vyhol, ale pohľad na zlomenú nohu rýchlo zmenil jeho
názor. Prekotúľal sa na lôžko, ktoré dron následne zdvihol nad seba a zamieril si
to do pripraveného vznášadla.
Do záchranárskeho vznášadla vstúpili okrem nich aj Georgios a Kelton. Vo
vnútri ich čakal tím skladajúci sa zo štyroch ľudí v bielych kombinézach, avšak
bez heliem. Dron zastavil tak, aby sa Harold mohol jednoduchým pohybom
presunúť na normálne vyšetrovacie lôžko. Veľké zadné dvere vznášadla sa zavreli
a Georgios s Keltonom si zložilo svoje helmy. Harold sa konečne nadýchal
chladného klimatizovaného vzduchu.
Táto časť vznášadla bola oddelená od prednej časti a tvorila samostatnú
vyšetrovňu, ktorá bola dosť veľká na to, aby tu všetci mohli stáť vzpriamene
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a ošetrovať Harolda. Na to, že tu neboli žiadne okná, tu prekvapivo panovali
svetelné podmienky ako počas jasného dňa. Harold sa uložil na pohodlnom lôžku
a čakal, čo s ním budú robiť pričom sa cítil ako pokusný objekt. Bol však konečne
v chlade a navyše pod dohľadom záchranárov.
„Ako sa ti javí tento človek,“ opýtal sa Kelton Georgiosa, pričom to
Haroldovi pripadalo, že o ňom hovoria, ako keby tam vôbec nebol.
„Aj napriek tomu, čo tvrdí ARISTON, sa mi zdá, že si naozaj nepamätá, čo
sa tu stalo,“ konštatoval Georgios.
„Dozviem sa konečne, kto je ten ARISTON?“ nedokázal odolať Harold
svojej prirodzenej zvedavosti, zatiaľ čo tím záchranárov pripravoval vyšetrovacie
prístroje.
„Ja som tu celý čas, len si ma zatiaľ nepočul,“ zaznel monotónny hlas
z reproduktorov.
Harold sa reflexne poobzeral naokolo, aj keď bolo jasné, že pôvodca tohto
hlasu nie je s nimi v miestnosti. Harold sa cítil, ako keby bol niekým sledovaný.
Nevedel, čo si má o tom myslieť ani ako by mohol konkrétnejšie identifikovať
osobu menom ARISTON.“
„Na takéto vysvetľovanie bude čas neskôr,“ prerušil krátke ticho Kelton,
„ty si zvedavý na nás a my zase na teba,“ hovoril Kelton priamo Haroldovi, „teraz
je však najdôležitejšie postarať sa o tvoju zdravotnú stránku.“
Nad Haroldom už boli rozmiestnené zdravotnícke prístroje, ktoré ho mali
naskenovať a zistiť jeho zdravotný stav. Bol rád, že sa mu konečne dostane
poriadnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotníci mu vložili do úst nejakú sondu,
ktorá mala nepríjemnú kovovú chuť.
„Teraz sa chvíľu nehýb a nerozprávaj,“ povedal jeden zo zdravotníkov.
Prístroje nad a okolo Harolda začali pracovať, pričom vydávali tlmené
zvuky a niektoré z nich vyžarovali ružové svetlo. Zdravotníci mali rozdelené
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úlohy a monitorovali prístroje. Georgios s Keltonom postávali na boku a čakali
na výsledky testov. Jeden z prístrojov ho na konci vyšetrenia pichol do dlane
a potom mu už zdravotníci vybrali z úst sondu a odtiahli prístroje. Celé to trvalo
len asi minútu.
„Niektoré výsledky budú známe až po dlhších analýzach, ale všetky bežné
informácie budeme vedieť každú chvíľu,“ povedal jeden zo zdravotníkov
a postavil sa k holografickému prístroju, na ktorom pomocou pohybov rúk robil
niečo, čomu Harold vôbec nerozumel. Iný zdravotník medzitým roztrhal
Haroldovi nohavice na pravej nohe a navliekol mu na ňu vak, ktorý pri kolene
zatiahol a zaistil. Po chvíli začal Harold cítiť ochladzovanie zlomenej končatiny,
až v nej nakoniec úplne stratil citlivosť.
„Je normálne, že si necítim nohu?“ opýtal sa pre istotu Harold.
„Pokiaľ hovoríš o tej v kryovaku, tak áno,“ odpovedal jeden zo
zdravotníkov,“ v nemocnici ti nohu dajú do poriadku, toto je len dočasné
riešenie.“
„Výsledky potvrdzujú, že neznámy subjekt bol súčasťou alebo pôvodcom
neznámej udalosti,“ oznámil ARISTONov hlas z reproduktorov.
Všetci v miestnosti spozorneli, Kelton sa tváril mimoriadne vážne,
Georgios zasa zvedavo a zdravotník, ktorí už pred sebou videl výsledky, mal
zamračený pohľad.
„Takže,“ začal zdravotník, „po zdravotnej stránke si v podstate v poriadku,
až na tú nohu samozrejme. Na tvoju zníženú úroveň leukocitov ti potom
v nemocnici dajú liek. Tu ale normálne informácie končia.“
Harold si uvedomil, že jeho stratégia mu asi dlho nevydrží. Nemohol si však
zatiaľ dovoliť úprimnosť, kým nezistí viac z tohto sveta. Nedokázal predpokladať
ich reakcie, keď budú poznať celú pravdu.
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„Asi som si nemal skladať tú helmu,“ zareagoval Kelton na zdravotníkov
vážny tón.
„Pred týmto, by ťa ani tá helma neochránila,“ pokračoval zdravotník, „náš
pacient bol totiž v posledných hodinách vystavený celkom silnej radiácii.“
„Odkiaľ by sa len tu nabrala radiácia?“ nechápavo a trocha podráždene
reagoval Kelton.
„V okruhu dvesto kilometrov nie je taký silný zdroj radiácie, ktorý by
mohol spôsobiť ožiarenie nášho subjektu,“ upresnil situáciu ARISTON.
Harold sa po zdravotníkových slovách skutočne vyľakal. O negatívnych
účinkoch cestovania v čase zisťoval stále viac. Nečudo, že si to Buchler alebo
Schweisenbacher nevyskúšali sami.
„Je subjekt alebo my v ohrození?“ pýtal sa Kelton.
„Úroveň ožiarenia síce bola relatívne vysoká, ale aspoň krátka. Pacientovi
by nemali hroziť vážnejšie problémy a nám už vôbec nie, ak vykonáme
bezpečnostné opatrenia.“
„Odstráňte subjektu oblečenie a vykonajte suchú dekontamináciu,“ zavelil
v reproduktoroch ARISTON.
Zdravotníci neváhali a Harold bol v priebehu niekoľkých sekúnd nahý.
Tento nepríjemný pocit sa čiastočne zmiernil, keď zdravotníci z oboch bočných
strán lôžka vytiahli fóliu a v strede nad ním ju spojili zipsom. Harold sa tak ocitol
uzavretý a svoje okolie vnímal len rozmazaným pohľadom cez fóliu. Z rohov
lôžka začal do uzatvoreného vaku vnikať biely plyn, ktorý po chvíli zaplnil celý
vak. Harold sa s radosťou tohto plynu nadýchal a dúfal, že aspoň trochu zmierni
dôsledky ožiarenia radiáciou. Tento plynový kúpeľ trval niekoľko sekúnd
a nasledoval ho zvuk malého ventilátora, ktorý naznačoval, že suchá
dekontaminácia sa skončila a z vaku bolo následne odsatého toľko vzduchu, že
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Harold mal problém zhlboka sa nadýchnuť. Veľmi preto ocenil, keď zdravotníci
konečne rozopli vak a zahalili jeho telo prikrývkou.
„A teraz ten druhý problém,“ začal opäť zdravotník, keď si už Harold
myslel, že vyšetrenie je konečne za ním. „Pacient má v ľavej ruke aktívne
elektronické zariadenie,“ dopovedal zdravotník a začal Haroldovi nahmatávať
bočnú stranu ľavého ramena smerom k podpazušiu.
„Žiadne neidentifikované zariadenie nevstúpi do polisu,“ presvedčivo
vyhlásil Kelton.
„Na to je jednoduché riešenie, však Robert,“ ozval sa ARISTON a
zdravotník ohlasujúci výsledky ihneď vybral z jednej priehradky kovový
zdravotnícky prístroj.
Harold nevedel, či sa má skôr čudovať nad elektronickým zariadením vo
svojom tele, alebo sa má hroziť neznámeho prístroja, ktorým na neho mieril
zdravotník.
„Počkaj, Robert, čo s tým chceš robiť?“ zúfalo sa snažil Harold vyhnúť
chystanému zákroku.
Zdravotník Robert sa pozrel na jedného z kolegov a ten Haroldovi na ľavé
rameno nastriekal nejaký sprej, po ktorom Harold okamžite začal pociťovať
znecitlivenie nastriekaného miesta.
„Nebude to bolieť,“ hovoril zdravotník Robert, keď prikladal Haroldovi
prístroj na bočnú časť ramena. Bolo počuť prvé cvaknutie, kedy sa prístroj prisal
ku koži, potom prišlo druhé cvaknutie, kedy prístroj identifikoval objekt, ktorý
v tele nemá čo robiť. Potom prišlo aj tretie cvaknutie, po ktorom sa v priehľadnej
časti prístroja objavil malý kúsok kovu, celý obalený krvou. Zdravotník ďalším,
posledným cvaknutím odobral prístroj z Haroldovho ramena, ktorý si konečne
mohol vydýchnuť, hoci mu z malej diery v ramene vytekala krv. Jeden zo
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zdravotníkov utrel postihnuté miesto a iným sprejom postriekal Haroldovo
rameno, ktoré hneď prestalo krvácať.
Kelton aj Georgios zvedavo podišli ku zdravotníkovi Robertovi, zatiaľ čo
malý kovový predmet z Haroldovho tela vyberal zo zdravotníckeho prístroja.
Utrel ho a prezeral si ho vo svetle reflektora.
„Neznámy objekt z neznámeho subjektu bude odovzdaný po príchode do
Calipolisu a analyzovaný vedeckým tímom,“ poučoval všetkých ARISTON.
„Bol by som veľmi rád, ak by som už nebol nazývaný subjektom,“ ozval sa
Harold, ktorý sa konečne cítil trochu lepšie.
„Myslím, že pre teba mám meno,“ nečakane sa ozval zdravotník Robert,
ktorý si detailne prezeral extrahovaný malý kovový predmet, „podľa tejto malej
vecičky si Harold.“
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11. kapitola – Operácia
Zdravotník

Robert

spolu

s ministrom

bezpečnosti

Keltonom

a Georegiosom pozorovali neznámy malý predmet, ktorý sa ešte pre minútou
nachádzal v ramene muža ležiaceho na vyšetrovacom lôžku. Malé zariadenie bolo
na povrchu celokovové s jediným miniatúrnym nápisom – HAROLD. Vo vnútri
však museli byť ukryté elektronické obvody, keďže diagnostické zdravotnícke
prístroje detegovali, že toto zariadenie je aktívne.
„Viete, čo to môže byť a prečo to tento človek mal ukryté v tele?“ opýtal sa
zdravotníka Kelton.
„To vôbec netuším, ale jedno určite viem – my žiadne takéto zariadenia do
ľudí nevkladáme,“ vyhlásil zdravotník Robert a neveriacky kýval hlavou, kým
v ruke stále držal malý kúsok kovu.
„Môže to byť zdrojom radiácie?“ ďalej zisťoval Kelton.
„Určite nie, prístroje nenašli aktívny zdroj radiácie, len zvyšky po jej
ožiarení v tele pacienta,“ vysvetlil zdravotník.
„Nepripadá vám na tej veci niečo zvláštne?“ položil Georgios otázku
všetkým v miestnosti, kým zamyslene pozoroval neznáme zariadenie.
„Keby len niečo. Všetko mi na tejto záležitosti pripadá zvláštne,“ ostro
zareagoval Kelton.
„Ty mi nerozumieš,“ kľudne odvetil Georgios, „tá malá vecička vyzerá
dosť predpotopne, musí byť určite od filantropov. Len oni sú natoľko pozadu, že
by mohli vyrobiť niečo také staromódne a zároveň sú to fanatici, ktorý ti pre tvoju
ochranu hoci aj strčia kovový senzor do ramena,“ fascinovaný Georgios
vysvetľoval svoju teóriu.
„Nevieme za akým účelom to Harold mal v tele,“ konštatoval a opravoval
Georgiosa Kelton.
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Harolda pri počutí vlastného mena zamrazilo. Hra na stratu pamäte asi dlho
nevydrží, jeho klamstvá nedokážu dlho odolávať technologickej úrovni v roku
2168 a už vôbec nie tomu otravnému ARISTONovi. Momentálne ho však najviac
trápilo zistenie, že v jeho tele bol kúsok kovu s jeho menom. Kedy? Prečo? To
mu vŕtalo hlavou. Nad otázkou Kto? nemá zmysel strácať čas, je to totiž nad slnko
jasné. Nadácia je presne ten typ zvrhlej organizácie, ktorá vloží čip do tela človeka
bez toho, aby to čo i len spomenula.
„Čo si o tom myslíš ty, ARISTON?“ zaujímal sa Georgios.
„Neznámy objekt z neznámeho subjektu bude odovzdaný po príchode do
Calipolisu a analyzovaný vedeckým tímom“ zopakoval svoje predošlé tvrdenie
ARISTON.
„Nezhodli sme sa na tom, že ho budeme volať Harold?“ ozval sa Georgios.
„Odteraz bude označovaný ako Harold, OK?“ podvolil sa ARISTON.
„OK,“ zborovo odpovedali všetci okrem Harolda.
Harolda udivovalo, ako všetci uznávajú a rešpektujú ARISTONa, najmä
vzhľadom k tomu, aké nízke postavenie má minister. Tento svet je veľmi
zvláštny, pomyslel si. A to ešte stále neviem, čo je ten ARISTON zač.
Zdravotník Robert uložil malé neidentifikované zariadenie do krabičky
a podal ju dronu, ktorý bol stále s nimi vo vznášadle. Ten si ju prebral a uložil do
svojho vnútra.
„Nechcem byť nevďačný, ale mohli by sme už konečne ísť do toho
Calipolisu. Ešte stále mám zlomenú nohu, ak ste na to náhodou zabudli,“ snažil
sa Harold upriamiť rozhovor iným smerom od jeho pôvodu a čipu z jeho tela. A to
sľúbené napravenie zlomeniny by tiež padlo vhod.
„Nebuď taký nedočkavý,“ zareagoval trochu nevrlo Kelton, „veď už tam
budeme. ARISTON?“
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„Vznášadlo smeruje priamo do Higgsovej nemocnice, ostatné tímy ostali na
mieste udalosti,“ sucho oznámil ARISTON.
Harold stále ležal na lôžku, preto mierne zdvihol hlavu, aby zistil, ako je
možné, že sa vraj pohybujú. Vo vznášadle tomu vôbec nič nenasvedčovalo – ani
ticho, ani pocit nehybnosti. Bolo však jasné, že každú chvíľu opustí toto miesto
a čakajú ho ďalšie peripetie jeho výpravy, na ktorej nechcel byť sám. Využil preto
príležitosť, že jeden z jeho spoločníkov mu je aspoň trochu naklonený
a nepovažuje ho za klamára. Po tejto myšlienke sa musel Harold vnútorne
zahanbiť, pretože zneužívanie dôvery iného človeka nepovažoval za správny
postup spoznávania budúcnosti. Pre ochranu Jennifer však bol ochotný urobiť
čokoľvek. Aspoň si to teda myslel. V skutočnosti to asi také priamočiare nebude.
„Pôjdeš do nemocnice so mnou?“ potichu povedal Harold smerom ku
Georgiosovi a snažil sa, aby bol jediný, kto to započuje. Ten síce nechápal jeho
diskrétnosť, ale našťastie s ním súcitil.
„Jasné, nechal som sa preveliť na túto úlohu. Najbližšie dni ma budeš mať
stále za chrbtom,“ hovoril nahlas Georgios a usmieval sa pri tom.
Haroldovi sa uľavilo, že pri sebe bude mať niekoho, kto mu aspoň trochu
dôveruje a snaží sa na všetkom nájsť tú svetlejšiu stránku.
„Ste na mieste,“ ohlásil ARISTONonv hlas z reproduktorov.
Veľké zadné dvere vznášadla sa začali otvárať, nikto si však helmy na hlavu
nenasadzoval. Vzduch, ktorí Harold pocítil zvonka bol nezvyčajne svieži
a príjemný. Bola to zmena oproti klimatizovanému prostrediu vo vznášadle.
Dvere sa otvorili dokorán a zdravotníci odistili lôžko, na ktorom Harold ležal.
Keďže už neboli na púšti, nebol potrebný transport prostredníctvom drona
a zdravotníci tlačili jeho lôžko von zo vznášadla. Dron, ktorý sa s nimi celý čas
viezol, jednoducho vyrazil sám niekam preč a nikto si ho pri tom nevšímal.
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Harold sa snažil zaznamenať očami čo najviac z okolitého prostredia, avšak
zo vznášadla sa takmer ihneď presunuli do prostredia nemocnice. Stihol si
všimnúť len niekoľko stromov a čakajúceho lekára, ktorý si prebral jeho lôžko.
Okrem Georgiosa sprevádzal Harolda aj minister Kelton.
Vnútro nemocnice nezodpovedalo Haroldovým očakávaniam. Vo
futuristickom meste očakával nemocnicu s veľkými otvorenými priestormi
a množstvom personálu, ale namiesto toho videl len širokú chodbu a ihneď sa
ocitol vo výťahu.
„Moje meno je Joshua a odteraz som tvojím lekárom,“ oznámil lekár z
nemocnie Haroldovi. „Ideme rovno na chirurgickú sálu, kde ti dáme dokopy nohu.
Zajtra budeš opäť chodiť.“ Lekárov tón bol veľmi mierumilovný a citlivý.
Po niekoľkých sekundách sa výťah otvoril a po prejdení ďalšej chodbe sa
všetci ocitli v takmer prázdnej miestnosti. Bolo tu len niekoľko miest na sedenie,
stôl a na ňom nejaké zariadenie, ktorého využitie Harold nepoznal, ale podľa
svojho tvaru sa zjavne nasadzovalo na hlavu.
„Môžete tu počkať, do hodiny budeme späť,“ oznamoval Joshua
Haroldovmu sprievodu.
„Informoval ťa ARISTON?“ opýtal sa Kelton lekára.
„Áno, bude prítomný počas celého zákroku,“ odpovedal Joshua.
Georgius a Kelton sa usadili v čakárni, zatiaľ čo Harolda odtlačil na lôžku
jeho lekár do ďalšej miestnosti, kde už Harold očakával tím lekárov, ktorý mu
vykoná náročnú operáciu. Našiel tu však poloprázdnu miestnosť, kde boli len
nejaké zdravotnícke zariadenia, silné reflektory, ale žiadni lekári. Teda ak
nerátame dron, ktorý čakal v rohu miestnosti.
„Teraz ti vykonám transplantáciu fibuly a tibie. Skeny ti už urobili vo
vznášadle, takže všetky potrebné informácie mám,“ flegmaticky povedal lekár
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počas toho, ako z jedného z prístrojov vytiahol lýtkovú a holennú kosť. „Sú to
kópie vytvorené na základe tvojej zlomenej kosti.“
Harold neveriacky pozeral na biele umelé kosti, ktoré lekár držal v ruke.
Okolo navyše neboli žiadni iní lekári a Joshua jednoznačne hovoril v jednotnom
čísle. Naozaj to vyzeralo tak, že sa mu s pomocou drona pokúsi vytiahnuť
zlomené kosti a nahradiť ich týmito implantátmi, ktoré práve vybral z nejakej 3D
tlačiarne. Dron medzičasom pripravoval všetko potrebné na operáciu a Joshua si
na holograme prezeral snímky Haroldovej nohy.
„Bude pri operácii prítomní ešte niekto iní?“ snažil sa Harold naznačiť, že
jeho lekársky tým je akýsi skromný.
„Nie, teda okrem ARISTONa,“ odvrkol Joshua stojaci pri holograme.
„Zdravím ťa, ARISTON,“ povedal nahlas Harold a obzeral sa po
miestnosti, pričom hľadal nejaký zdroj, z ktorého započuje tajomný hlas.
„Ahoj, Harold, ale ja som ťa po celý čas neopustil,“ ozval sa známy hlas,
pravdepodobne z malého zariadenia v hornom rohu miestnosti.
„Ako inak, a dozviem sa konečne o tebe niečo viac?“
„Teraz určite nie,“ prerušil ich Joshua, „začneme s operáciou.“
„Počas môjho plného vedomia?“ trochu rozpačito sa ozval Harold.
„Po operácii si poriadne pospíš, ale teraz ťa budem potrebovať aktívneho,“
hovoril Joshua, kým mu zvliekol vak, ktorý mal doteraz na nohe.
Dron ihneď na to vydezinfikoval celú poškodenú nohu a vpichol do nej na
niekoľkých miestach neznámu látku. Harold mal stále celú pravú nohu
znecitlivenú, preto len pozoroval, čo s ním dron robí.
„Nebudeš nič cítiť, ale hýbať nohou do určitej miery dokážeš, preto ťa
musím upozorniť, aby si sa o to nepokúšal, kým ťa k tomu vyslovene nevyzvem,“
povedal Joshua a vzal do pravej ruky malú pištoľ, ktorou zamieril na Haroldove
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koleno. „Možno bude nepríjemné sa na to pozerať,“ upozornil Harolda, ktorý
s vyjavenými očami sledoval túto pre neho nepochopiteľnú situáciu.
Harold radšej uposlúchol varovanie a pozeral sa do stropu. Pohľad mu
padol na krabičku v jednom z rohov miestnosti, ktorú podozrieval z ukrývania
jeho tajomného nepriateľa.
„Si tam v tej veci?“ povedal Harold a očakával, že ARISTON sa dovtípi, že
oslovuje práve jeho.
„Som všade, kde ma chcú. Všade, kde ocenia moje služby. Všade, kde je
potrebná moja pomoc. Všade, kde je polis.“
„Znieš, ako hrdina nejakého seriálu z osemdesiatych rokov,“ zasmial sa
Harold a následne si uvedomil, akú chybu urobil. Do riti!, povedal si v duchu. Na
čo sa hrám? Ja nie som klamár. Prezradím sa po niekoľkých hodinách v tejto
časovej rovine a ani na to nepotrebujem žiaden nátlak.
Teraz očakával výsluch od ARISTONa. Aké osemdesiate roky? Čo tým
myslíš? Ty určite nepochádzaš z našej doby! Prečo si mal v tele čip? Ako si sa
nabral v diere uprostred púšte? Aké je tvoje poslanie? Prečo si doteraz klamal?
Žiadne otázky však neprichádzali. Možno mu to zatiaľ nedošlo, naivne sa utešoval
Harold. Pokúsil sa rýchlo povedať niečo iné, aby sa na to zabudlo.
„Tak ako to vyzerá?“ opýtal sa a zdvihol hlavu smerom k svojej nohe. Jeho
noha však už nebola tak celkom nohou. Od kolena až po členok bola rozrezaná
laserovou pištoľou, ktorú Joshoua práve podával dronu. „Čo sa pokazilo?!“
zdesene vykríkol Harold. „Veď predtým to nevyzeralo tak zle!“
„Všetko ide podľa plánu,“ nechápavo reagoval lekár a rukou vyberal kúsky
lomených kostí. Vďaka priečene rozrezanej nohe to vôbec nebolo náročné.
Harold sa na to nemohol pozerať a radšej odvrátil zrak. „A ako to dáš všetko
zase dokopy?“
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„Na každé poškodené miesto aplikujeme kmeňové bunky a enzýmy. Nové
kosti sa ti pekne zrastú a budú fungovať ako tie staré. Dron potom zlepí rozrezané
tkanivo a celú nohu ti zafixujeme. Pár hodín si pospíš a budeš v poriadku,“
flegmaticky vysvetľoval Joshua.
„Nie že by som bol od prírody skeptický, ja som totálny optimista, ale ťažko
sa mi verí, že to funguje tak jednoducho.“ Harold sám seba nazval v duchu
totálnym idiotom. Opäť sa prezradil. Stres z operácie spôsobil, že úplne zabudol
hrať svoju rolu. Odteraz budem ticho, zaumienil si.
ARISTON mlčal. Určite už žaluje Georgiosovi a Keltonovi, pomyslel si
Harold. Kašlem na neho, môžem hrať blázna ja naďalej. Alebo im vyklopím
pravdu. Čo mi urobia? Rozrežú mi nohu? Harold sa nahlas zúfalo zasmial.
„Teraz sa pokús hýbať členkom a nohou do strán, ale nepozeraj sa sem“
ozval sa po chvíli Joshua a ignoroval pri tom Haroldov smiech.
Harold sa snažil vykonať, čo sa od neho očakávalo, ale necítil, či sa mu to
darí. So zavretými očami vysielal signály do nohy, ale netušil, či tam aj dorazili.
„Dobre, to stačí!“ zarazil ho lekár, „neuteč mi zo stola. Teraz priťahuj
členok k sebe a od seba.“
Harold opäť ochotne počúval lekárove pokyny. To sa zopakovalo ešte
niekoľko krát. Keď sa Harold mohol konečne pozrieť na svoju nohu, vyzerala už
opäť ako noha. Rozrezaná a následne zlepená noha. Nechutne vyzerajúca noha,
ale aspoň bola opäť v celku.
Joshua začal širokou tkaninou obväzovať Haroldovu nohu, ktorú mu dron
pri tom pridŕžal. Fungovali ako zohratá dvojka. Celá operácia trvala asi trištvrte
hodinu a zvládol ju jeden flegmatický lekár, nemý dron a laserová pištoľ.
„Čo urobíme so suvenírmi?“ opýtal sa Joshoua keď bola celá noha
obviazaná.
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Harold na neho nechápavo pozrel a nevedel, čo mu na to má odpovedať. Od
neho sa však odpoveď nečakala. V miestnosti bol ešte stále niekto iný.
„Všetok biologický materiál vlož do nádoby a nechaj ju na stole. Pošlem
sem dron, ktorý to odnesie na príslušné miesto,“ ozval sa ARISTON.
Harold pochopil o čom je reč a v nádobe okrem krvi a tkaniva uvidel aj
kusy jeho zlomených kostí. Medicína budúcnosti vyzerá ako mäsiarstvo, ale jej
skutočné účinky si overí, až keď si bude opäť nohu cítiť.
Dvere do chirurgickej sály sa otvorili a Joshua ho na lôžku vytlačil do
miestnosti, kde na neho čakali Georgios s Keltonom. Georgios sedel na pohovke
a na hlave mal nasadené zariadenie, ktoré si Harold všimol, keď túto miestnosť
opúšťal. Keltonovi z hodiniek vychádzal hologram a on pohybmi ruky v ňom
vykonával ktovieaké činnosti. Obaja po Haroldovom príchode spozorneli
a prestali sa venovať doterajším aktivitám.
„Pacient je po operácii, teraz ho preveziem do jeho izby, kde bude
odpočívať, kým sa mu noha zrastie,“ oznámil Joshua a pokračoval s lôžkom ďalej
na chodbu. Po chvíli vošli všetci do jednej z nemocničných izieb. Cestou si Harold
nikoho iného vôbec nevšimol. Joshoua zaparkoval a zaistil lôžko v strede malej
miestnosti, v ktorej nebol žiaden iný pacient. Jedna strana miestnosti bola celá
presklená, ale nejakým spôsobom mierne zatienená a zahmlená.
„Teraz ti aplikujem látku, po ktorej budeš spať asi šestnásť hodín. Je to
potrebné na dostatočné zahojenie sa rany.“ Joshua vytiahol z vrecka malé pero
a bodol Harolda do ľavej nohy.
„To bola zdravá noha!“ podráždene zareagoval Harold.
„Ja viem. Ako by som ti mohol niečo vpichnúť do tej zafixovanej nohy?“
zasmial sa lekár.
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Harold začal rýchlo pociťovať vplyvy uspávacej látky. Myslenie sa mu
spomalilo. Počul hlasy ľudí v miestnosti, ale nemal dosť sily, aby ich dokázal
spracovať. Všetko sa mu zdalo také zložité.
„Takže prídem zajtra .... môžeš mi zrušiť všetky rezervácie na najbližšie
dni, okrem strihania ... OK,“ bolo počuť Georgiosov hlas.
„Dole ťa čaká vznášadlo ... prevezie ťa do vedeckého centra ... stretávajú sa
tam aj ďalší ministri ...“ ARISTONov hlas rozdával pokyny.
Všetky hlasy sa postupne rozplynuli a Harold zaspal tvrdým, ale
nepokojným spánkom. Neustále mu nedávali pokoj sny o minulosti, vzdialenej
minulosti. Vrátil sa v nich naspäť do svojho času a zistil, že nemá žiadne
výsledky, Buchler bol nahnevaný, dal odviesť Jennifer a Harolda nechal
zavretého v kupole uprostred inštitútu. V inom sne sa vrátil do inštitútu
a priviedol so sebou Georgiosa, ktorý rozprával všetky fascinujúce detaily
o budúcnosti, ale Buchler ničomu z toho neveril, označil ich za klamárov a odišiel
spolu s Jennifer. Harold ho v tom sne naháňal po celom inštitúte, ale budovu
vôbec nepoznal a preto dookola blúdil. Aj keď si uvedomil, že je to len sen,
nedokázal sa zobudiť a blúdil prázdnymi chodbami inštitútu. Podobné sny ho
bombardovali celú noc a mal pocit, že si uvedomuje seba samého spiaceho
a tápajúceho v nočných morách, ale nedokáže sa z tohto bludného kruhu dostať.
Keď otvoril oči, vedel presne kde je a aj to, čo sa predošlý deň odohralo.
Necítil žiadnu únavu, práve naopak, bol odhodlaný sa postaviť a vyraziť
spoznávať budúcnosť. Všetky zlé sny hodiť za hlavu a sústrediť sa na cieľ svojej
výpravy. Budem potrebovať veľa Georgiosa a málo ARISTONa, pomyslel si.
Pozrel sa na pravú stranu, kde mala byť presklená stena. Stále bola jemne
zatienená, takže nebolo jasné, čo sa za ňou nachádza. Aby to zistil, bude sa k nej
musieť dostať, ale to znamená prejsť asi dva metre. Harold si až veľmi dobre
uvedomoval svoju situáciu s nohou a neočakával, že bude môcť vykročiť do dňa
pravou nohou. Joshouve a Georgiosove sľuby mu však dodali nádej a preto sa
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posadil na lôžku a obzrel si končatinu s novými kosťami. Obchytal ju rukou
a zistil, že aj cez obviazanú tkaninu má v nohe citlivosť, ale žiadnu bolesť.
Je len jeden spôsob, ako to zistiť, pomyslel si Harold a zoskočil z lôžka na
obe nohy. Prekvapivo sa nič nestalo. Pravá noha síce nebola ohybná a mal pocit,
ako keby sa postavil po veľmi dlhom sedení v jednej polohe, ale inak to vôbec
nebolo zlé. Pomaly urobil niekoľko malých krokov smerom k presklenej stene
a bol radosťou celý bez seba, že opäť dokáže chodiť.
Harold pristúpil k sklenenej stene a bol stále viac presvedčený, že je to
okno, za ktorým konečne uvidí mesto budúcnosti. Zatiaľ nedokázal dostatočne
zhodnotiť, na koľko sa Vízia 2168 zhoduje so skutočnosťou. Teraz bol však
odhodlaný zistiť čo najviac a musel začať pohľadom cez okno.
„Okno, odtieniť!“ zavelil Harold veriac, že funguje na hlasový povel. Nič
sa však nestalo a preto začal hľadať nejaké ovládanie, ale nič také na stene ani pri
nej nebolo. Možno, ak sa pozriem úplne zblízka a rukami zakryjem okolité svetlo,
tak niečo na druhej strane uvidím, pomyslel si. Priblížil sa ešte bližšie k oknu
a pokúsil sa rukami vytvoriť tmavé miesto, cez ktoré sa pozrie na druhú stranu.
Keď sa však dotkol skla, celé sa spriehľadnilo a Harold užasol nad epickým
obrazom pred ním.
Musel byť aspoň na tridsiatom poschodí budovy, ktorá je obklopená
niekoľkými ďalšími vysokými budovami, ktoré však vôbec nevyzerajú ako
mrakodrapy z jeho doby. Na každej z budov je množstvo zelene. Všade naokolo
sú stromy a rastliny, čo je na centrum veľkého mesta uprostred púšte trochu
neočakávané. Budovy sú posiate balkónmi a terasami, ktoré sa hemžia
najrôznejšími malými záhradami. Na niektorých bolo dokonca vidieť včelie úle
a hniezda pre vtákov. Budovy vôbec nemali jednoduchý, rovný, hladký tvar, ale
vytŕčali z nich terasy, na ktorých rástla zeleň a žili tam okrem vtákov aj iné malé
zvieratá.
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Harold videl dole na ulicu, kde však neboli vôbec žiadne autá. Všade sa
prechádzalo množstvo ľudí a len sem tam okolo nich prešlo malé vznášadlo.
Ovzdušie tu bolo čisté, bez smogu a výparov. Odvšadiaľ vyžarovala pokojná
atmosféra, akoby všetci boli na nedeľnej prechádzke. Ak sa dostal do
naplánovaného času, tak teraz by mal byť utorok. Nikto však nevyzerá, že by sa
hrnul do práce. Nikoho nezaujíma index Dow Jones. V tomto svete žiadna burza
nie je. V tomto svete si všetci pokojne vykračujú čistými ulicami a vyzerajú, že
ich nič netrápi. Okrem nich sa tu pohybujú drony, ktoré vykonávajú najrôznejšie
pomocné práce – čistia ulice, odnášajú odpadky, roznášajú potraviny. Harold
videl ľudí aj na balónoch a terasách okolitých budov ako sedeli, meditovali,
odpočívali, cvičili, jedli, zabávali sa, hrali sa s deťmi.
Toto mesto sa nepodobalo ničomu, čo Harold poznal alebo očakával od
budúcnosti. Chodníky neboli asfaltové ani dláždené, ale zatrávnené. Ulice neboli
plné dopravných prostriedkov, ale boli čistým miestom určeným na prechádzky a
presun. Budovy boli plné šťastných ľudí, ktorí si užívali život. A uprostred tohto
mesta sa týčil zatiaľ nedokončený vesmírny výťah.
Harold urobil niekoľko opatrných krokov dozadu a sadol si naspäť na
lôžko. Nedokázal uveriť svojim očiam. Všade okolo je púšť a uprostred nej je toto
nádherné prekvitajúce mesto. A podľa všetkého nie je jediné, ale len jedným
z mnohých. Technická a vedecká úroveň je na veľmi vysokej úrovni, premýšľal
a obzeral si uzdravenú nohu. Navyše tu všetko koordinuje nejaký vševediaci
ARISTON. Všetky naše predpoklady boli mylné! Ale ako je to možné? Veď sme
zohľadnili toľko možných faktorov a premenných. Niečo sa muselo stať! Niečo,
čo sme nepredpokladali. Niečo, čo zmenilo celý priebeh dejín! Keď sa vrátim
naspäť do roku 2020, tak si s Víziou 2168 vytriem zadok.
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12. kapitola – ARISTON
Cez presklenú stenu prenikalo do nemocničnej miestnosti silné svetlo
a príjemné teplo. Vôbec tu nebolo tak horúco ako včera v púšti a pritom tu nebola
žiadna klimatizácia. Harold mal oblečené tielko a spodky, ktoré ešte včera nemal.
Niekto mu ich musel obliecť kým spal. Len dúfal, že to bol dron, pretože by sa
cítil trápne, ak by ho obliekal niekto cudzí. Oblečenie bolo na dotyk veľmi hebké
a Harold mal pocit, že materiál, z ktorého je vyrobený, je taký jemný, že by ho
roztrhol hoci aj slabým trhnutím. Určite je to prírodný materiál, pomyslel si,
budem musieť nájsť niečo vhodnejšie na spiatočnú cestu, ale na to mám ešte čas.
Prísť som mal v pondelok, takže ak som spal toľko, koľko nariadil lekár, tak teraz
musí byť utorok. Naspäť sa teda pôjde budúci piatok, plno času na spoznanie
budúcnosti, teda prítomnosti, ako sa to vezme. Ešte zaujímavejšia je však
minulosť. Ako ľudstvo dospelo v priebehu necelých stopäťdesiat rokov do tohto
famózneho štádia? Musím zistiť čo najviac, zaumienil si.
Buchlera bude musieť presvedčiť o dôveryhodnosti svojich tvrdení, keď sa
vráti do inštitútu. Mohol by im síce skúsiť nahovoriť čokoľvek, ale Nadáciu len
tak ľahko neoklame. Toto nie je jeho silná stránka, čo si mohol overiť včera, keď
stačilo len pár slov, aby sa hlúpo prezradil. Určite na neho sú v jeho čase
pripravení a majú spôsob, ako overiť jeho svedectvo. Ideálne by bolo priniesť im
dôkazy, ktoré budú hovoriť samé za seba. Má síce relatívne dosť času na zaistenie
dostatočného množstva dokumentov a znalostí, ale to len za predpokladu, že mu
to súčasníci dovolia. Nezačal najlepšie, keďže je v podstate ich väzňom a pri
tom je odkázaný na ich dobrotivosť. Tak či onak by nemalo zmysel pokúšať sa
analyzovať a spoznávať tento svet sám na vlastné riziko a spoliehať sa na
schopnosti staré jeden a pol desaťročia. Ak by sme posadili človeka
z devätnásteho storočia za počítač s internetom, nezistil by ani len aktuálnu
predpoveď počasia, a už vôbec nie to, ako funguje zariadenie, ktoré sa snaží
používať.
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Harold si uvedomoval nevyhnutnosť pomoci pri plnení jeho úlohy. Aj
s ochotným Georgiosom však bude musieť dostať povolenie na voľný pohyb,
učenie a spoznávanie okolitého sveta a spoločnosti, ktorá ho vytvorila. Vyzerá to
tak, že ani ministri nemajú dostatok kompetencií na najdôležitejšie rozhodnutia.
Kľúčovou úlohou tak stále zostáva presvedčiť ARISTONa, ktorý sa mu zatiaľ
nezdal príliš naklonený. Jeho autorita sa zdá byť príliš vysoká, aby ju mohol
nejako podrývať alebo priamo proti nemu bojovať. Musí však docieliť svoje a to
sa nezaobíde bez boja. Už Sun Tzu tvdril, že pre víťazstvo v boji je potrebné
poznať svojho nepriateľa. A ja stále nemám žiadne potvrdené informácie o tom
ARISTONovi, premýšľal Harold, zo včerajších zážitkov však môžem dedukovať
dosť na to, aby som si vytvoril predstavu o tomto všadeprítomnom hlase.
„Ty nie si skutočný, však?“ položil Harold otázku v prázdnej miestnosti.
„Samozrejme, že som skutočný. Veď sa so mnou rozprávaš a videl si aj
iných ľudí rozprávať sa so mnou, tak ako môžeš popierať moju existenciu?“
okamžite odpovedal ARISTON.
„Myslím tým, že nie si človek. Je to tak?“ kládol Harold ďalej otázky,
pričom stále sedel na posteli a uprene pozeral smerom von.
„A kto si teda myslíš, že som?“
„Si umelá inteligencia, že je to tak?“ kľudne a uvážene sa Harold snažil
identifikovať svojho tajomného pozorovateľa.
„Zvláštne,“ stroho odvetil ARISTON.
„Čo je zvláštne?“ položil Harold očakávanú otázku.
„Už veľmi dlho ma tak nikto nenazval. Aj keď to mám v mene.“
Takže, to najdôležitejšie by sme mali, spokojne si pomyslel Harold. Asi to
nebude len hlasový asistent, ktorý mi poradí s najbližšou sushi reštauráciou.
Podľa toho, čo zatiaľ viem, táto umelá inteligencia koordinuje alebo priamo riadi
množstvo dôležitých procesov nielen v meste, ale aj všeobecne. Má na starosti
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riešenie možnej bezpečnostnej hrozby, ktorú predstavujem, takže má tiež veľkú
dôveru ľudí, ak mu zveria takéto povinnosti.
„Tak mi teda povedz, aké je tvoje celé meno,“ snažil sa Harold vymámiť
ďalšie informácie.
„Artificial Robotic Intelligence Specialized To Obey Necessities (umelá
robotická inteligencia špecializovaná na dodržiavanie nevyhnutností), ale ako
hovorím, už dlho ma tak nikto nenazýva. Pre každého som jednoducho
ARISTON.“
„To je vznešene znejúce meno. Takže zabezpečíš dodržiavanie aj mojich
nevyhnutností?“
„Je to len meno, ktoré som dostal pri svojom vzniku. Nemusíš ho brať
doslovne. Keď už sme pri menách, rád by som vedel to tvoje,“ otočil ARISTON
smerovanie rozhovoru.
„Predsa Harold. Čo si nevidel čip v mojom tele?“ bez rešpektu odpovedal
Harold.
„Čip?“ začudovane reagoval ARISTON, „to je nezvyčajné slovo.“
Harold zagúľal očami. Už nemal náladu hrať sa na hru so stratou pamäte.
Najradšej by to všetko vytrúbil do sveta. Na čo cestoval v čase, keď to nemôže
nikomu povedať? Ešte sa však musel pokúsiť udržať všetkých v nevedomosti
a zistiť zatiaľ čo najviac o histórii tejto spoločnosti.
Dvere miestnosti sa otvorili a do vnútra vstúpil Joshua, ktorý Harolda včera
operoval. Sprevádzal ho aj jeden dron, ktorý so sebou niesol plnú krabicu
nejakého materiálu. Lekár sa usmieval a očividne mal dobrú náladu.
„ARISTON ma informoval, že si už pri vedomí. Aký máš pocit z nohy?“
zisťoval Joshua zdravotný stav svojho pacienta.
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„Prekvapivo .... drží pokope, ale kvôli obväzom som zatiaľ nezistil, akú má
ohybnosť.“
„To sa hneď zmení. Ľahni si na posteľ, dám ti dole fixačné plátno a potom
sa skúsiš prejsť po miestnosti.“
Harold urobil, čo sa od neho očakávalo. Joshua odmotal plátno z jeho nohy,
pričom mu pomáhal jeho verný malý pomocník. Ani po odstránení obväzov však
Harold nevidel stav svojej nohy, keďže bola pokrytá rozmazanými ružovými
škvrnami. Dron však začal ihneď poctivo čistiť Haroldovu nohu, ktorú si jednou
končatinou pridržiaval. Včera Harold nemal v nohe citlivosť, ale teraz si presne
uvedomoval, čo sa mu s ňou deje. Dron s ňou veľmi citlivo manipuloval a jemne
ju očisťoval od látok, ktoré mu na nohu včera aplikovali. Keď s ním skončil, noha
vyzerala síce čisto, ale znaky operácie boli zjavné. Na miestach, kde mu Joshua
včera laserovou pištoľou rozrezal kožu, bolo vidieť popáleniny a jazvy.
„Teraz sa skús postaviť a poriadne hýbať nohou,“ navádzal ho Joshua.
Harold už dnes na svojich nohách stál, ale teraz nemal fixáciu a preto
z postele schádzal s malou neistotou. Tá sa však rozplynula okamžite po prvom
kroku keď zistil, že môže chodiť takmer úplne normálne. Cítil len o niečo menšiu
pohyblivosť a väčšiu citlivosť, ale inak to bolo vzhľadom k včerajším
okolnostiam nad očakávania dobré. Krúžil po nemocničnej izbe a neveriacky
sledoval svoju uzdravenú nohu. Zohol sa a ohmatal si kosti, ktoré už boli na
svojom mieste a plnili účel.
„Z čoho je vyrobená tá umelá kosť?“ zaujímal sa Harold.
„Z uhlíkových vlákien. Z čoho iného?“ s ležérnym úsmevom odpovedal
Joshua.
Harold popísal svoje pocity z nohy a chôdze lekárovi a ten zhodnotil, že
operácia sa podarila podľa očakávaní. Opäť ho požiadal, aby si ľahol a časť nohy
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od kolena po členok mu opätovne obviazal, teraz však už len tenkou vrstvou
plátna, ktoré mu podal dron.
„Ako to, že som v celej nemocnici nevidel žiadneho iného človeka, okrem
teba?“ opýtal sa Harold svojho lekára, kým dron kontroloval obviazanú nohu
a striekal na ňu nejaký sprej. „Sú tu kvôli mne urobené špeciálne opatrenia?“
„Špeciálne opatrenia?“ neveriacky sa zasmial Joshua, „takto to tu vyzerá
bežne. Je tu toľko personálu, koľko je ho aktuálne potreba. A k tomu sú tu drony,
ktoré zastúpia množstvo úkonov,“ vysvetľoval lekár samozrejmosti svojej práce.
„Ale veď je to predsa veľká budova, malo by sa tu točiť množstvo ľudí,“
dobiedzal Harold nespokojný s vysvetlením.
„Hádam si nemyslíš, že celá budova je len nemocnica?“ schuti sa zasmial
Joshua. „Higgsova nemocnica zaberá len osem poschodí. Pre tých zopár
pacientov to stačí až-až. Na čo by nám bola taká obrovská nemocnica, ktorá by sa
rozkladala na stovke poschodí?“
„Aha,“ spracovával informácie Harold, ktorému nešlo do hlavy, že v takom
veľkom meste plnom vysokánskych budov stačí na zdravotnú starostlivosť
v jednej nemocnici len osem poloprázdnych poschodí.
„A koľko nemocníc je v Calipolise?“ snažil sa Harold zistiť viac, ale
odpoveď nedostal.
„Pacient na izbe 3236 potrebuje tvoju starostlivosť. Dron tam už nesie
potrebné pomôcky,“ informoval lekára ARISTON.
„OK, tento pacient je v poriadku a môže byť okamžite prepustený,“ zahlásil
Joshoua ARISTONovi. „Keď budeš potrebovať previazať nohu, tak to povedz
ARISTONovi a on ti pošle zdravotnícky dron,“ povedal už priamo Haroldovi
a opustil miestnosť.
Dron si dokončil svoju prácu, zbalil si všetko, čo používal, a pri odchode
položil Haroldovi na posteľ poskladané nohavice, topánky a misu plnú ovocia.
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Harold sa tak opäť ocitol v miestnosti sám so svojimi myšlienkami, obavami,
odhodlaním a umelou inteligenciou. Obliekol si odev, ktorý mu bol poskytnutý
a pri pohľade na ovocie si uvedomil, že je ukrutne hladný. Veľmi rýchlo zjedol
väčšinu z toho, čo v mise našiel. Obsahovala výlučne ovocie a Harold sa po ňom
cítil sýty a spokojný.
„Lekár povedal, že mám byť prepustený, takže ja sa teda poberiem,“
vyskúšal Harold svoje šťastie.
„Povedal, že môžeš byť prepustený, nie, že máš byť. To je ale v poriadku,
z nemocnice budeš prepustený už o niekoľko minút. Sám ale nepôjdeš,“
monotónne oznamoval vždy rovnakým hlasom ARISTON.
„Tak potom na čo to poučovanie a chytanie za slová, keď aj tak budem
prepustený?“
„Len som ťa opravoval. Nechcem, aby si si myslel, že ma dokážeš
oklamať.“
Harold sa trochu zarazil, ale snažil sa to nedať najavo. Nebol si istý, či ho
Veľký brat aj vidí alebo len počuje. Nevedel, čo by sa stalo, ak by sa postavil
a pokúsil sa opustiť miestnosť, ale zatiaľ nechcel nikoho provokovať a snažil sa
ďalej spolupracovať.
Nielen ja potrebujem ich, ale aj oni potrebujú mňa, aby zistili, čo sa včera
stalo a odkiaľ som sa tam nabral, uvažoval Harold o svojej pozícii. To je asi jediný
tromf, ktorý mám, takže ho aj patrične využijem.
„Kedy sa budem môcť zapojiť do riešenia včerajšieho incidentu?“ pýtal sa
Harold a snažil sa znieť ako bežný polisan.
„Georgios je už vo výťahu na ceste sem. Bude ťa sprevádzať na tvoje
stretnutie s Radou ministrov.“
Stretnutie s Radou ministrov znie dosť vážne, premýšľal Harold, ale aspoň
už jedného z nich poznám. Kelton síce nebol príliš príjemný človek, ale niečo som
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sa z času stráveného s ním naučil. Minister v tomto svete pravdepodobne
zodpovedá za svoj rezort, podobne ako v roku 2020, ale jeho postavenie medzi
ostatnými obyvateľmi je na rovnakej úrovni. Vlastne, všetci ktorých som zatiaľ
spoznal, sa medzi sebou rozprávajú ako rovný s rovným. Stretnutie s celou Radou
ministrov môže byť vlastne veľkým posunom v mojej výprave.
Keď sa opäť otvorili dvere, stál v nich vysmiaty Georgios, ktorý neskrýval,
že Harolda rád vidí. Harold práve stál vedľa postele a skúmal kvalitu obviazania
nohy.
„Hovoril som ti, že tvoja noha bude v poriadku. Síce som sa o jeden deň
sekol, ale hlavný je výsledok, však?“ veselo začal Georgios.
Harold sa nemohol neusmiať pri pohľade na pozitívneho Georgiosa, ktorý
bol navyše ostrihaný. „Nový zostrih?“ snažil sa znieť prívetivo.
„Dobrý, že?“ prešiel si rukami po vlasoch. „Síce som musel zrušiť svoj
dnešný kultúrny program, ale stretnutie s Radou ministrov bude tiež zaujímavo
strávený čas.“
„Som rád, že tam pôjdeš do mnou“ úprimne hovoril Harold. „ARISTON mi
už celkom lezie na nervy.“
„To len preto, že ho nemôžeš vypnúť a venovať sa iným aktivitám, ako
ostatní polisania. Keď sa problém s anomáliou vyrieši, tak možno dostaneš
občianstvo polisu a potom ti ukážem, ako si užívať život v Calipolise.“
„ARISTON sa dá vypnúť?“ prekvapený Harold vypúlil oči a sadol si na
posteľ.
„Jasné, že dá. Nie úplne, samozrejme, ale lokálne. Stačí stlačiť jedno
tlačidlo na hodinkách,“ čo Georgios aj názorne naznačil na svojich hodinkách, „a
ARISTON ťa bude cielene ignorovať.
„Tak na to sa naozaj teším,“ usmial sa Georgios. „Ale aj tak, nie je otravné,
že všade na teba číha umelá inteligencia?“
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„Umelá inteligencia? Čo je to za názov?“ čudoval sa Georgios.
„ARISTON je predsa umelá inteligencia. Nevadí ti, že je všade?“
„Prečo?“ nechápal Georgios, „ARISTON je úžasný, vďaka nemu všetko
funguje maximálne efektívne.
„Ale nebojíte sa, že keď má umelá inteligencia takú veľkú moc, tak ju
zneužije?“ snažil sa Harold zistiť miesto umelej inteligencie v modernej
spoločnosti.
„Nechápem. Ako to myslíš?“
„Čo ak by ARISTON prevzal kompletnú moc nad riadením celého mesta?
Čo ak by sa pokúsil stať sa vládcom všetkých polisanov?“
„Harold,“ oslovil ho Georgios a s vážnou tvárou si sadol k nemu na posteľ,
„ARISTON predsa je vládcom všetkých polisanov.“
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13. kapitola – Prechádzka trávnatým chodníkom
„Ako sa to preboha stalo?! Prečo ste tomu nezabránili?!“ zavaľoval Harold
Georgiosa otázkami ohľadom uzurpovania moci umelou inteligenciou.
„Toto by som na tvojom mieste nehovoril,“ upozornil ho Georgios.
„A čo?“ Že žijete v krutovláde umelej inteligencie?“
„Nie, to náboženské slovo, lebo si o tebe budú všetci myslieť, že si fanatik.“
„Takže povedať preboha je problém, ale baviť sa o prevzatí moci nad
ľudstvom umelou inteligenciou, to nikomu nevadí?“
„ARISTON nás neovládol,“ zasmial sa Georgios a zaleskli sa mu biele
zuby, „takto funguje každý polis, na vrchole rozhodovacej a plánovacej pyramídy
je ARISTON.“
Harold sa postavil a začal sa prechádzať po miestnosti. Neveriacky pri tom
kýval hlavou zo strany na stranu. Občas sa pozrel von oknom a videl nádherné
ulice prekvitajúceho mesta plného šťastných ľudí. Mesta, v ktorom vládne umelá
inteligencia.
„Takže ste ARISTONovi dali moc dobrovoľne?“ opýtal sa už kľudnejšie
Harold.
„To sa stalo už dávno a ťažko to nazvať odovzdaním moci. ARISTON
v podstate navrhol a vytvoril každý polis. Samozrejme, že nie úplne sám, pomáhal
mu jeho tvorca a množstvo nadšencov, ktorý v polisoch videli budúcnosť.“
„Je čas ísť,“ ozval sa ARISTON.
Georgios sa okamžite postavil a vyšiel z miestnosti. Harold tak nemal na
výber a nasledoval ho. Chodba mala podobný charakter ako nemocničná
miestnosť. Všetko bolo strohé a jednoduché, ale pritom účelné a čisté. Georgios
sa postavil pred výťah, ale nevykonal žiaden úkon, ktorým by ho privolal.
Jednoducho pred ním stál a po krátkej chvíli sa výťahové dvere otvorili. Na
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chodbe ani vo výťahu nebol okrem nich nikto iní. Obaja nastúpili do výťahu, kde
Georgios stlačil číslo 0.
„Takže ideme na Radu ministrov, že?“ overoval si Harold u Georgiosa
informácie od ARISTONa.
„Áno, bol si tam predvolaný, aby si vysvetlil včerajší incident.“
„A načo potom slúži Rada ministrov, keď vládne ARISTON?“
„Nepovedal som, že ARISTON vládne sám. Rada pozostáva z dvanástich
ministrov, z ktorých každý spravuje svoj rezort. Sú to top-manažéri dvanástich
hlavných oblastí života v polise.“
„Budem hádať, ARISTON je predsedom Rady ministrov. Akýmsi
prezidentom polisu. Je to tak?“ pýtal sa Harold bažiac po vedomostiach.
Výťah sa otvoril a pred nimi boli ďalšie strohé priestory budovy, tieto už
však neboli ľudoprázdne. Harold konečne videl viacero obyvateľov polisu zblízka
na jednom mieste. Všetci vyzerali pokojne a bezstarostne. Túto halu si Harold
pamätal zo včerajška, avšak vtedy ju videl len ležiac na lôžku. Nedokázal si
zvyknúť na to, že nemocnica predstavuje len niekoľko poschodí polyfunkčnej
budovy. Tu na prízemí bolo množstvo výťahov a ľudia vstupovali a vystupovali
z výťahov a tiež do a zo samotnej budovy. Už od výťahu bolo vidieť slnkom
zaliate zelené ulice polisu.
„Predsedom....“ snažil sa Georgios nájsť vhodnejšie slová, „skôr
koordinátorom, ktorý usmerňuje v spolupráci s ministrami bežný chod ich
ministerstiev,“ vysvetľoval ďalej Georgios, ale mal pocit, že jeho spoločník ho
nepočúva.
Harold sa hypnoticky blížil k východu z budovy. Presklené dvere pred ním
sa otvorili a on vyšiel na priestranstvo pred budovou, ktoré sa po niekoľkých
metroch vydláždenej podlahy zmenilo na trávnik. Nakrátko pokosený trávnik
tvoril chodník, ktorý sa tiahol ďalej napravo aj naľavo. Bol široký asi tri metre
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a prechádzalo sa po ňom množstvo ľudí, z ktorých mnohí držali v rukách vlastné
topánky a chodili po tráve bosí. Drony so svojimi pásmi nejazdili po chodníku,
ale mali vyčlenenú časť vedľa chodníka. Cesta bola len o niečo širšia ako chodník
a zívala prázdnotou. Za ten čas, čo sa na ňu Harold pozeral, po nej neprešlo ani
jedno vznášadlo.
Pohľad na čisté a zelené ulice polisu bol pre Harolda natoľko fascinujúci,
že nemo stál na chodníku a pozeral sa okolo seba. Vzduch bol svieži a voňal ako
ranná záhrada pokrytá rosou. Teplota bola príjemná, ako v teplý jarný deň. Vial
jemný vánok, ktorý ovieval Haroldovi tvár a prechádzal vzdušným tričkom, ktoré
mal na sebe.
Georgios prišiel bližšie k Haroldovi a chytil ho jednou rukou okolo ramien,
čím ho chcel prebrať z letargie. Harold sa reflexne strhol, ale keď si všimol
vysmiatu Georgiosovu tvár, vedel, že sa nie je čoho báť.
„Tak pôjdeme?“ opýtal sa Georgios a ukázal smerom k jednej zo
vzdialenejších budov.
„Dobre,“ vykročil Harold po jemnom trávnatom chodníku, „ale musíš mi
vysvetliť princíp rozloženia moci v polise.“
„Hlavné slovo má ARISTON, ktorý plánuje celú budúcnosť polisu. On
určuje, čím sa bude polis zaoberať, čo je potrebné zmeniť, čo sa musí opraviť, čo
je možné vylepšiť, čo nie je dobré robiť....“
„A čo potom robia ministri?“ prerušil ho Harold.
„Oni spolu s ARISTONom realizujú konkrétne opatrenia v každom rezorte.
Ministri majú pod sebou ďalších ľudí, s ktorými riešia svoju agendu.“
Radšej sa to opýtam na príklade,“ skúšal iný prístup Harold. „Kto vytvára
rozpočet pre zdravotníctvo? ARISTON, minister zdravotníctva alebo minister
financií?“
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Georgios sa trochu zarazil a premýšľal nad odpoveďou. Harold si to všimol
a uvedomil si, že ho dostal do úzkych.
„Alebo je to niečo, čo bežný obyvateľ polisu nepozná,“ snažil sa Harold
pomôcť svoju spoločníkovi.
„Ťažko sa mi na to odpovedá,“ prehovoril konečne Georgios, „pretože nič
také ako minister financií neexistuje.“
Harold si opäť raz v duchu povedal, že hovorí príliš veľa a nedáva si pozor
na jazyk. Musí sa pýtať slovami súčasníkov a neusudzovať na základe svojich
skúseností, ktoré sú v tejto dobe už dlho neaktuálne.
„Dobre, tak iný príklad,“ snažil sa presunúť Georgiosovu pozornosť iným
smerom, „Ak by som ti vzal tvoje hodinky, čo by si robil?“
„Prečo by si mi bral moje hodinky?“ nechápal Georgios.
„Lebo ja žiadne nemám a tvoje sa mi páčia. Čo by si robil? Za kým by si
šiel? Volal by si ARISTONovi alebo niekomu inému?“
„Ale moje hodinky by ti nefungovali. Sú individualizované.“
Harold sa chytil za hlavu a pomyslel si, že ľudia v budúcnosti by mohli byť
trochu chápavejší.
„Tak by som ti zobral niečo tvoje, čo nie je individualizované,“ snažil sa
dokopať Georgiosa k odpovedi.
„Ak niečo potrebuješ, tak to len povieš ARISTONovi a on ti to zaobstará.
Nie je dôvod, aby si mi niečo bral.“
„ARISTON ti to zaobstará? Len tak zadarmo?“ čudoval sa Harold.
„Nechápem celkom, na čo sa ma pýtaš,“ zmätene reagoval Georgios.
„Poďme na to inak. Chodíš do práce?“
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„Áno, keď sa mi chce. Mne sa chce dosť často,“ hovoril Georgios šťastne,
pretože konečne dokázal sebaisto odpovedať na Haroldove otázky.
„Čo dostaneš za svoju prácu?“
„Ehhmmm,“ Georgios bol opäť v rozpakoch. „No nič.“
Harold už začínal byť zúfalý. Uvedomil si, že je strašne frustrujúce
rozprávať sa s niekým z inej doby. Ich spôsoby chápania sú diametrálne odlišné
a čím viac komunikujú, tým je medzi nimi väčšia priepasť.
„A keď si hladný, tak ako získaš jedlo? Predpokladám, že ľudia v polise
prijímajú potravu,“ overoval si Harold svoje predpoklady vážnym tónom, lebo už
si nebol ničím istý.
„Zájdem do výdajne potravín alebo požiadam ARISTONa, nech mi pošle
dron s tým, na čo mám chuť. Potom to rovno zjem alebo si to uvarím,“ Georgios
bol radšej detailný, lebo sa mu zdalo, že Harold nechápe niektoré základné
spôsoby fungovania....čohokoľvek.
„Vysvetli mi presne proces, akým si berieš jedlo z výdajne potravín,“ obrnil
sa Harold trpezlivosťou a snažil sa zistiť spôsob výmeny tovarov a služieb
v tomto svete.
„Chytím do rúk to, na čo mám práve chuť a odídem s tým domov,“ dúfal
Georgios, že uspokojí Harolda touto odpoveďou.
„A ARISTON nejakým spôsobom zaznamená, koľko si si toho zobral...“
schválne nedokončil Harold vetu a dúfal, že Georgios mu poskytne informácie
o ďalšom postupe kúpy tovaru.
„To určite áno, ARISTON má rozsiahle databázy, na základe ktorých sa
potom rozhoduje o plánovaní pestovania plodín.....“
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„To som nemyslel, Georgios.“ Harold už toho mal dosť, musí sa pýtať
priamo. „Jedlo nerastie len tak na stromoch, niekto ti ho musí zabezpečiť, zabaliť,
poslať a predať a im musíš nejakým spôsobom zaplatiť. No nie?“
„Jedlo predsa rastie na stromoch,“ vážne upozornil Harolda, ale nebol
prekvapený, že po svojej amnézii nie je oboznámený ani s touto informáciou.
„Teda rastie na stromoch, ale odpovedz mi na to podstatné. Ako to, že
nemusíš platiť za jedlo a nedostávaš za svoju prácu plat?“
„Sám si si na to odpovedal. Nepotrebujem za svoju prácu plat, pretože jedlo
aj všetko ostatné čo potrebujem, dostanem kedykoľvek si zachcem.“
Boli už za polovicou svojej priamej cesty, ktorá viedla pomedzi veľmi
podobné vysoké budovy, medzi ktorými rástlo množstvo stromov a inej zelene.
Vzhľad mesta bol celkom jednotvárny, až na občasné parky, jazierka a záhrady,
kde príroda dominovala ešte viac na úkor budov a ciest.
Harold sa odmlčal a zamýšľal sa nad princípom fungovania spoločnosti,
v ktorej sa ocitol. Pracujú kedy chcú a nedostávajú za to plat, jedlo si berú len tak,
vyzerá to byť až príliš ideálne.
„Teraz sa ťa opýtam niečo veľmi dôležité,“ pripravoval Harold Georgiosa
na vážnu otázku.
„Aj predchádzajúce otázky boli dôležité.“
„Áno, ale túto sa bojím opýtať,“ oznámil Harold, zastavil sa a prešiel na
okraj chodníka, aby nezavadzal okoloidúcim. Georgios ho napodobnil a čakal na
vážnu otázku.
„Asi nie je možné, aby nás ARISTON nepočul, však?“ skúšal sa Harold
dostať z pôsobnosti umelej inteligencie.
„Kým nie si bežným občanom polisu, tak nie.“
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Harold sa zhlboka nadýchol a vydýchol a potom sa veľmi tichým hlasom
opýtal:
„Vieš, čo je to komunizmus?“
„Áno.“
„A žiješ v ňom?“
Georgios vybuchol nečakaným smiechom a Harold si vydýchol, pretože
Georgiosova reakcia hovorila za všetko. Po chvíli neutíchajúceho smiechu sa
Georgios vybral ďalej smerom do ich cieľa a Harold ho nasledoval.
„Zriadenie, v ktorom žijeme v polisoch, sa nazýva efektivizmus. Ešte
hádam budeme mať čas sa o tom porozprávať, ale teraz by si sa mal sústrediť na
tvoje stretnutie s Radou,“ hovoril Georgios zatiaľ čo už boli celkom blízko
budovy, do ktorej smerovali.
„Stále nechápem, aký má zmysel stretnutie s ministrami, keď najväčšou
autoritou je ARISTON.“
„Ministri musia posúdiť, do akej miery si nebezpečný a či nám môžeš
pomôcť s vysvetlením včerajšej udalosti. Význam ministrov by si nemal
spochybňovať, sú to volení manažéri, ktorí riadia veľmi dôležité záležitosti
svojich polí pôsobnosti.“
„A kto volí ministrov?“ Harold si uvedomoval, že čím viac zisťuje o polise,
tým viac má otázok. Na zodpovedanie všetkých mu v žiadnom prípade nebude
stačiť krátkych zvyšných desať dní.
„Ministrov volia občania polisu na päť rokov. Ich mandát však môže byť
skrátený na princípe ostrakizmu. Črepinové voľby sa konajú každý rok a ten
minister, ktorí získa najviac negatívnych hlasov, stráca svoj mandát a je
nahradený novým ministrom, ktorý musí vzísť z nových volieb.“
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„Počkaj, pomalšie,“ spracovával Harold informácie o politickom systéme
v polise. „Ostrakizmus sa praktikoval v starovekom Grécku a vybraný občan
s najväčším počtom črepín musel opustiť mestský štát na desať rokov, však?“
„Áno, ale mi odvolaných ministrov nevyháňame,“ zasmial sa Georgios,
„len prichádzajú o svoju funkciu.“
„Takže občania majú právo každý rok odvolať jedného ministra, s ktorým
sú najmenej spokojní?“
„Presne tak,“ nadšene vykríkol Georgios od šťastia, že sa mu podarilo aspoň
niečo vysvetliť Haroldovi.
„A tí ministri teraz budú rozhodovať o mojom osude?“ pýtal sa Harold, aj
keď nepredpokladal, že by mohli významnejšie ovplyvniť jeho osud.
„Nebudú tam len ministri, ale aj poradcovia a vedci, ktorí odvčera pracujú
na analýze dát z miesta incidentu.“
Georgios naznačil, že už majú zísť z chodníka a zamieriť k budove po ich
pravej strane. Zvonku sa príliš nelíšila od ostatných budov, avšak vnútro
nevyzeralo tak sterilne, ako budova v ktorej Harold strávil noc. Bolo tu oveľa viac
ľudí a priestor bol otvorenejší a pestrejší.
„Vraj máme ísť na tretie poschodie,“ oznámil Georgios, „do Centra chodím
často, ale do sídla Rady som nikdy nešiel.“
„Čoho je to centrum?“ zaujímal sa Harold, kým čakali na výťah.
„Toto je centrum skoro všetkého, sídli tu ARISTON, Rada ministrov,
vedci...“
„ARISTON tu fyzicky sídli?“
„Jeho neurónové jadro, tam pracujem dosť často, venujem sa totiž hlavne
neurónovým sieťam.“
„Takže ty pracuješ na zdokonaľovaní a údržbe umelej inteligencie.“
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„ARISTONa,“ upresnil Georgios, ktorému sa neosobné pomenovanie
ARISTONa akosi nepozdávalo, „ale nie len jeho, neurónové siete majú oveľa
väčšie využitie.
Vyviezli sa výťahom na tretie poschodie, kde sa pred nimi objavila oválna
chodba, ktorá obkolesovala jedinú masívnu miestnosť na tomto poschodí. Viedlo
do nej viacero dverí a pred najbližšími sa obaja zastavili. Harold trochu
znervóznel, keď si uvedomil, že teraz možno naozaj pôjde do tuhého.
„ARISTON hovorí, že asi o minútu budeme môcť vstúpiť,“ informoval
Georgios, ktorý mal v uchu malé slúchadlo, ktorým mu ARISTON dával pokyny.
„Akými výsledkami môže toto stretnutie skončiť?“ dúfal Harold, že od
Georgiosa získa nejaké užitočné informácie.
„Možností je veľa, môžeš vyjsť von ako občan polisu, možno z teba urobia
dočasného participanta pri výskume včerajšej anomálie, môžu ťa poslať na
psychiatrické liečenie....“
„Táto možnosť sa mi veľmi nepozdáva,“ prerušil ho Harold.
„Môže byť aj horšie, môžeš byť vykázaný z mesta alebo zrecyklovaný,“
informoval ďalej Georgios.
„Zrecyklovaný? Čo to znamená?“ nechápal Harold, čo tým Georgios myslí.
„To znamená, že sa staneš hnojivom pre poľnohospodárske plodiny,“
pokojne odvetil Georgios.
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14. kapitola – Muž z doby plastovej
Predstava recyklácie do podoby hnojiva pre nejaké obilie veľmi rýchlo
zmenila Haroldovu predstavu o stretnutí s Radou ministrov. Jeho osud môže byť
už o chvíľu spečatený, ak niečo okamžite nevymyslí. Držať sa scenára so stratou
pamäte možno nebude možné, ale vyklopiť pravdu môže byť ešte nebezpečnejšie.
Harold sa rozhodol, že sa nijako nerozhodol a bude sa musieť prispôsobovať
situácii. Ťažko povedať, čo na neho ARISTON vytiahne a už vôbec netuší, na čo
prišli vedci, ktorí sa venujú jeho včerajšiemu príchodu. Schweisenbacher ho
v tomto taktiež veľmi neupokojil, vlastne to tak trochu predpovedal. Ak by mal
Harold úplnú istotu mierumilovnosti polisanov, tak by sa hádam aj odvážil
povedať pravdu, ale Georgios ho s možnými alternatívami v podobe vyhostenia
do púšte a zrecyklovania poriadne naľakal. Toto teda vôbec nečakal. Bolo síce
podozrivé, že táto spoločnosť je akási príliš dokonalá, ale recyklovanie
nepohodlných osôb do kompostu ho šokovalo.
„Naozaj potenciálne nebezpečných ľudí recyklujete?“ dúfal Harold
v pozitívnejšie vysvetlenie.
„Všetko organické, čo už nepotrebujeme, recyklujeme.“
„Hovoríš to, ako keby nešlo o môj život. A to som dúfal, že budeme
priatelia,“ snažil sa Harold prebudiť v Gergiosovi aspoň štipku ľútosti.
„V polisoch ľudí bežne nezabíjame, recyklujú sa zomrelí a tí, ktorí
podstúpili eutanáziu. Trest smrti je síce jedným zo základných pilierov teórie
efektivistickej evolúcie, ale vďaka perfektnému riadeniu polisov ARISTONom to
vôbec nebýva potrebné.“
„Teória efektivistickej evolúcie?“
„To by bolo nadlho, už musíme ísť,“ otvorili sa pred nimi dvere.
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„Dúfam, že mi o tom ešte budeš môcť porozprávať, kým sa zo mňa stane
hnojivo,“ hľadal Harold svedomie vo svojom spoločníkovi, zatiaľ čo vstupovali
do obrovskej miestnosti, kde sídlila Rada ministrov.
Oválna miestnosť bola o poznanie tmavšia, ako všetky ostatné v polise,
ktoré Harold mohol navštíviť. Vo vzdialenejšej polovici kruhovej miestnosti bol
úzky, ale veľmi dlhý, drevený, polkruhový stôl, za ktorým sedelo množstvo ľudí
vedľa seba. Uprostred bol stôl prerušený a na tomto mieste medzi dvoma
polovicami stola Harold videl niečo, čo nevedel z tejto vzdialenosti lepšie
identifikovať. Uvedomil si však, že je to po prvýkrát, čo v polise vidí niečo
vyrobené z dreva. Stromov je tu síce relatívne dosť, ale nábytok ani nič iné z nich
tu okrem tohto masívneho stola nezaznamenal.
Za každou polovicou stola sedeli ľudia len z jednej strany tak, aby boli
otočený tvárou k Haroldovi. Z jeho strany sa k stolu nedalo zasadnúť, keďže táto
strana stola bola plná a v dreve tu boli vyryté nápisy. Ako sa blížili k tomuto
zasadnutiu, nebolo ťažké dovtípiť sa, že za stolom sedia jednotliví ministri, čo
oznamovali aj vyryté nápisy v dreve pod nimi. Neboli však sami, keďže po ich
bokoch väčšinou sedeli ďalší jeden či dvaja ľudia. Nadpisy niektorých
ministerstiev Harold nedokázal prečítať, pretože v miestnosti vládlo mierne šero.
Harold s Georgiosom prešli do stredu miestnosti, pričom za sebou nechali
polovicu veľkej miestnosti, ktorá zívala prázdnotou. Pred nimi sedelo asi tridsať
ľudí, ktorí väčšinou pracovali s hologramami, alebo sa medzi sebou ticho
rozprávali. V celej miestnosti tak bolo počuť len slabý šum, ktorý sa ozýval od
kruhových stien. Georgios sa nečakane otočil a zamieril k stolu, kde si sadol
k jednému z ministrov. Haroldove oči si už lepšie privykli na šero a dokázal podľa
nápisu rozoznať, že ide o ministra neurónových sietí. Georgios si k nemu prisadol
a minister s ním ihneď začal horlivo komunikovať.
Harold ostal stáť sám uprostred veľkej tmavej miestnosti, kde sa cítil ako
neželaný hosť. Dodával si odvahu na rozhovor s ministrami. Už zažil jedného
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z nich a videl, ako sa k nemu ostatní správajú. Prílišní rešpekt teda asi nebude na
mieste a radšej sa s nimi bude rozprávať ako so seberovnými, pretože takto to
v polise zjavne chodí. Ministra Keltona našiel tam, kde by mal byť. Za stolom na
mieste, kde vyrytý nápis oznamuje: Ministerstvo bezpečnosti.
Okrem toho rozoznával aj niekoľko známych ministerstiev: vedy
a výskumu, životného prostredia, zdravotníctva. Iné mali názvy, z ktorých nebol
problém odvodiť, čím sa zaoberajú, ako ministerstvá zábavy, energetiky
a zdrojov, medzipolisovej spolupráce, výroby, životných nevyhnutností. Boli tu
však aj také, ktorých zmysel si Harold zatiaľ nevedel ani domyslieť. Medzi ne
patrilo Ministerstvo efektivizmu, a hlavne Ministerstvo poslednej nevyhnutnosti.
Harolda prekvapila pestrosť ministrov, ktorá nespočívala len v tom, že išlo
o ženy a mužov rôznych etník, ale hlavne v tom, že niektorí z nich boli celkom
mladí. Napríklad ministerka životného prostredia a minister efketivizmu boli
pravdepodobne mladší ako Harold. Neboli oblečení inak ako iní polisania a tiež
na sebe mali jednoduché šedobiele oblečenie z rovnakého materiálu ako všetci
ostatní obyvatelia tohto mesta, vrátane Harolda.
Nič z toho však nebolo také nevšedné, ako objekt v medzere, kde je stôl
predelený na dve polovice. Táto medzera je presne v strede dlhého stola a rovno
pred Haroldom, aj keď vo vzdialenosti niekoľkých metrov. Tento objekt určite
nie je z dreva, ako zvyšok stola, tým si bol Harold istý, ale jeho účel zatiaľ netušil.
Až pokým sa v tomto malom objekte vychádzajúcom zo zeme neobjavilo malé
zelené svetlo, ktoré sa pomaly zväčšovalo. Harold hypnoticky sledoval svetlo,
ktoré, ako mal pocit, svietilo priamo jemu do očí a nikam inam. Nevšimol si pri
tom ani to, že ministri aj ich spoločníci prerušili svoje činnosti aj rozhovory
a pohodlne sa usadili vo svojich kreslách sledujúc Harolda. Ten nedokázal
odtrhnúť zrak od silnejúceho svetla, ktoré začalo do seba pridávať všetky rôzne
farby svetelného spektra a postupne sa roztáčalo ako malý vír. Než sa z tohto
svetelného divadla stihol Harold spamätať, stála pred ním silueta človeka. Táto
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silueta sa sformovala pred jeho očami zo svetla vychádzajúceho z malého
predmetu uprostred stola. Bola však natoľko žiarivá uprostred tejto temnej
miestnosti, že Harold nedokázal rozoznať jej presnú podobu. Svetelný jas
hologramu však zrazu začal ustupovať a upravovať sa na priatelenejšie svetelné
podmienky. Postava sa pri tom začala hýbať a vykročila priamo k Haroldovi. Po
niekoľkých sekundách zastala priamo pred ním a už nevyzerala ako hologram, ale
takmer ako ozajstný človek. Človek s ľudskou a akousi známou tvárou. Tvárou,
ktorú vidíme každý deň v zrkadle, ale aj tak sa nám zdá neznáma. Pred Haroldom
stála jeho vlastná dokonalá kópia.
„Ahoj Harold,“ prehovoril hologram známym hlasom ARISTONa.
„Ahoj ARISTON,“ odzdravil sa Harold s nefalšovaným úžasom. „Radšej
by som videl tvoju ozajstnú podobu a nie moju napodobeninu.“
„Na účely procesu použijem tvoju podobu. Mám na to svoje dôvody, ktoré
ti nemusím ozrejmovať.“
„Procesu? Toto mi pripomína jeden proces, v ktorom obžalovaný nevedel,
z čoho je obvinený. Nevidíš v tom paralelu?“ skúšal Harold svojho protivníka či
odhalí jeho hádanku.
„V tom procese bolo známe aspoň krstné meno obžalovaného, keď už nie
celé priezvisko. V tomto prípade sa však o tvojom mene len domnievame, však
Harold?“
„Možno sa čoskoro dozvieš viac,“ hral sa Harold túto hru s ARISTONom,
ktorý na seba prevzal jeho podobu. Rozprávať sa sám so sebou bolo prekvapivo
príjemné, konečne milá tvár, ktorá mi rozumie, pomyslel si.
„Začneme!“ odrazu rázne zahlásil ARISTON, pričom sa otočil a prešiel do
stredu stola k skrinke, z ktorej vychádzal jeho hologram. Ostatní sledovali na
striedačku hologram a Haroldove reakcie.
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„Stojí pred nami muž, ktorého včera našiel tu prítomný Georgios uprostred
neprirodzenej priehlbiny v púšti neďaleko od Calipolisu. Georgios tam bol
vyslaný na základe zaznamenania neznámej elektromagnetickej aktivity, ktorú
zachytili senzory umiestnené na Vesmírnom výťahu.“
ARISTON hovoril sebaisto a trochu nadnesene, ako keby naozaj vznášal
obžalobu proti Haroldovi, pri čom ju, tak trochu symbolicky, prednášal dvanástim
porotcom. Harold sa začal cítiť ako výsledok nepodareného experimentu, čo bola
čiastočne pravda. ARISTON medzitým vyzval Georgiosa, aby v skratke popísal
ich prvé vzájomné stretnutie.
„Našiel som ho so zlomenou nohou plaziť sa z tej pieskovej duny. Vyzeral
vystrašene a neisto, pričom tvrdil, že si nepamätá kto je, ani ako sa tam dostal.
Počkal som s ním na príchod zdravotníkov, ktorí sa potom o neho postarali,“
rekapituloval Georgios včerajšie udalosti.
„A ty si uveril, že naozaj trpí amnéziou?“ opýtal sa ARISTON ako
prokurátor, ktorý neverí v nevinu obvineného.
„Nemám takú špecializáciu, aby som to mohol posúdiť, ale môžem
jednoznačne dosvedčiť, že Harold skutočne nepozná ani základné princípy
fungovania polisu,“ vysvetľoval Georgios.
„Odkiaľ potom máte meno Harold?“ opýtala sa ministerka energetiky
a zdrojov.
„K tomu sa ešte dostaneme,“ odpovedal jej minister bezpečnosti Kelton.
„Počas prevozu do Calipolisu boli tomuto človeku,“ ukázal ARISTON
smerom na Harolda a počas toho sa prechádzal, „vykonané bežné medicínske
skeny, z čoho sme nezistili žiadne bezprostredné nečakané informácie, okrem
prítomnosti slabej radiácie a malého objektu v jeho tele,“ dopovedal a pozrel sa
na ministra zdravotníctva, ktorý sa na to postavil.
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„Tento objekt bol pacientovi okamžite extrahovaný z tela a poslaný ďalej
na vedecké skúmanie. Zároveň pacient podstúpil rutinnú operáciu, ktorou mu bola
napravená dolná končatina s pomocou implantátu. Z detailnejších analýz skenov
a odobraných vzoriek sme však zsitili...“ nedokončil minister, ktorého prerušil
ARISTON.
„O tom neskôr,“ vstúpil do rozpravy opäť ARISTON, „najprv o priebehu
pobytu tohto muža v Calipolise. Po operácii prespal zvyšok dňa aj celú noc a od
rána sa nestačí čudovať nad usporiadaním moci a fungovaním bežných činností
každodenného dňa v polise, však?“ pristúpil bližšie k Haroldovi a díval sa mu
priamo do očí.
„Áno....“ neisto odpovedal Harold, ktorému bol vlastný nedôverčivý
pohľad akýsi nepríjemný.
„Vieme predsa, že pustovníci nechápu náš spôsob života,“ snažil sa
vysvetliť situáciu minister medzipolisovej spolupráce.
„V správaní tohto subjektu sme však zaznamenali množstvo nejasností
a taktiež musíte všetci uznať, že nevyzerá ani sa nespráva ako pustovník, ani ako
žiaden iný obyvateľ planéty mimo polisov,“ namietal ARISTON, na čo bolo
medzi prítomnými počuť tiché a krátke reakcie.
„Azda by bolo najlepšie, ak by si takzvaný Harold teraz spomenul a všetko
nám povedal,“ nahlas hovoril ARISTON celému spoločenstvu, ale pozeral sa
pritom uprene do Haroldových očí.
Harold cítil, že toto môže byť rozhodujúca chvíľa. Umelá inteligencia sa na
neho díva jeho očami a snaží sa z neho dostať tak žiadané informácie. Dáva mu
pri tom možno poslednú šancu na úprimnosť, ktorú si však nemôže dovoliť.
Nevedel totiž, či ho pravda nedostane priamo do recyklačného prístroja.
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„Ak mi bude zaručená bezpečnosť, tak by sa mi lepšie spomínalo,“ skúšal
Harold inú taktiku, hovoril však tak potichu, aby ho nepočul nikto iní, okrem
hologramu pred ním.
„Ak mi bude zaručená bezpečnosť, tak by sa mi lepšie spomínalo,“ ozvali
sa Haroldove slová nahlas celou miestnosťou. Medzi ministrami a ich poradcami
sa spustila krátka vrava.
Harold sa pozrel na ARISTONa, ktorí sa usmieval slizkým úsmevom, ktorý
si Harold nedokázal spojiť s vlastnou podobou. Hologram bol stále nepríjemnejší,
ale nebolo jednoduché klamať do vlastných očí.
„Prejdime teda k výsledkom analýzy extrahovaného objektu,“ naznačil
ARISTON ministrovi vedy a výskumu, že sa čaká na jeho referát.
„Neznámy malý objekt, ktorý sme analyzovali, má celokovový plášť a na
ňom nápis HAROLD,“ vysvetľoval minister a počas toho si pomáhal
hologramom, ktorý mu slúžil ako malá čítačka, „ale vo vnútri sme našli primitívne
senzorické zariadenie, ktoré zaznamenáva niekoľko druhov dát. Okrem
informácii o zdravotnom stave nositeľa má v sebe aj lokalizátor, ktorý však
nefunguje na princípe polohy vzhľadom k jadru zeme, ale snaží sa spojiť
s vesmírnymi družicami. To sa mu však nedarí, keďže funguje na úplne inom
princípe, ako naše technológie. Okrem toho zaznamenáva aj čas a dokáže vyslať
svojmu nositeľovi relatívne silný neurologický impulz.“
„Je možné, že by pustovníci vytvorili toto zariadenie?“ zaujímal sa Kelton.
„To hádam áno, keďže je v skutku jednoduché, avšak nie je možné, aby
poslali svoju družicu na orbitu Zeme, aby mohli zariadenie monitorovať,“
ozrejmil minister vedy a výskumu.
„Povieš nám, prečo si mal v tele toto zariadenie?“ opýtal sa ARISTON
a Harold si uvedomil, že všetci sa dívajú kamsi za neho. Otočil sa preto a uvidel
malý čip mnohonásobne zväčšený a premietaný v prázdnom priestore za ním.
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„Môžem ti úprimne povedať, že to netuším,“ nevrlo odpovedal Harold, keď
sa otočil späť.
„Tak teda si povedzme, čo sme zistili o včerajšej anomálii,“ naznačil
ARISTON ministrovi vedy a výskumu, že môže pokračovať.
„Veľa toho nie je. Určite to bol veľmi krátky, ale za to intenzívny jav, ktorý
sa prejavil silnou elektromagnetickou aktivitou, porovnateľnou s prevádzkou
tisícky vznášadiel v rovnakom čase na rovnakom mieste. V inkriminovanej
lokalite sme však nenamerali a nezistili žiadne nezvyčajné parametre. Všetko sa
tam zdá byť úplne normálne. Nanešťastie nemáme žiadne satelitné zábery
z miesta anomálie tesne pred ňou ani počas nej, avšak rozanalyzovali sme
posledné aktuálne zábery okolia a nenašli sme jediný záber so subjektom.“
„To znamená, že sa tam proste objavil,“ konštatoval ARISTON.
„Iné vysvetlenie nemáme,“ musel súhlasiť minister a klesol naspäť do
kresla.
„Možno nám niečo napovie samotné miesto nájdenia Harolda,“ upriamil
ARISTON opäť pohľad na Harolda, ktorý ťažko znášal vyslovovanie svojho
mena svojim protivníkom. Ako keby sa snažil čo najviac mu znepríjemniť tento
výsluch, aby ho zlomil a prinútil hovoriť. Harold však už bol zlomený iným
protivníkom. Buchler na neho mal jedinú páku, ktorá funguje. Haroldova slabosť
pre Jennifer je silnejšia ako vypočúvanie nepríjemnou verziou seba samého.
Minister životného prostredia sa postavil a začal vysvetľovať pôvod budovy
pod miestom nájdenia Harolda. „Podľa dobových archívov išlo o administratívne
centrum akejsi Nadácie modernej spoločnosti. Táto Nadácia však mala množstvo
administratívnych centier, z toho až tri v okruhu štyristo kilometrov. Toto
konkrétne malo tento kruhový tvar, ktorý po postupe púšte spôsobil tento
nezvyčajne pravidelný tvar,“ hovoril minister, zatiaľ čo za Haroldom sa premietali
archívne satelitné zábery budovy.
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„Súvisí nejako táto budova s anomáliou, uprostred ktorej si sa ocitol?“ pýtal
sa Harolda ARISTON, ktorý už stál len niekoľko krokov od neho.
„Odkiaľ to mám vedieť?“ reagoval Harold, ktorý si začínal myslieť, že
ARISTON nemá dostatok informácií, aby ho odhalil.
„Tak prejdime k záveru našich analýz, k telesnej schránke takzvaného
Harolda.“ Naznačil ARISTON ministrovi zdravotníctva, že môže pokračovať
v referovaní svojich zistení.
„Viacero ukazovateľov zdravotného stavu pacienta sa výrazne líši od
bežných polisanov. Keďže sa nezaoberáme životom ani zdravotným stavom
pustovníkov a iných nepolisanov, nevieme povedať, či ide o bežný stav človeka
žijúceho v podmienkach mimo polisu. Zarazil nás však jeden parameter, ktorý by
sa nemal vyskytovať u nikoho na Zemi, teda minimálne nie na základe informácií,
ktoré máme z nášho alebo ktoréhokoľvek iného polisu.“
„O čo sa teda jedná?“ vystihoval ARISTON nedočkavosť všetkých
prítomných, aj keď on sám už poznal všetky analýzy a výsledky.
„V tele pacienta sme našli nezvyčajne vysokú koncentráciu mikroplastov.
Netušíme, ako sa tam mohli dostať, pretože tieto materiály sa už vo vzduchu a
vode bežne nevyskytujú, aspoň nie v takých koncentráciách,“ dokončil svoj
prejav minister.
„Ako vidíte,“ začal ARISTON hlasom, ako keby pristúpil k záverečnej reči,
„vaše analýzy zistili čiastkové informácie, ktoré si však bez kontextu neviete
jednoznačne vysvetliť. Ja som mal tú možnosť byť s Haroldom po celý čas od
jeho objavenia a zároveň som syntetizoval vaše zistenia.“
ARISTON v podobe Haroldovho hologramu sa prechádzal medzi
ministrami a Haroldom a občas na neho pozrel podozrievavým pohľadom. Harold
videl, že nikto nedokázal zo svojich dát vytvoriť hlbší obraz situácie, ale dúfal, že
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ani umelá inteligencia nebude rátať s takým neuveriteľným faktorom, aký sa
naozaj udial.
„V prvom rade môžem jednoznačne povedať, že muž pred nami nám klamal
a určite netrpí stratou pamäte,“ hovoril ARISTON, zatiaľ čo za Haroldom sa
premietali obrazy a výseky z jeho pobytu a komunikácií v Calipolise. „To je však
najmenší problém,“ všetci v miestnosti napäto počúvali, „všetky okolnosti
anomálie, zdravotné ukazovatele a hlavne prerieknutia tohto človeka,“ ukázal
ARISTON rukou priamo na Harolda, za ktorým sa práve prehrávala scéna
ležiaceho Harolda pred operáciou s vtipom o osemdesiatych rokoch, „jeho
fascinácia nad Calipolisom bola jediná úprimná reakcia, ktorú som u neho
zaznamenal,“ v pozadí bežali zábery Harolda sledujúceho mesto pred ním
z nemocničnej izby.
Nie je možné, aby na to prišiel. Ani s pomocou akýchkoľvek moderných
prístrojov by na to neprišiel, pretože je to stroj. Len umelá inteligencia, nie je
kreatívny, jednoducho ho to ani len nemohlo napadnúť, pretože s takým niečím
by v žiadnom prípade nerátal. Nemôžem mu na to skočiť, nič nevie, len blafuje,
utvrdzoval sa Harold.
ARISTON pristúpil čo najbližšie k Haroldovi a uprene sa mu díval do očí.
Jeho vlastný pohľad už bol neznesiteľný, ale nechcel mu uhnúť, aby tým
nenaznačil, že niečo skrýva. Díval sa tak na svoju kópiu, ktorá sa ho snažila zničiť.
„Po zvážení všetkých možností a na základe dostupných informácií tak
môžem povedať, že som čiastočne odhalil záhadu objavenia sa čudného
neznámeho človeka s nezvyčajnými telesnými vlastnosťami uprostred púšte,“
hovoril nahlas ARISTON, aby ho všetci počuli, ale pritom stál pri Haroldovi
a neustále sa mu upriamene díval do očí.
„Tak už to preboha povedz!“ nevydržal Harold to napätie a skríkol na
svojho oponenta. V miestnosti sa spustil šum a bolo počuť slová ako fanatik
a filantrop.
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Harold stále neveril, že ho ARISTON odhalil a preto mu nechcel ponúknuť
rozlúsknutie tohto prípadu na striebornom podnose. Určite ho len skúša
a naťahuje a pritom vôbec netuší odkiaľ a s akým účelom sa tu objavil.
„Priznaj to,“ úplne potichu zašepkal ARISTON, „mňa nikto neoklame.“
„Povedz teda, aká je tvoja teória a je ti sľubujem, že ti ju potvrdím alebo
vyvrátim,“ nabádal ho Harold tiež šepotom, aby konečne ukázal svoje karty.
„Môžem sebaisto vyhlásiť,“ už opäť nahlas hovoril ARISTON, „že pred
nami stojí muž z doby plastovej.“
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15. kapitola – Môžete mi veriť (?)
V oválnej miestnosti bolo teraz veľmi čulo a napätie sa stále zvyšovalo.
Ministri búrlivo komunikovali so svojimi poradcami aj ostatnými ministrami.
Nebolo hádam jediného človeka, ktorý by bol v tejto chvíli ticho, okrem Harolda
a hologramu s jeho podobou, ktorý práve pomaly kráčal naspäť k veľkému
oválnemu stolu.
„Kryospánok?“ zaznelo od stola.
„Dlhovekosť?“ skúšala rozlúsknuť situáciu niektorá z ministeriek.
„Nemožné! ARISTON sa musí mýliť!“ teoretizoval akýsi poradca.
„ARISTON sa nikdy nemýli!“ pevne vyhlásil minister neurónových sietí.
Harold si uvedomil, že sa mu roztriasli kolená a robí mu problém sa udržať
na nohách. Zrazu pocítil nával tepla a panoval v ňom strach. Nebol to strach
o vlastný život, ani strach z nedokončenia svojej výpravy, ale bol to panický
strach o život milovanej Jennifer. Čo s ňou len bude, ak sa nevrátim do inštitútu?
Aké má Buchler plány pre nepotrebné osoby? Hlavou sa mu vírili hrozné
predstavy o krutosti nespokojnej Nadácie.
„Dôsledným skenovaním okolia miesta anomálie sa zistilo, že budova pod
pieskom je jednoznačne neaktívna a opustená už od doby postupu púšte. Tento
exemplár človeka z doby plastovej určite nevyliezol spod piesku z budovy pod
ním. Jeho zdravotný stav navyše nenasvedčuje tomu, že by bol v nejakej forme
dlhodobého vegetatívneho stavu,“ vyvracal ARISTON domnienky Rady
ministrov.
Musím im dať niečo, vďaka čomu ma nechajú nažive, premýšľal Harold.
Klamať však nemôžem, ten dedo-vševedo všetko odhalí. Nemal by som ho už
viac podceňovať. Musím na to ísť nejako inak.
„Tak ako je to potom možné?“ pýtali sa ministri.
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„Takzvaný Harold k nám jednoducho pricestoval z inej doby,“ presvedčivo
vyhlásil ARISTON.
Niektorí zúčastnení sa smiali, niektorí pozerali s padnutými sánkami.
Pozornosť všetkých sa upriamila na Harolda.
Nikdy by som si nepomyslel, že by som mohol byť k ľudom a dokonca ani
k umelým inteligenciám taký zlý a vypočítavý, ale oni nechápu v akej som
situácii. Ja nie som zloduch a neviem hrať takúto hru. Tentokrát už budem musieť
byť úprimnejší.
„Je to pravda!“ vykríkol Harold a po prvýkrát sa pohol z miesta. Pocítil
v nohách istotu a nalial do seba pohár sebavedomia na to, čo bude nasledovať.
Celá miestnosť stíchla.
„Volám sa Harold a pricestoval som z roku 2020,“ postupoval bližšie
k ministrom, „aby som sa od vás učil,“ pozeral sa pritom striedavo na ministrov
a ich poradcov, „zistil všetky pozitívne poznatky, ktoré ste nadobudli a poučil sa
z chýb, ktoré ste vykonali,“ hovoril spoločenstvu pred ním a schválne pri tom
ignoroval ARISTONa, „aby som tieto vedomosti priniesol naspäť do svojho času
a vybudoval lepšiu budúcnosť pre moju generáciu.“
„Priniesol naspäť do svojho času?“ zopakoval ARISTON a Harold by
prisahal, že po prvýkrát počul v jeho inak monotónnom hlase prekvapenie.
„Presne tak,“ upriamil Harold zrak konečne na ARISTONa pred ním. „S
tým tvoje analýzy nerátali, čo?“ vychutnával si svoju chvíľku.
„Cestovanie späť v čase nie je možné,“ vyslovil ARISTON svoje
presvedčenie pevné ako zákon.
„Nemysleli sme si doteraz to isté o cestovaní do budúcnosti?“ položil
Kelton otázku do priestoru.
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„Nie,“ ozvala sa poradkyňa ministra vedy a výskumu, „cestovanie v čase
do budúcnosti je teoreticky možné, len sme ho zatiaľ nedokázali prakticky
overiť.“
„Tak prečo ARISTON tvrdí, že cestovať do minulosti nie je možné“
oponoval Kelton.
„Môžeš nám vysvetliť teóriu cestovania v čase, Doris,“ vyzval ARISTON
poradkyňu ministra vedy a výskumu, pričom to vyzeralo, ako keby potreboval
nejaký čas sám pre seba, aby si usporiadal myšlienky, lepšie povedané analýzy
a toky informácií.
„Cestovaniu v čase po teoretickej stránke nič nebráni,“ postavila sa Doris
a vysvetľovala prítomným, „už len samotné cestovanie rýchlosťou blízkou
rýchlosti svetla je v podstate cestovaním v čase do budúcnosti. Akokoľvek by bol
človek schopní cestovať v čase do budúcnosti, neporušili by sa pri tom žiadne
fyzikálne zákony, takže z teoretického hľadiska to je možné. To, že to nevieme,
alebo aspoň doteraz sme to nevedeli prakticky aplikovať, nevylučuje samotnú
možnosť cestovania v čase.“
„Ale výlučne a len do budúcnosti. Nie je možné cestovať do minulosti,“
doplnil ju ARISTON, ktorý si po celý čas premeriaval Harolda, ktorý sebaisto stál
blízko ministrov a počúval vysvetlenie Doris.
„Správne,“ pokračovala Doris, „cestovanie v čase v opačnom smere
odporuje všetkému nášmu vedeckému poznaniu. Už ani len teoreticky to nie je
možné a už vôbec nie prakticky,“ presviedčala poradkyňa ministra vedy
a výskumu.
„A čo by mi teda bránilo vrátiť sa späť v čase,“ snažil sa Georgios pochopiť
situáciu, v ktorej sa ocitol Harold.
„Presunom v čase opačným smerom, ak by to aj nejako bolo možné, by
vzniklo nekonečne veľa paradoxov. Predstav si,“ vysvetľovala Doris na
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Georgiosovom príklade, „že by si teraz nastúpil do stroja času a cestoval do
obdobia pred svojim narodením, našiel by si svojich rodičov a zabil by si ich. Tým
by vznikol paradox – rodičov by zabilo dieťa, ktoré sa nikdy nenarodilo, práve
preto, lebo oni zomreli ešte pred jeho narodením. Kto teda zabil rodičov, ak si sa
ešte nenarodil?“
„A keby som cestoval do minulosti len jeden deň?“ Georgios sa nenechal
odradiť.
„To by bolo ešte horšie. Ak by si sa vrátil napríklad do včerajšieho dňa, tak
by si v ňom existoval dvakrát. Ako hovorím, cestovať späť v čase nie je možné
ani len v teoretickej rovine. Nie len, že to odporuje fyzikálnym zákonom, ale
nevieme si ani predstaviť, čo by s našim vesmírom urobilo množstvo vzniknutých
paradoxov.“
„Takže naozaj môžeme veriť tomu, že človek pred nami k nám pricestoval
z minulosti?“ opýtala sa niektorá z ministeriek.
„S tým nemá fyzika zásadnejší problém, akurát mu neverte keď tvrdí, že
niekedy pocestuje naspäť do minulosti,“ uzavrela Doris a pozrela sa pri tom na
Harolda.
Nadácia nevie o cestovaní v čase omnoho viac ako ja, premietal si v hlave
Harold, ale určite by sa mi nevyhrážali, ak by nebola šanca, že sa vrátim naspäť.
Aj celý experiment by im bol zbytočný, ak by z neho nemali použiteľné výsledky.
Ich totiž vedecký prínos príliš nezaujíma, chcú dáta o budúcnosti, aby ich mohli
využiť vo svoj prospech. A ja im s tým ochotne pomôžem, pretože život Jennifer
v žiadnom prípade nebudem riskovať.
„Povedz nám teda niečo viac o svojej misii,“ vyzval ARISTON Harolda.
„V prvom rade sa vám všetkým, hlavne tebe Georgios, ospravedlňujem, že
som hneď nepovedal pravdu, ale uznajte, ak by človek uprostred púšte rovno
tvrdil, že pricestoval z minulosti, mali by ste ho za blázna.“
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Viacerí prítomní posunkami a mimikou uznali, že presne takto by
uvažovali. ARISTON stál stále na jednom mieste a nedokázal odtrhnúť zrak od
Harolda.
„Dal som vám chvíľu času, aby ste na to aspoň sčasti prišli sami, vďaka
čomu teraz nevyzerám ako úplný pomätenec,“ snažil sa Harold hovoriť čo možno
najsuverénnejšie, ale vo vnútri bojoval s vlastnou neistotou. Uvedomoval si, že ak
ich nepresvedčí o neškodnosti jeho návštevy v ich čase, tak všetko sa môže
skončiť veľmi škaredo.
„Nemôžem vám prezrádzať okolnosti môjho príchodu ani odchodu
a nemám ani toľko času, koľko by som na spoznanie tohto sveta potreboval.
Musím preto využiť každú chvíľu, aby som sa učil a budem rád, ak mi pri tom
budete nápomocní. Môžem vám zaručiť, že mojou návštevou nebudete nijakým
spôsobom ohrození,“ pri poslednej vete sa Harold musel premáhať, aby znel
a vyzeral presvedčivo. S tou úprimnosťou to zase netreba preháňať.
„Prečo by sme vôbec mali byť ohrození?“ zaujímali sa viacerí ministri.
„Ak by ktokoľvek cestoval v čase do minulosti,“ podujala sa opäť Doris
ozrejmiť situáciu, keďže ARISTON bol nezvyčajne tichý, „znamenalo by to, že
všetko od momentu jeho príchodu do minulosti by sa odohrávalo inak, ako keby
do nej neprišiel. Stačila by minimálna zmena a celý chod dejín by bol iný. To
znamená, že ak by Harold cestoval do minulosti, tak svojím odlišným konaním
by zmenil všetky udalosti, a to nie len tie, ktoré sa ho bezprostredne týkajú, ale
nadväznosťou rôznych, na prvý pohľad aj bezvýznamných udalostí, by sa zmenila
celá naša história.“
„Motýli efekt,“ zaznelo tichým hlasom od kohosi v miestnosti.
„Nehovoriac o Haroldovej motivácii úmyselne zmeniť svoju budúcnosť
inšpirovaním sa našou minulosťou. To by malo pre nás katastrofálne následky,“
sumarizovala Doris.
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„A on nám to bezstarostne hovorí ako hotovú vec,“ pridal sa ARISTON.
„Môžem sa vám zdôveriť so svojimi plánmi, pretože viem, že vás nijako
neohrozia. Dovolím si povedať, že viem o cestovaní v čase viac, ako vy všetci
dokopy aj s vašou geniálnou umelou inteligenciou, takže mi môžeme veriť keď
vám hovorím, že vám z môjho výletu nič nehrozí,“ presviedčal Harold svojich
potenciálnych katov, ale aj sám seba.
Situácia v miestnosti už bola pokojnejšia a všetci sa postupne stotožňovali
s myšlienkou, že pred nimi stojí cestovateľ v čase. Teraz už púšťali z hlavy
nejasnosti s anomáliou a snažili sa skôr vymyslieť, čo robiť v tejto
bezprecedentnej situácii. Ako naložiť s cestovateľom v čase, navyše, ak by
teoreticky mohol ohroziť ich samotnú existenciu. ARISTON! Ten to vyrieši. Veď
na to ho máme, teraz nech sa vykašle na nevyhnutnosti, na nakladanie
s nadbytočnými mrkvami, na hľadanie efektívnejšej závlahy, na pridávanie
molekúl pôsobiacich na ľudskú spokojnosť do vzduchu, ktorý dýchame. Teraz
musí vymyslieť, ako najlepšie vyriešiť a využiť prítomnosť človeka z doby
plastovej.
„A čo by si od nás chcel?“ opýtal sa ARISTON a mnohí sa čudovali nad
touto otázkou.
„Bol by som rád, ak by ste mi umožnili čo možno najslobodnejšie
spoznávať históriu a hlavne váš spôsob života. Nechcem to samozrejme zadarmo.
Ak mi budete poskytovať súčinnosť, som pripravený vám pred odchodom odhaliť
tajomstvá cestovania v čase.“
Harold si uvedomoval, že musí týmto ľuďom niečo ponúknuť na výmenu
za to, že ho nielen nechajú žiť, ale hlavne umožnia mu získať dáta, kvôli ktorým
sem prišiel.
„Takže sa pokúšaš vyjedávať?“ reagoval ARISTON.
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„Pokúšam sa spolupracovať. Všetci si z tohto projektu môžeme odniesť
dôležité a v praxi použiteľné poznatky. Vás vari neláka nazrieť do budúcnosti?“
snažil sa Harold vzbudiť záujem, ktorý mu dá potrebných desať dní na splnenie
úlohy.
„Vráť sa prosím naspäť na svoje miesto,“ vyzval ho ARISTON a ukázal na
stred miestnosti, kde predtým Harold stál.
Koniec procesu sa blíži, pomyslel si Harold. Myslím, že som ich dostatočne
šokoval a navnadil, aby mi dovolili slobodne si kráčať po Calipolise a listovať si
v ich knihách dejepisu. ARISTON sa zdá byť poriadne zarazený. Síce vedel, že
som prišiel z minulosti, ale moja otvorenosť a ambícia vrátiť sa späť do minulosti
ho musela zaskočiť. Ešte viac ho musí zarážať, že tentokrát som bol úprimný,
väčšinou. Nesedí mu to, pretože neverí, že sa dokážem vrátiť späť. On je
presvedčený o svojej vedeckej pravde a tento rozpor mu spôsobuje zmätok. Tak
ti treba, teraz mi pripadáš, ako zaseknutý robotický vysávač, ktorý opakovane
naráža do steny a nevie čo má robiť.
„Na základe tohto procesu,“ začal veľavážene ARISTON, „konštatujem, že
Harold je návštevník z minulosti, ako on tvrdí, z roku 2020. Harold tvrdí, že sem
prišiel spoznať náš svet a minulosť, aby sa s týmito vedomosťami následne vrátil
späť do svojho času a nás žiada o súčinnosť a povolenie na toto svoje konanie.“
Harold pri týchto slovách pokojne prikyvoval, aj keď sebaistota bola teraz
asi tá posledná emócia, ktorú dokázal prežívať. Aj napriek tomu sa snažil tváriť
sebavedomo a rozvážne.
„Na základe našich vedeckých poznatkov môžeme konštatovať, že spätné
cestovanie v čase nie je možné, preto je isté, že Harold nepocestuje do minulosti
a nepredstavuje tak ohrozenie pre chod našich dejín,“ pokračoval ARISTON vo
svojom konštatovaní, zatiaľ čo ostatní pritakávali.
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Ako chceš, ešte lepšie, neverte tomu, mne je to jedno, hlavne mi dajte
niekoľko dní a nejakú aktuálnu podobu knižnice alebo Internetu. Poskytnite mi
k tomu ešte veľkokapacitné pamäťové médium, nech si to všetko môžem stiahnuť
a potom vás už ponechám svojmu osudu.
„Keďže Harold nie je občanom polisu a navyše predstavuje pre nás veľký
potenciálny zdroj vedeckých poznatkov, navrhujem nasledovnú formu
spolupráce: Haroldovi bude ponechaná dočasná možnosť žiť v polise a spoznávať
náš spôsob života, avšak pre istotu to zatiaľ bude bez možnosti oboznámiť sa
s najpodstatnejšími historickými udalosťami, hlavne so Zlomovým bodom“
vynášal ARISTON rozsudok.
Not great, not terrible, spomenul si Harold na seriál, ktorý sledoval
prednedávnom, lepšie povedané, pred veľmi dávnym časom.
„Harold bude po celý čas monitorovaný mnou a minimálne jedným
občanom polisu. Bude sa od neho vyžadovať, aby spolupracoval s vedcami, ktorí
sa budú zaoberať cestovaním v čase. Súhlasí Rada s mojím návrhom?“ opýtal sa
ARISTON a jeho hologram, ktorý mal stále podobu Harolda, sa poobzeral po
prítomných ministroch. Nikto nemal námietky.
„Má Harold nejaké pripomienky?“ vrátil sa ARISTON k svojmu typickému
monotónnemu hlasu.
„Nie,“ veľmi stroho odpovedal Harold, ktorý nedokázal uveriť, že jeho
provizórny plán fungoval.
„V tom prípade vstupuje rozsudok do okamžitej platnosti. Harold dostane
hodinky, ktoré budú upravené tak, aby slúžili hlavne na monitorovacie účely.
Nezíska zatiaľ štatút občana polisu a preto nebude mať ani všetky práva
garantované polisanom. Nie je mu dovolené opustiť Calipolis a musí sa riadiť
nariadeniami polisanov a samozrejme mnou.“
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„Hlásim sa dobrovoľne ako Haroldov spoločník a strážca,“ ozval sa
znenazdajky Georgios.
„OK, vzhľadom na to, že si obaja už rozumiete, vyhovujem tvojej
požiadavke. Druhý strážca by mohol byť z prostredia ministerstva vedy
a výskumu, čo myslíš minister,“ oslovil ARISTON ministra vedy a výskumu.
„Pokiaľ bude súhlasiť, tak navrhujem tu prítomnú Doris, ktorá svojou
vedeckou kapacitou zabezpečí neustále a kvalitné spojenie s ministerstvom vedy
a výskumu,“ uviedol minister.
Doris vyhlásila, že s pridelením pracovného zaradenia súhlasí, čo okamžite
spečatila tým, že opustila svoje miesto vedľa ministra a spolu s Georgiosom sa
vydali smerom k Haroldovi. Medzitým sa otvorili jedny z malých bočných dverí
a vošiel nimi do vnútra dron, ktorý prišiel rovno k Haroldovi.
„Nasaďte prosím Haroldovi hodinky,“ rezervovane dirigoval ARISTON.
Dron podal Georgiosovi hodinky, ktorých remienok sa po nasadení stiahol
natoľko, že bol pevne obtiahnutý, avšak nie natoľko, aby to spôsobovalo bolesť
alebo nepríjemný pocit. Dron sa okamžite vyparil, zatiaľ čo si Harold prezeral
nevšedné náramkové hodinky na svojej ruke.
„Zasadanie je týmto ukončené, o ďalších zisteniach vás budem individuálne
informovať,“ ohlásil ARISTON a jeho hologram zrazu zmizol.
Veľké dvere, ktorými Harold predtým vstúpil, sa otvorili a do miestnosti
preniklo viac svetla. Do tohto svetla sa vydal Harold, ktorý mal po stranách
svojich dvoch partnerov. Staronového spoločníka Georgiosa s večným
optimistickým úsmevom a novú posilu v podobe vážnej vedkyne Doris. Tak
nakoniec sa mi možno podarí splniť túto neuveriteľnú úlohu, pomyslel si Harold
keď vychádzali spolu z miestnosti, len dúfam, že svojím konaním naozaj
nespôsobím zánik tohto sveta.
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16. kapitola – Pod stromom
Priestranstvo pred budovou, z ktorej vyšli, bolo rovnako krásne
a harmonické, aké ho tu predtým Harold zanechal. Bolo skoré popoludnie a slnko
zalievalo ulice Calipolisu krásnou oranžovou farbou, pričom hrialo príjemne na
pokožke. Kráčanie po tráve v topánkach s tenkou podrážkou bolo nezvyčajné
a Harold túžil kráčať po tráve úplne bosí. Už chápal tých obyvateľov mesta, ktorí
sa po zatrávnených chodníkoch premávali naboso. Vyzul si topánky a zacítil na
nohách chladivú čerstvo-zelenú trávu, ktorej jednotlivé steblá jemne šteklili
medzi prstami. V čom spočíva voľnosť a sloboda? V možnosti prechádzať sa
ulicami mesta bosí po tráve a necítiť sa pri tom ako idiot? Milosrdný rozsudok
prispel k Haroldovej dobrej nálade a možnosť konečne sa uvoľniť a správať sa
ako bežný polisan bola neuveriteľne oslobodzujúca. Mal chuť ľahnúť si pod
najbližší strom a preležať tam celé popoludnie. Má veľa práce a povinností, ale
hádam si zaslúži aspoň trochu uvoľnenia po týchto napätých chvíľach a včerajšej
príhode s nohou. Noha! Na tú som skoro zabudol, pomyslel si, zastavil sa a rukou
si prešiel od kolena nadol. Prečo by som si na chvíľu nemohol ľahnúť pod tento
strom? Práca chvíľu počká. Buchler so Schweisenbacherom sú zamrznutí v čase
a až do môjho príchodu nič nemôžu podniknúť. Sedia tam rovnako, ako som ich
zanechal a ostanú tak ešte desať dní. Tak si hádam môžem na chvíľu vydýchnuť.
Harold sa nikoho na nič nepýtal a zišiel z chodníka na ústranie vedľa, ktoré
tvoril malý park, akých sú tu desiatky, hádam aj stovky. Georgios a Doris šli nemo
za ním a sledovali ako sa slastne posadil pod najbližší strom, oprel sa o jeho
mohutný kmeň a zavrel oči. Nebolo to pre nich nič neprirodzené, keďže podobne
sa správali polisania bežne. Sadli si vedľa neho a pozorovali okolie. Neďaleko od
nich sa hral otec s malou dcérou, ukazoval jej rôzne stromy a rastliny a učil ju ich
názvy. Obďaleč bolo niekoľko včelích úľov a skupinka ľudí pri nich. Boli to
tínedžeri a s nimi jeden starší muž s bielou bradou, ktorý ich zjavne učil, ako
pracovať so včelami. Všetci, okrem tohto učiteľa, mali nasadené včelárske
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kombinézy, ktoré vyzerali rovnako ako v Haroldovych časoch. Dvaja mladíci
prešli okolo Harolda a jeho strážcov a bolo počuť krátky úsek ich veľmi živého
rozhovoru.
„.....vesmírna radiácia môže preniknúť aj cez UHP plášť lode a spôsobovať
poškodenie mozgu u mnohých jedincov.“
„Hádam si nemyslíš, že v Kjótopolise nevedia, aký plášť lode majú
vytvoriť. Je to predsa ich nevyhnutnosť.“
„Ja viem, že na to myslia, ale kozmické žiarenie nezastavia plášťom na také
dlhé obdobie. Čo myslíš ARISTON?“
„Súčasťou plášťa bude aj tenká, ale veľmi koncentrovaná atmosféra
s ozónovou vrstvou, ktorá bude pôsobiť.....“
ARISTONOV hlas bol najčastejším elementom, ktorý v polise bolo možné
počuť. Teraz však nedokázal Harolda iritovať, pretože si užíval chvíľu kľudu
a pokoja. So zavretými očami si začal uvedomovať, že počuje aj štebotanie
vtákov. Otvoril oči a očakával otravné mestské holuby, ale na jeho prekvapenie
uvidel rôzne pestrofarebné vtáky, ktoré lietali okolo a mnohé sa prechádzali
v tráve a hľadali si tam potravu. Zavrel opäť oči a užíval si ticho prerušované len
štebotaním vtákov, lietaním drobného hmyzu a občasnými ľudskými hlasmi.
Tieto ľudské hlasy nezneli vystresovane, nevyhovárali sa na nesplnený termín,
nedojednávali si opatrovanie detí, pretože ostanú dlhšie v práci, neriešili včerajšiu
reality show, nekričali, nenadávali. Kľudne sa rozprávali, diskutovali, smiali sa,
zaujímali sa o ostatných, pýtali sa na bežné veci, úprimne a bez postranných
úmyslov, bez závisti, bez zloby, bez faloše.
„Je utorok, však?“ opýtal sa po chvíli Harold, stále so zavretými očami.
„Ako to vieš?“ zareagovala na jeho otázku Doris.
„Mal som pristáť 29.8.2168 o 07:19:29, pondelok. Takže dnes by mal byť
utorok.“
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„Tento čas súhlasí so zaznamenanou anomáliou,“ odvetila Doris, „ale ako
to, že sme nenašli žiaden stroj času?“
„Pretože žiaden som so sebou nepriniesol. Hádam ho so sebou nebudem
všade vláčiť.“
„A ako sa potom plánuješ vrátiť naspäť do svojho času?“
„To ti poviem, keď na to bude správny čas, nateraz ti musí stačiť
informácia, že cestovať v čase je možné aj bez fyzického presunu samotného
stroja času. Vlastne to ani nemôžem nazvať strojom času. Je to malé zariadenie,
ktoré nastaví telo na cestu do konkrétneho času.“
„To vôbec nedáva zmysel. Aj keby to tak fungovalo, tak by si ho potreboval
aj na opačnú cestu časom. To len potvrdzuje náš vedecký názor, že nebudeš môcť
cestovať v čase do minulosti.“
„Takže ty mi neveríš?“
„Verím, že si prišiel z minulosti. Dospel k tomu ARISTON a neodporuje to
fyzikálnym zákonom, ale neverím, že sa ti podarí pocestovať do minulosti. Vďaka
tomu sa vlastne môžeš voľne prechádzať po Calipolise. Ak by sme si mysleli, že
dokážeš ísť do minulosti a zmeniť ju tým, tak by sme tomu zabránili.“
Harold sa už nevzrušoval nad tým, že oveľa inteligentnejšia civilizácia na
čele s geniálnou umelou inteligenciou tvrdí, že sa nikdy nevráti do svojho času.
Mal svoju úlohu a tú si poctivo splní. Ak sa mohol dostať sem, dostane sa aj späť.
Georgios sedel vedľa Harolda po jeho ľavej strane a až teraz si Harold
uvedomil, že je akýsi nezvyčajne tichý. Dokonca mu chýba aj jeho povestný
bezstarostný úsmev. Takto to nemôže zostať, Gergios je jeho jediný priateľ
v tomto svete a možno bude kľúčovým faktorom splnenia Haroldovej úlohy.
„Čo je s tebou?“ opýtal sa Harold Georgiosa a pozeral sa mu pri tom na
tvár, ktorá bola zamyslená a bez výrazu.
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„Rozmýšľam nad tým, ako sme sa včera a dnes pred zasadnutím Rady
rozprávali a nedokážem pochopiť, prečo si takmer neustále klamal,“ odpovedal
zarazený Georgios.
„Už som to hovoril, vedel som, že by ste mi neverili. Netušil som, do akého
sveta som sa to dostal a nemohol som si dovoliť riskovať život tým, že na rovinu
poviem takú zarážajúcu informáciu.“
„Ale videl si, že sa ti snažíme pomôcť, nehrozilo ti žiadne nebezpečie.
Nemusel si s tým toľko otáľať.“
„Veď vieš, že bol so mnou neustále ARISTON. Ak by sme boli my dvaja
naozaj sami, zdôveril by som sa ti oveľa skôr, ale voči tomu tvorovi mám akúsi
nedôveru. To o tebe neplatí.“
Georgios sa konečne usmial a Harold vedel, že aspoň trochu si to u neho
vyžehlil. Mať v tomto čase niekoho, kto mu bude veriť, je podstatné pre to, aby
sa mohol sústrediť na svoju prácu a mať popri tom niekoho, na koho sa môže
spoľahnúť, ak by sa neskôr vyskytli problémy.
„Klamstvo bolo v období filantropizmu bežným nástrojom komunikácie,“
vstúpila do ich udobrovania Doris, „nemôžeš sa čudovať, že pre Harolda je to
prirodzené, on nie je ako my.
„Veľmi ti ďakujem za vysvetlenie,“ ironicky povedal Harold Doris a umelo
sa na ňu pri tom usmial. Pozrel sa na Georgiosa, ale toho to zjavne nerozladilo,
práve naopak, chápal nedostatky a odlišnosti Harolda a jeho doby.
„Keď si mal tak presne naplánovaný príchod, vieš už aj to, kedy si
predstavuješ cestu späť?“ pýtala sa Doris, ktorú ako vedkyňu veľmi zajímalo
cestovanie v čase.
„Veď si hovorila, že neveríš v moju spiatočnú cestu,“ reagoval Harold.
„Neverím, ale vidím, že ty si o nej presvedčený, tak by ma zaujímalo, či
máš rovnako presne naplánovaný aj dátum a čas odchodu.“
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„Samozrejme, že mám. Cestovanie v čase to nie je len tak, že teraz idem
tam a tam, a potom zase, tu ma to už nebaví, tak idem zase niekam inam. Všetko
má svoje jasné pravidlá. Keď mi budeš viac veriť ohľadom mojich teórií, tak ti
poviem zase niečo nové.“
„Zatiaľ si toho veľa neprezradil,“ rýpala Doris.
„Akože nie?“ predstieral Harold teatrálne prekvapenie tak veľmi, až
rozosmial Georgiosa, „veď z toho čo som prezradil, bude robotický vysávač robiť
analýzy ešte niekoľko rokov.“
„Robotický vysávač?“ čudovala sa Doris, koho to myslí.
„No predsa ARISTON, veď ešte aj to meno znie ako model vysávača,“
hovoril Harold humorným tónom. Georgiosovi síce prišlo veľmi vtipné takmer
čokoľvek, čo hovoril Harold, ale tentokrát sa musela usmiať aj Doris, aj keď to
trvalo len krátko a rýchlo sa vrátila k svojmu vážnemu výrazu.
„Ja som vám už o mojom cestovaní v čase na dnes povedal dosť,“ snažil sa
Harold zmeniť tému na niečo, čo bude prospešné aj pre neho, „teraz sa chcem
niečo naučiť aj ja.“
„Tak sa pýtaj,“ nabádal ho Georgios.
„Je toho toľko, že neviem, kde by som mal začať. Tak veľa vecí ma tu
fascinuje a prekvapuje. Toto mesto je nádherné. Všetky mestá na svete vyzerajú
takto?“
„Všetky polisy majú viac-menej takýto charakter, závisí to samozrejme aj
od geografickej polohy, ale budovy sú v podstate rovnaké. Mení sa len
usporiadanie, ktoré závisí najmä od konkrétnej nevyhnutnosti,“ vysvetľoval
Georgios.
„Nie som si celkom istý, čo myslíte všetci tými nevyhnutnosťami. A už
vôbec nechápem, čím sa zaoberá ministerstvo poslednej nevyhnutnosti,“ snažil sa
Harold odhaliť význam najčudnejšie znejúceho ministerstva.
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„Každý polis sa zaoberá jednou nevy...“ nedokončil Georgios, pretože ho
prerušila Doris.
„Nechcel by si začať niečím jednoduchším?“ opýtala sa Harolda. „Určite sa
k nevyhnutnostiam ešte vrátime, je to podstata našej existencie, ale nateraz by sme
mohli skôr popísať bežnejšie aspekty života v polise,“
Harolda zaujala téma nevyhnutností po tomto Dorisinom prerušení ešte
viac. Nebol si istý, či týmto chce odvrátiť pozornosť od začatej konverzácie alebo
naozaj uprednostňuje bežnejšie záležitosti predtým, než sa dostanú k takýmto
kľúčovým informáciám. Georgios rešpektoval jej návrh a stíchol, preto sa Harold
radšej nedožadoval pokračovania v tejto téme, ale zanechala v ňom silnú stopu.
Podstata našej existencie, takto to Doris nazvala, aj ARISTON má v názve
nevyhnutnosti, dokonca aj ministerstvo k tejto záležitosti majú, premýšľal Harold,
to bude niečo veľké.
„Dobre, takže niečo jednoduchšie,“ rešpektoval Doris a rozmýšľal nad tým,
čo všetko ho zaujíma. Ako je možné, že je tu také príjemné podnebie, keď
neďaleko odtiaľto je horúca púšť?“
„Calipolis, podobne ako väčšina polisov, je vybudovaný od základov
s dôrazom na životné nevyhnutnosti. Musí byť teda samostatný v napĺňaní
ľudských potrieb, medzi ktoré patrí aj ovzdušie. Keď sa polisy začali stavať, púšte
zaberali len nepatrnú časť územia kontinentov, avšak už vtedy bolo jasné, že
podnebie sa bude neustále otepľovať a preto bolo nutné vybaviť polisy
vzduchotechnikou, ktorá zabezpečí optimálne teplotné podmienky pre ich
obyvateľov.“
„Ale nevidím nad nami žiadnu kupolu,“ prerušil Harold Doris, „polis nie je
uzavretý, tak ako dokážete klimatizovaný vzduch udržať v polise a nezmieša sa
s horúcim púštnym vzduchom.“
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„Kupola by polis len viac zohrievala,“ pokračovala Doris, „vzduch
ochladzujeme pod zemou, pod polisom, a potom ho ventilujeme z jednej strany
polisu na druhú. Možno si si všimol, že celý polis je obohnaný bujnou vegetáciou.
Zeleň je najlepším zdrojom chladného a čerstvého vzduchu, preto naše ventilátory
preháňajú vzduch podzemím a následne cez zelené oblasti okolo polisu.
Neustálym prúdením čerstvého vzduchu dokážeme udržiavať príjemné
podmienky v celom polise bez toho, aby sme ho museli hermeticky uzavrieť.
Samotné slnko je len zdrojom tepla, to nesprávna architektúra udržiavala teplo
v starých mestách. Naše polisy a budovy v nich sú navrhnuté tak, aby teplo
nepohlcovali a ventilátory zase spôsobujú neustále prúdenie vzduchu.“
„Takže najdôležitejšie sú stromy a rastliny,“ overoval si Harold.
„Bez nich by sme museli vzduch len klimatizovať, čo by bolo energeticky
veľmi náročné,“ doplnila Doris.
„Keď sme pri tej energii, odkiaľ ju beriete?“
„Vo vašej dobe ste vari nepoznali fotovoltaickú energiu?“ pripojil sa
Georgios.
„Poznali, ale slúžila len ako doplnok. Naše uhlíkové panely nedokázali
vytvoriť dostatok energie na napájanie celých miest. Dokonca aj obrovské
panelové farmy tvorili len zlomok energie potrebnej pre ľudstvo“ odpovedal
Harold.
„My síce dokážeme vyrábať energiu zo slnka omnoho efektívnejšie ako vo
vašej dobe, ale to nie je riešenie,“ vysvetľovala Doris. „Nie je dôležité, koľko
energie sa vyrobí, ale koľko sa spotrebuje. Podstatné bolo postaviť polisy tak, aby
sa v nich využívalo minimum energie.“
Harold sa opäť poobzeral okolo seba a uvedomil si, ako veľmi sa vo svojich
predpovediach budúcnosti mýlil. Považoval elektromobily za dopravné
prostriedky budúcnosti, avšak tu žiadne dopravné prostriedky vôbec nie sú.
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Okrem toho tu nevidí ani žiadne billboardy, svetelné nápisy, reklamy, zastávky,
pútače, proste žiaden vizuálny smog a hlavne nič, čo by si žiadalo elektrickú
energiu.
„A ako teda vyrábate fotovoltaickú energiu?“
„V púšti neďaleko odtiaľto je autonómna solárna elektráreň, ktorá zo
solárnych panelov vyrába energiu pre tri polisy,“ odpovedal Georgios.
„A to stačí? Pre tri polisy?“ čudoval sa Harold.
„Samozrejme, energia nie je žiaden problém, ak ju využívaš efektívne
a neplytváš ňou,“ vysvetlila Doris.
„Koľko obyvateľov býva priemerne v polisoch?“ ďalej sa zaujímal Harold.
„Polis je navrhnutý tak, aby dokázal zaisťovať životné nevyhnutnosti pre
maximálne tri milióny ľudí,“ ozrejmila Doris.
„Čo ak by ste prekročili tento počet? Demografická krivka v takejto
spoločnosti so zaistenými životnými potrebami predsa musí ísť jednoznačne hore.
Spokojní ľudia, ktorí majú všetko, čo potrebujú, majú deti a tie majú deti a tak
ďalej. S efektívnym zdravotníctvom takisto stúpa počet obyvateľov. Ako by polis
zaisťoval životné potreby pre vyšší počet obyvateľov, ako na aký je navrhnutý
a postavený?“
„Každý polis má prísne kontrolovanú pôrodnosť. Štandardne môže mať
každý občan polisu jedno dieťa, teda pár môže mať dve deti. Ak majú len jedno,
po prípadnom rozvode môže každý z nich mať ešte jedno dieťa. V prípade, že
počet obyvateľov sa znižuje, je vybraným obyvateľom dovolené mať aj viac detí.
Keďže množstvo obyvateľov, ako napríklad ja, sa rozhodlo nemať partnera a tým
pádom ani deti, ARISTON umožní iným párom mať viac detí.“
Harold spracovával tieto informácie od Doris a otočil sa na Georgiosa
s otázkou: „A ty si sa ako rozhodol ohľadom tvojho potenciálneho potomstva?“
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„Určite by som chcel mať deti,“ hovoril počas toho, ako sledoval otca s
malým dievčatkom hrajúcimi sa neďaleko od nich, „keď nájdem ženu, s ktorou
budem šťastný.“
„Ale deti sa rodia rýchlejšie ako zomierajú starí, a o kvalite vášho
zdravotníctva som sa mohol presvedčiť na vlastnej koži, takže ako zabránite tomu,
aby sa počet obyvateľov neprehupol cez tie tri milióny?“ zvedavo sa vypytoval
Harold.
„To už súvisí s teóriou efektivistickej evolúcie a to je kapitola sama o sebe,“
nechcela sa Doris púšťať do dlhšej a náročnejšej debaty, „ale podstatné je, že
v polise sa musí každý dokázať postarať sám o seba. Pokiaľ to nedokáže a nemôže
sa spoľahnúť ani na svoju rodinu, tak nemá právo zaberať miesto ďalším
obyvateľom polisu, ktorí ho budú ďalej udržiavať a rozvíjať.“
„Počkaj, tomu nechápem,“ zastavil ju Harold, „akože keď je niekto starý,
tak sa o neho nepostaráte?“
„Harold, ty si prišiel z obdobia filantropizmu, tomu nepochopíš,“ pridal sa
Georgios.
„Prečo by som tomu nepochopil? Proste kašlete na seniorov a staráte sa len
o seba a ďalšie generácie.“
„Vedel som, že to nepochopíš. Tí, ktorí prežili svoj život v polise, už mu
nemôžu viac prispieť a nedokážu sa o seba postarať, chápu zmysel recyklácie,“
snažil sa vysvetliť Georgios.
„To nemyslíš vážne! Chorých starých ľudí recyklujete?!“
„To je súčasť života. Pokiaľ prežiješ šťastný a spokojný život, tak si
stotožnený s tým, že v určitom bode to skončí a ty poslúžiš ako materiál
v kolobehu života. Uvoľníš tým miesto ostatným, ktorí takisto prežijú naplnený
život, aký si mal aj ty. Čo je na tom také hrozné?“
„Ja... ja neviem....všetko....a možno je to úplne v poriadku.“
145 | S t r a n a

17. kapitola – Cícer s mangom
Môže mi byť ukradnuté čo robia s nevládnymi a chorými, ktorí sa o seba už
nedokážu postarať a nemajú nikoho iného, kto by im pomohol. Kvôli tomu tu nie
som. Také detaily ma vôbec nemusia zaujímať, snažil sa Harold odosobniť od
najnovších zistení, ktoré mu boli proti srsti. Potrebujem vedieť históriu
a najpodstatnejšie okamihy histórie. Škoda, že práve to mi nechcú prezradiť.
„Jedia polisania normálne jedlo alebo do seba pcháte nejaké
neidentifikovateľné kašičky?“ trochu nevrlo sa ich spýtal Harold.
„Neviem, čo myslíš pod normálnym jedlom, ale tiež som už hladný. Mali
by sme ísť do tvojho nového bývania a cestou si zoberieme niečo na jedenie,“
navrhoval Georgios.
Harold sa postavil, obul sa a chcel vyraziť domov, nevedel však, kde to je.
Jeho spoločníci sa postavili s ním a vyrazili jedným smerom.
„Ako viete, kam máte ísť?“ pýtal sa ich Harold.
„ARISTON nám to povie, budeš ho počuť priamo z hodiniek, ale bude
lepšie, ak si dáš slúchadlo, hlavne vonku,“ Georgios pristúpil k Haroldovi a z jeho
hodiniek vytiahol miniatúrne slúchadlo, ktoré mu podal do ruky. „Toto si daj do
ucha.“
Harold si vložil do ucha malé bezdrôtové slúchadlo, ktoré malo penovú
konzistenciu a vyplnilo priestor v uchu tak, aby z neho nevypadlo. Krátko na to
bolo počuť známy hlas.
„Ahoj, Harold.“
„Zdravím ťa ARISTON,“ otrávene reagoval Harold. „Mohol by si ma
navigovať domov? Taktiež by som rád niečo zjedol.“
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„Choď prosím na chodník pred tebou a vydaj sa napravo. Pri najbližšej
príležitosti zahni doľava. V budove, v ktorej budeš bývať, je výdajňa potravín.
Zober si odtiaľ, čo budeš chcieť. OK?“
„OK,“ automaticky odpovedal Harold.
„Zabezpeč presun mojich základných vecí do prechodného ubytovania,“
hovorila Doris zjavne ARISTONovi, nebolo však počuť žiadnu odpoveď. Tiež
mala v uchu slúchadlo.
„Môj neurátor bude asi na balkóne, keď ho bude dron hľadať, tak nech
naplní aj kŕmidlo pre vtákov,“ hovoril zas Georgios.
Harold ich pri tom sledoval a bol fascinovaný tým, že polisania zverili svoje
životy úplne do rúk umelej inteligencie. Nie len, že sa vzdali svojho súkromia
a pustili ARISTONa do svojho života, ale nechajú sa ním aj riadiť. Zverili mu
moc a rešpektujú jeho autoritu. Nechajú ho vládnuť celým polisom a riadiť všetko
naokolo. Jasné, má to určitú logiku, stroje sú neomylné, riadia sa striktne podľa
daných pravidiel, nenechajú sa skorumpovať, necítia závisť ani zlobu,
nerozpútajú vojnu. Je to len moja zaostalosť?, zamýšľal sa Harold. Umelá
inteligencia musí byť tisíckrát lepším vládcom, ako človek. Môžem ju pustiť do
svojej obývačky, pretože to nijako nezneužije. Ale je to pre mňa neprirodzené tak
veľmi, ako je to pre polisanov automatické. Mám pocit, že absencia ľudskosti vo
vládnutí a rozhodovaní nie je dobrá, ale logika hovorí, že je to práve naopak. Sám
si uvedomujem, že to tu majú zorganizované veľmi dobre, ale nedokážem sa s tým
stotožniť. Vždy som bol v tom, že som myslením oveľa ďalej, ako iní ľudia.
Myslel som si, že moje futuristické videnie sveta mi umožní rýchlo sa
aklimatizovať na akúkoľvek budúcnosť, ale teraz zisťujem, že sa neviem
prispôsobiť ani takým zmenám, ktoré by som doma v Nostradamovi možno
považoval za prospešné, ale na vlastnej koži sa mi akosi nepáčia.
„Teraz doľava, Harold,“ prerušil jeho myšlienkové pochody ARISTON.
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Harold sa prebudil z filozofických myšlienok a zastavil pred prechodom
cez cestu. Jeho spoločníci však nezastavili a pokračovali plynule ďalej po ceste,
na ktorej nebol nakreslený žiaden prechod ani nič, čo by naznačovali, že toto je
miesto, kde sa má prechádzať na druhú stranu ulice. Harold sa rýchlo pohol ďalej
a dostihol Georgiosa a Doris. Z diaľky sa k nim blížilo vznášadlo, ktoré však
začalo spomaľovať, až kým neprešli cez cestu, po čom opäť zrýchlilo a prešlo
okolo nich.
„Nebojíte sa, že vás niečo zrazí? Viem, že premávka je tu minimálna, ale
stačí jediné vznášadlo aj v nízkej rýchlosti a môže byť po vás. Vtedy ani moderná
medicína nepomôže,“ poučoval Harold svojich dvoch strážcov.
„Ako by nás mohlo niečo zraziť?“ zasmial sa Georgios, „všetky vznášadlá
riadi ARISTON. Vďaka lokátorom v hodinkách vie, že prechádzame cez cestu.
Aj bez hodiniek by vznášadlo o nás vedelo vďaka senzorom, ktoré skenujú okolie
vznášadla.“
„Takže na to nosíte všetci hodinky?“ pýtal sa Harold a začal si prezerať
svoje hodinky.
„Samozrejme, že to nie je jediný účel. Je to mnohostranné zariadenie, jedno
z dvoch, ktoré vlastní každý polisan. Tým druhým je neurátor, ktorý mávame
väčšinou doma. Hodinky však nosíme všade so sebou. Fungujú hlavne na
komunikáciu s ARISTONom. Obsahujú však aj hologram, ktorý je možné využiť
podľa akejkoľvek potreby, väčšinou na prácu alebo čítanie. Práca s hologramom
nie je taká praktická, ako v prípade neurátora, ale taký je nedostatok za to, že
hodinky sú malé a prenosné,“ vyžívala sa Doris vo svojich vysvetleniach.
Harold si všimol, že jeho hodinky majú po stranách niekoľko tlačidiel. Ich
displej však neukazoval aktuálny čas, ale bolo na ňom logo, aké Harold už videl
v Calipolise viackrát, hlavne v budove, kde prebiehal proces. Logo malo okrúhly
tvar a zobrazovalo vysokú vežu týčiacu sa mnohonásobne nad mestom. Tento
obraz nebol pre Harolda neznámy, keďže presne túto scenériu videl v púšti, keď
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sa po prvýkrát zadíval na Calipolis, v ktorého strede dominuje obrovská stavba
siahajúca kam oko dovidí. Zdvihol zrak a pozrel sa na tento Vesmírny výťah
naživo. Neskutočné, pomyslel si vždy, keď ho videl.
„To je erb Calipolisu?“ opýtal sa.
„To je erb všetkých polisov,“ odpovedala mu Doris.
„Všetky polisy majú vo svojom strede vesmírny výťah?“
Georgios sa musel opätovne schuti rozosmiať. „Prepáč, ale ty máš také
nelogické otázky. Vesmírny výťah v každom polise by bol úplne proti
efektivizmu.“
„To som rád, že ti pripadám ako somár, ale naozaj nepoznám všetky vaše
efektivizmy a teórie neviem čoho všetkého,“ snažil sa Harold tváriť urazene, aby
ešte viac pobavil Georgiosa. Fungovalo to.
„Takže váš vesmírny výťah majú na hodinkách všetci polisania na celom
svete?“
„Je to symbol filozofie polisu, najznámejšia a najvýznamnejšia stavba na
svete,“ poučovala Doris.
Harold sa opäť zadíval na znak na hodinkách, na ktorom boli aj dve
písmená, na každej strane veže jedno. Naľavo bolo písmeno F a napravo od veže
zasa N. To však Harolda momentálne nezaujímalo, snažil sa nejako aktivovať
hodinky a prstom sa pokúšal dotýkať malej obrazovky. Tá však nijako
nereagovala. Georgios sa na jeho neschopnosti výnimočne nesmial, ale len
nechápavo na neho pozeral. Zastavil ho, chytil jeho ruku a povedal mu: „Hádam
chápeš fungovanie gombíkov,“ na čo stlačil jedno z tlačidiel na boku hodiniek.
Zahanbený Harold pokračoval v chôdzi a prezeral si rozsvietený displej, na
ktorom už namiesto erbu boli rozpísané možnosti hodiniek. Snažil sa prečítať
malé písmo na displeji, ale takmer narazil do protiidúcich obyvateľov mesta.
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„Budeš mať dosť času hrať sa s tým doma,“ potľapkal ho Gerogios po
ramenách, aby mu naznačil, že sa má pozerať pred seba.
Harold teda nechal hodinky hodinkami a pokračoval v chôdzi po trávnatom
chodníku. Zapozeral sa na mrakodrapy okolo seba, ktoré mali množstvo balkónov
a terás a tie prekvitali zeleňou. Videl na nich ľudí, ktorí sa starali o rastliny,
polievali ich, hrali sa so psami alebo len tak relaxovali a obzerali sa naokolo.
„Tvoj nový byt je v budove po tvojej ľavici,“ zahlásil zrazu ARISTON
v Haroldovom uchu. „Výdajňa potravín je na prízemí, v pravej časti auly. Práve
tam boli dovezené čerstvé mrkvy, ak máš chuť.“
Synchronizovane sa všetci traja otočili a zamierili do budovy. Vstúpili cez
otvorený vchod a ocitli sa v priestrannej aule. Harold hnaný hladom sa okamžite
vydal smerom k výdajni potravín. Ak by ho ARISTON nenaviedol, tak by ju len
ťažko našiel. Neoznačoval ju totiž žiaden nápis ani nič, čo by napovedalo o jej
existencii. Harold vstúpil do výdajne potravín cez automatické dvere, ktoré sa
hneď za ním a jeho spoločníkmi zavreli. Ihneď pocítil výrazne nižšiu teplotu
a vzduch voňal akousi ťažko identifikovateľnou sviežosťou.
„Prečo je tu ako v chladničke?“ bola prvá otázka, ktorá mu napadla.
„Lebo sú tu potraviny, ak by tu bolo teplo, tak by sa rýchlejšie skazili,“
odpovedal logicky Georgius.
„Nejde len o teplotu, ale o udržiavanie celkovej mikroklímy vo výdajniach
potravín, kde sa dbá o to, aby tu bol vzduch ionizovaný a zbavovaný baktérií
a plesní, vďaka čomu vydržia potraviny oveľa dlhšie,“ doplnila ho Doris.
Harold sa rozhliadol a všade naokolo videl zeleninu a ovocie. Jeden dron
práve vykladal mrkvu do veľkého boxu. V takýchto boxoch boli aj ostatné
plodiny. Oddelenie zeleniny a ovocia je skutočne veľké, pomyslel si Harold.
„V iných oddeleniach už nebude tak chladno, však?“ zaujímal sa Harold.
„V akých iných oddeleniach?“ nechápal Georgios.
150 | S t r a n a

„V takých, kde nebude samá zelenia a ovocie,“ upresňoval svoju otázku
Harold. „Alebo tu nič iné nenájdem?“
„Aha...tak potom poďme po nejaké pečivo...cereálie...alebo nátierky...ale
tie sú tiež zeleninové,“ zmätený Georgios sa snažil pochopiť svojho priateľa.
Harold sa ešte raz lepšie poobzeral po výdajni potravín a začal chápať, že
nestojí v oddelení zdravej výživy, ale navôkol vidí všetko, čo mu stravovanie
budúcnosti môže ponúknuť. Nič z toho čo videl, nebolo zabalené, žiadne farebné
plastové obaly, žiadne megapacky, žiadne sladkosti, žiadne čipsy, žiadne sýtené
nápoje. Harold sa rozhodol, že nakupovanie radšej nechá na skúsenejších.
„Pre mňa je toto nezvyčajná situácia, čo keby ste radšej nakúpili vy. Dám
si čokoľvek vyberiete.“
„Nakúpili?“ nechápavo zopakovala Doris.
„Harold nedokáže pochopiť systém rozdeľovania zdrojov v polise,“
vysvetlil jej Georgios, ktorý už absolvoval ťažký rozhovor s Haroldom na túto
tému. „Myslí si, že by nám mal ARISTON účtovať za potraviny peniaze.“
„Aha, dobre, tak môžeme vybrať jedlo my,“ pozrela sa neisto na Georgiosa,
„ja však nie som zvyknutá brať potraviny pre viac osôb, ako len pre seba.“
„Ja vlastne tiež nie, žijem sám a väčšinou mám zvláštne chute, ako cícer
s mangom a tak, vieš,“ tiež neisto nevedel, ako má pokračovať.
„Bože, vy ste ako na prvom rande,“ zažartoval Harold. Nikomu to však
nebolo vtipné, pretože ich rozrušilo niečo iné.
„Toto nesmieš hovoriť, tu nie si v nejakom chráme!“ vyskočila na neho
Doris.
„On to nechápe,“ ospravedlňoval ho Georgios. „Už to nebude hovoriť, že?“
otočil sa na Harolda.
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„Nebudem, ak ma konečne niečím nakŕmite. Môže byť aj tá mrkva, ktorú
spomínal ARISTON. Už to má vplyv aj na mňa. Za chvíľu ho budem počúvať na
slovo ako vy,“ rozčuľoval sa Harold. „Hlavne nezabudnite na nejaké mäso.“
Georgios aj Doris ostali zarazene stáť a nič nehovorili. Poobzerali sa
navôkol, akoby netušili, kde by nejaké mäso mohli nájsť.
„Nemusí to byť odležaný rib eye steak, stačí kúsok bravčoviny,“ snažil sa
im pomôcť Harold, avšak neprichádzala žiadna reakcia. „Hoci aj plátok hydinovej
šunky,“ zúfalo sa snažil získať pre svoj žalúdok základnú zložku potravy.
„Vieš, málokto ešte konzumuje mäso,“ snažil sa Georgios citlivo
sprostredkovať Haroldovi nepríjemnú informáciu. „Ja som, ako väčšina
polisanov, vegán.“
Harold sa bez akéhokoľvek výrazu otočil smerom k Doris, ale už tušil, čo
mu povie.
„Ja nie som vegánka.“
„Aspoň že tak.“
„Som len vegetariánka. Zbožňujem totiž vajíčka.“
Harold si uvedomil, že sa ocitol v hrozivej vízii budúcnosti. Už chápal
dôvod, prečo sú všetci polisania takí chudí. Už rozumel, prečo nestretol nikoho
v nemocnici. Oni sa totiž stravujú maximálne zdravo!
„Ale nie všetci polisania sú takí blázni, ako vy dvaja, že?“ stále dúfal
Harold, že nebude musieť prežiť desať dní na mrkve.
„Nie, len nikoho takého nepoznám a sama som nikdy mäso z výdajne
nebrala.“
„Takže tu niekde nájdem aj nejaký mäsový výrobok?“ svitla Haroldovi
nádej. „Veď tie vajíčka, ktoré máš rada, nerastú na poli.“
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„Opýtaj sa ARISTONa!“ našiel Georgios obvyklý spôsob riešenia
problémov polisanov.
„A ako?“
„Stačí ak ho oslovíš a povieš mu, čo potrebuješ.“
„ARISTON, kde nájdem nejaké mäso?“ váhavo položil Harold otázku
neviditeľnému veľkému bratovi.
„Sójové alebo pravé?“ zaznelo mu v uchu.
„Pravé,“ bez rozmýšľania odpovedal Harold.
„V tejto výdajni potravín žiadne pravé mäso nie je, ale ak počkáš sedem
minút, pošlem ti jednu prepelicu.“
„Tak si dám prepelicu, nech je to čokoľvek,“ konečne spokojnejší Harold
odpovedal. „A vy nakúpte zvyšok, hlavne nech sa mi to hodí ku grilovanej
prepelici.“
Georgios a Doris po počiatočných zmätkoch s nakupovaním pre viacerých
ľudí, nakoniec vybrali cícer a jablká pre Georgiosa, baklažán a červenú repu pre
Doris, zemiaky pre Harolda a pečivo, mrkvu a bylinky pre všetkých. Všetko
vložili do jednej z krabíc vo výdajni. Počas toho za nimi prišiel dron, ktorý
Haroldovi podal prepelicu v malom priesvitnom vrecku.
„Musím priznať, že som čakal niečo väčšie, ale aj toto ujde,“ zhodnotil
Harold veľkosť zvieraťa, ktoré sa stane jeho večerou. Jeho spoločníci sa na mŕtve
telo prepelice bez srsti a s odrezanou hlavou pozerali s neskrývaným odporom.
„Teraz už chápem, prečo mäso nebýva bežne vo výdajniach. Je to
nechutné,“ zdieľal Georgios svoje pocity s ostatnými.
Harold sa pozrel na prepelicu a taktiež si uvedomil, že to vyzerá trochu
drasticky v porovnaní s charakterom ostatných potravín vo výdajni. Po ugrilovaní
mi však budete závidieť, pomyslel si.
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„Kam teraz?“ začal si Harold zvykať na ARISTONovu neustálu
prítomnosť.
„Privolal som vám výťah, odvezie vás na štyridsiate siedme poschodie.
Budete bývať v byte číslo 4709.“
Všetci traja prišli k výťahom a nastúpili do najbližšieho, ktorý sa otvoril.
Harold si v rukách držal svoju prepelicu, keďže ostatní ju nechceli mať v krabici
so zvyškom potravín. Vtedy si uvedomil, že majú jedlo len na jednu večeru.
„Prečo ste nezobrali viac jedla? Aj zajtra budeme hladní.“
„Zajtra si opäť zoberieme to, na čo budeme mať chuť. Čo by sme s ďalším
jedlom dovtedy robili?“ nechápala Doris.
„Nič, nechali by sme ho v chladničke,“ argumentoval Harold.
„V chladničke? Myslíš, že je efektívne, aby každý byt mal vlastnú
chladničku, ktorá spotrebováva množstvo energie a navyše znečisťuje životné
prostredie?“ rozrušila sa Doris.
„No dobre, nemusíš ma kvôli mojej nevedomosti hneď zrecyklovať,“
odľahčoval Harold situáciu, čo samozrejme vyčarilo úsmev na Georgiosovej
tvári. „Takže vôbec nemáte doma chladničky a mrazničky?“
„Na čo by nám doma boli. Veď si práve v jednej bol, vo výdajni je
udržiavaná optimálna teplota a je tam dostatok potravín pre celú budovu. Ak by
si si brával do bytu väčšie množstvo jedla, nevyhnutne by to viedlo k plytvaniu
a vyhadzovaniu potravín,“ poučovala Doris.
Výťah ich vyviezol na sľúbené štyridsiate siedme poschodie a keď podišli
k dverám 4709, samé sa pred nimi otvorili. Ocitli sa v priestrannej chodbe
spojenej s veľkou miestnosťou, ktorá slúžila ako kuchyňa aj jedáleň. Okrem toho
tu boli tri malé spálne a jedna kúpeľňa. Položili potraviny na kuchynskú linku
a prezreli si svoje izby. Georgios a Doris si v nich našli svoje veci a Harolda
taktiež neprivítala prázdna miestnosť. V jednoducho a účelne zariadenej izbe
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našiel krabicu s náhradným oblečením, ktoré si hneď obliekol a vyzul si topánky.
Nové oblečenie bolo síce veľmi podobné tomu, ktoré mal doteraz na sebe, ale
očividne bolo určené na domáce nosenie. Na nočnom stolíku ležalo neznáme
zariadenie, ktoré svojim tvarom napovedalo, že sa nasadzuje na hlavu. Harold si
spomenul na Dorisine slová a dovtípil sa, že ide o neurátor. Teraz bol však hlad
silnejší ako túžba po poznávaní a preto sa vybral do kuchyne, kde už našiel
Georgiosa a Doris, taktiež prezlečených do pohodlného oblečenia. Obaja už začali
chystať večeru.
Doris trvala na tom, že svoj baklažán s repou si ugriluje predtým, než
Harold strčí do rúry svoju prepelicu. Nechcela mať totiž arómu mäsa na svojej
večeri.

Georgios

uvaril

svoj

cícer

a potom

ho

podrvil

a pomiešal

s mrkvou, bylinkami z výdajne a koreninami, ktoré boli v kuchyni. Tie použil aj
Harold na smiešne malú napodobeninu kuraťa a potom ju spolu so zemiakmi a
mrkvou ugriloval v rúre. Príprava jeho jedla trvala najdlhšie a preto sa medzitým
dostal aj k ochutnávke jedál jeho spoločníkov, ktorí ho ochotne ponúkli.
Grilovaný baklažán a cícerová nátierka boli vynikajúco dochutené bylinkami
a korením. Harold musel priznať, že ich jedlá chutia naozaj úžasne a trocha sa
hanbil za svoju posadnutosť mäsom. Tento pocit ho však rýchlo prešiel, keď sa
zahryzol do šťavnatého mäsa. Prepelica bola taká malá, že ju Harold konzumoval
celú a keďže ju kvôli jej tvaru nebolo možné jesť kultivovanejšie, schytil ju
jednoducho do rúk a obhryzoval ju zo všetkých strán.
Georgiosa a Doris, ktorí si teraz dopriavali ovocie, najprv prekvapil
a mierne znechucoval tento pohľad na konzumovanie ešte nedávno živého tvora,
ale po chvíli sa nemohli zdržať smiechu nad týmto komickým obrazom. Harold
si doslova nebral servítku a keď už jedol prepelicu rukami, načo sa zdržiavať
s príborom pri prílohe. Pustil sa teda rukami aj do zemiakov a mrkvy, ktoré ho
však opakovane popálili, čo dával najavo rozhorčením a čudnými nadávkami.
Táto situácia spôsobila, že sa všetci zabávali nad Haroldovým stolovaním. Takto
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strávili večer pri zapadajúcom slnku, ktoré postupne oslnilo celý byt až nakoniec
úplne zapadlo. Vedľa vodovodnej batérie bola druhá, podobná batéria, z ktorej
však tiekol výživný a veľmi chutný nápoj s jemne kyslou príchuťou, nazývaný
jednoducho drink. Dobrú večeru zapili týmto drinkom a rozprávali sa o bežných,
hlavne súkromných veciach. Harolda teraz nezaujímali historické udalosti,
sociologické teórie, efektivizmus ani filozofické úvahy. Po dlhom čase sa cítil
úplne uvoľnený a v spoločnosti priateľov. Jediné, čo ho v tejto situácii mrzelo
stále viac, bol smútok za Jennifer.
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18. kapitola – Recyklácia
„Raňajky budú každú chvíľu hotové,“ ozvalo sa Haroldovi v hlave. Zľakol
sa a reflexne si siahol na ucho, kde mal stále slúchadlo. Včera večer na neho úplne
zabudol a nevybral si ho z ucha, keď šiel spať. Prebudil sa vo svojej miestnosti,
ktorá nebola síce príliš malá, ale zato takmer úplne prázdna. Okrem postele
a nočného stolíka tu mal len jednu skriňu, komodu a akési dvoje dvierka v stene.
Všetky steny boli biele, ale ich povrch nebol na dotyk drsný a nepodobal sa na
omietku. Nielen steny, ale v podstate všetko naokolo bolo hladké a z akéhosi
neznámeho materiálu.
Harold sa posadil na posteľ a zacítil nezameniteľnú vôňu praženice.
A k tomu ešte tak slaninku, pomyslel si, keď sa obliekal. Obzrel si hodinky, ktoré
mal pevne pripevnené na ruke a vyšiel zo svojej miestnosti. V spoločných
priestoroch bytu absentovala obývačka, bola tu len priestranná jedáleň
s kuchyňou. Žiadny televízor alebo nejaké multimediálne zariadenie tu nebolo.
Dokonca ani hologram, pomyslel si.
„Nechceli sme ťa budiť, tak sme priniesli potraviny podľa nášho gusta,“
privítala ho Doris.“ Hádam ti budú chutiť, aj keď nemáme žiadne mäso.“
„Nevadí, ani by ma nenapadlo, že by som si k tým vajíčkam dal nejakú
slaninu,“ odvetil jej veselo Harold.
„Čo je to slanina?“ čudovala sa Doris.
„Slanina je ... vieš čo, radšej ti nebudem kaziť chuť.“
„Povedala som ARISTONOVI, aby ťa už zobudil, lebo by ti to vychladlo.“
„Dobre, a čo si teda môžem dať?“ zaujímal sa Harold.
„Urobila som praženicu na cibuľke s hubami a Georgios pripravil cereálne
vločky s černicami.“
„Čo sú to huby?“ opýtal sa Harold.
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„Ehm...huby sú niečo ako rastliny, ale nie sú to rastliny, pretože v nich
neprebieha...“ snažila sa Doris vysvetliť niečo, čo nebolo jej špecializáciou.
„Robím si z teba srandu,“ zasmial sa Harold, „viem, čo sú huby, aj keď som
ich nikdy nejedol.“. „Kde je Georgios, on chápe môj zmysel pre humor.“
„Na terase,“ ukázala smerom k preskleným dverám a podala mu tanier
s praženicou.
Harold vyšiel na terasu, ktorá bola väčšia ako vnútorná jedáleň s kuchyňou.
Podlaha terasy bola tvorená trávnikom, tento však nebol tak nakrátko ostrihaný,
ako chodníky pri cestách. Táto tráva bola dlhá asi desať centimetrov
a poskytovala tak priestor pre drobný hmyz, ktorý bolo vidno skákať a liezť všade
naokolo, čo pripomínalo jarnú lúku plnú života. Harold si prisadol ku Georgiosovi
vychutnávajúcemu si raňajky pri pohľade na okraj polisu, ktorý tvoril kilometre
široký pás stromov, rastlín, polí a záhrad.
„Dobré ráno sa praje,“ pozdravil Harold a prebudil Georgiosa z jeho
denného snívania.
„Ah, tak už si hore. Dúfam, že okrem praženice skúsiš aj vločky,“ ukázal
Georgios na nachystanú misku s čiernym drobným ovocím, vedľa ktorej mal
pripravený aj pohár s drinkom z potrubia, ktorý pili aj včera večer.
„To si nemôžem nechať ujsť,“ veselo odvetil Harold.
Pridala sa k nim aj Doris a spolu sa naraňajkovali na priestrannej zelenej
terase pri príjemnom vetríku. Harold bez problémov zvládol praženicu aj vločky
a všetko to spláchol drinkom, ktorý však chutil inak ako včera večer. Tentokrát
bol znateľne sladší a dodával energiu na celý deň.
Z terasy, kde strávili ráno, bolo vidno jeden okraj polisu a Harold si teraz
lepšie uvedomil, aký malý je polis v porovnaní s veľkomestami zo začiatku 21.
storočia. Neboli totiž ani príliš ďaleko od Vesmírneho výťahu, ktorý stojí v strede
Calipolisu, preto bolo jednoduché si predstaviť, že celé mesto má len niekoľko
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málo kilometrov. Calipolis však vynikal vertikálne, hoci ich terasa bola
umiestnená na štyridsiatom siedmom poschodí, väčšina okolitých budov siahala
do omnoho väčších výšok, nehovoriac o ozrutnom Vesmírnom výťahu. Čím boli
budovy bližšie k stredu mesta, tým boli vyššie a naopak, okrajové budovy boli
výrazne nižšie.
Po raňajkách sa Harold naučil, ako funguje recyklovanie. Nie to nechutné
recyklovanie ľudí, ale recyklovanie tak, ako si ho predstavoval on. V skutočnosti
nebolo takmer čo recyklovať, keďže potraviny nemali v podstate žiadne obaly.
Všetko bolo prinesené v krabiciach, okrem prepelice a vločiek, ktoré boli
v priehľadných vreckách. Nápoj tečie priamo z potrubia, takže ani tu nevznikajú
žiadne odpady.
„Krabicu si nechávaš, pretože v nej budeš nosiť aj ďalšie potraviny a je
multifunkčná, takže ju môžeš použiť na čokoľvek,“ vysvetľovala mu Doris, „ak
by si mal viac krabíc ako potrebuješ, tak ich jednoducho zanes do výdajne
potravín. Všetky ostatné obaly sa hádžu do tohto otvoru,“ otvorila malé dvierka
s príslušným piktogramom, za ktorými sa objavil otvor v stene, „skončia
v triedičke, ktorá ich umyje a pripraví na ďalšie použitie. Organický odpad, ako
šupy, kôstky a zvyšky z jedla dávaš do tohto otvoru,“ otvorila druhé dvierka
v stene a vhodila tam škrupinky z vajíčok a šupy z cibule. „Tie sa skompostujú
a ďalej využijú v poľnohospodárstve,“ doplnila Doris.
„A čo ak mi ostatne nejaké jedlo, ktoré musí byť v chlade. Kam ho dám,
keď nemám chladničku?“ zaujímal sa Harold.
„Nie je ťažké naučiť sa brať si toľko jedla, koľko zvládneš zjesť, ale ak sa
stane, že ti niečo ostalo, tak to zanes naspäť do výdajne potravín. Poprípade to
môžeš povedať ARISTONovi a on nájde najefektívnejšie využitie pre tvoje
nadbytočné potraviny.“
„A čo iné druhy odpadu? Nevidím tu žiaden kôš.“
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„Aké iné druhy odpadu okrem organického materiálu a bežných obalov by
si ešte chcel?“
„Ja neviem...určite sa niečo vyskytne...napríklad oblečenie...kam ho mám
zahodiť?“
„Prečo by si zahadzoval svoje oblečenie?“ vstúpil do rozhovoru Georgios,
ktorý prišiel z terasy.
„No napríklad, ak by som ho už nepotreboval.“
„Plánuješ chodiť nahý?“ neskrýval Georgios úsmev nad touto absurditou.
„To nie, ale keď si napríklad nakúpim príliš veľa nového oblečenia, tak to
staré postupne zahadzujem,“ snažil sa Harold načrtnúť situáciu svojim
nechápavým oponentom.
„Možno keby sa tvoja generácia nesprávala takýmto neefektívnym
spôsobom, tak by tá moja nemusela žiť uprostred púšte,“ neodpustila si Doris
narážku na neduhy Haroldovej doby.
„Že nakúpil!“ smial sa Georgios, ktorý sa nedokázal nabažiť Haroldových
nelogických výrazov.
„No dobre, ale tričko sa časom môže potrhať a topánky zodrať. Tak zo mňa
už nerobte hlupáka. Neverím, že chodíte celý život v tom istom oblečení. Veď
rastiete, priberáte, chudnete a potrebujete šatstvo obmieňať,“ už naozaj sa
rozhorčoval Harold, ktorý skutočne nevedel, či si z neho len nerobia srandu.
„Tak poď, ja ti to ukážem,“ viedol ho Georgios do Haroldovej izby. „Tak
v prvom rade, oblečenie nie je odpad. Nezahadzujeme ho a ani si nevyberáme
nové každý deň ako potraviny. Všetci chodíme v rovnakých bežných druhoch
oblečenia, s tým rozdielom, že jedno je odolnejšie a teda určené na vonkajšie
nosenie a to druhé, ktoré máme aj teraz na sebe, je jemnejšie s nosíme ho doma.“
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Medzitým prešli do Haroldovej izby a Georgios sa postavil k dvom otvorom
v stene, podobným ako tým v kuchyni, avšak na týchto boli znázornené len šípky.
Na ľavom otvore šípka nadol a na pravom zasa šípka smerom nahor.
„Ak si oblečenie potrebuješ vyčistiť,“ vysvetľoval ďalej Georgios, „otvoríš
tieto dvierka so šípkou nadol a vhodíš ho tam.“ Georgios vzal nohavice, ktoré mal
Harold včera na sebe. Miestami boli špinavé od sedenia na tráve. Názorne ich
vhodil do otvoru, aby demonštroval spôsob nakladania so znečisteným šatstvom.
„O všetko ostatné sa už postará ARISTON, nohavice sa vyčistia a v prípade
potreby aj opravia.“
„Ako dlho to potrvá?“
„Čo ja viem, to nie je informácia, ktorú bežný polisan ovláda. Prečo ťa to
zaujíma?“
„Lebo neviem, v čom budem dovtedy chodiť.“
„Hádam si nemyslíš, že budeš musieť čakať na tieto konkrétne nohavice,“
schuti sa zasmial Georgios. „Keďže si vhodil outdoorové nohavice, ARISTON ti
ihneď pošle čisté outdoorové nohavice. Keďže pozná tvoje rozmery, dostaneš
také, ktoré ti budú najviac sedieť. Vidíš?“ otvoril Georgios malé dvierka so šípkou
nahor a v otvore už boli čisté nohavice, ktoré vybral a víťazoslávne ukázal
Haroldovi.
„Takže vždy dostanem iné nohavice, niekoho iného nohavice? Bojím sa
opýtať, či to rovnako funguje aj s bielizňou,“ obával sa Harold oblasti, na ktorú
bol obzvlášť citlivý.
„Samozrejme, že áno. Čo ti na tom vadí? Všetko oblečenie je vždy
perfektne čisté a vydezinfikované,“ upokojoval ho Georgios.
„Fíha, tak týmto si ma dorazil,“ stále nedokázal uveriť Harold. „Nerobíš si
zo mňa náhodou srandu?“
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Georgios sa len rozosmial, pomaly opúšťal miestnosť a popri tom sa rukami
chytal za hlavu. O najnovších zážitkoch s Haroldom musel okamžite referovať
Doris, ktorú to však nenadchýnalo tak, ako Georgiosa.
„Keď už sme pri tej hygiene,“ hovoril sám sebe Harold, „mal by som sa
konečne poriadne umyť.“
Zobral si čisté oblečenie a v skrini našiel aj uterák. Na sprchovaní sa
v priebehu stopäťdesiatich rokov hádam nič zásadné nezmenilo, dúfal Harold,
keď išiel do kúpeľne. Tu ho našťastie nič neprekvapilo. Voda tiekla a to bolo
všetko, čo od sprchy vyžadoval. Počas toho počul, ako mu Doris cez dvere kričí,
že voda je pitná len z vodovodných batérií, takže nech sa náhodou nenapije vody
zo sprchovacej hlavice. Splachovacie záchody taktiež nezažili revolúciu, aj keď
Harold mal najprv problém zbaviť sa neželaného nákladu. Keď však po
niekoľkých pokusoch s hľadaním tlačidla na spláchnutie skúsil zavrieť poklop,
zistil, že záchod sa spláchol sám. Alebo ho spláchol ARISTON. Neviem, ale fakt
ma to nezaujíma, pomyslel si Harold.
Pri pohľade do zrkadla zistil, že nevyzerá vôbec zle. Nemyslel tým vlastnú
atraktivitu, ale čakal, že bude vyzerať unaveno a zničene. Predsa len to boli iba
dva dni od cesty naprieč časom, kedy zistil, že jeho snúbenica je rukojemníčkou
v rukách ctižiadostivého a nekompromisného Buchlera, ktorý disponuje takou
veľkou mocou, že stále viac baží po ďalšej. Prekonal aj drasticky vyzerajúcu
operáciu a z nemocnice ho prepustili len včera. Vzhľadom k okolnostiam je to
celkom dobré, ohodnotil svoj vzhľad.
V skrinke pod umývadlom našiel niekoľko krémov a vodičiek, ale žiadnu
zubnú pastu ani kefku. Vyšiel preto na chodbu a pýtal sa svojich spoločníkov, ako
dbajú polisania o ústnu hygienu. Dostal krátku prednášku od Doris o tom, že pri
zdravom stravovaní, v ktorom dominuje zelenina a ovocie a absentujú sladkosti,
nemajú ľudia príliš problémy so zubnými kazmi. Nakoniec sa dozvedel, že aj
v budúcnosti je stále potrebné čistiť si zuby, avšak namiesto nešetrného čistenia
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kefkou používajú vyplachovanie veľmi efektívnou ústnou vodou. Hlavne slovo
efektívnosť bolo v Dorisinom slovníku veľmi dôležité a nevedela si ho odpustiť
pri každej príležitosti.
Naučenie sa recyklácii a hygienickým postupom v novom byte zabralo
Haroldovi podstatnú časť dňa. Problémy recyklácie a nakladania s odpadom riešil
aj naďalej a skúšal vymýšľať druhy odpadu, ktoré môžu vzniknúť a nie je pre ne
vyčlenené miesto v triediacich otvoroch v byte. Tu však dostával rovnakú
odpoveď: Zavolaj ARINSTONa, ktorý nájde najefektívnejší spôsob a pošle dron.
Ani sa nenazdal a obedoval pri jedálenskom stole s Georgiosom a Doris.
Podával sa tekvicový prívarok s praženými tekvicovými semienkami a ako
príloha slúžil celozrnný chlieb. Výraz celozrnný bol veľmi autentický, pretože
chlieb obsahoval viac zŕn ako pečiva. Harold si skutočne pochutil a poďakoval sa
Georgiosovi za kulinársky zážitok. Ako zákusok sa podávalo hrozno a drink
z potrubia, ktorý mal tentoraz mierne horkú chuť. Keďže na terase práve svietilo
priame slnko, zdržiavali sa radšej v jedálni a oddychovali po výdatnom obede.
„Rozmýšľal som nad našim včerajším rozhovorom o recyklovaní
nevládnych ľudí a vašej pôrodnej politike,“ začal Harold opäť pracovať na svojej
úlohe, „Keď jeden polis dokáže uživiť maximálne tri milióny ľudí, prečo
jednoducho nepostavíte ďalšie polisy, keď sa počet obyvateľov zvyšuje. Veď
všetky sú postavené podľa viac-menej jedného plánu, tak nemôže byť ťažké
vybudovať ďalšie.“
„Nebol by problém postaviť ďalšie, takto však naša spoločnosť nefunguje.“
Doris sa zatvárila veľmi vážne a pustila sa do vysvetľovania. „Máme jasný cieľ
a jemu je všetko podriadené. Našou nevyhnutnosťou nie je poskytnúť priestor na
život pre čo možno najviac ľudí. Pre tento účel neboli polisy navrhnuté. Každý
polis vznikol s konkrétnym čiastkovým účelom, ktorý zapadá do našej celkovej
filozofie. Premnoženie v tejto fáze by spôsobilo obrovské problémy v našom
projekte...“
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„Rozprávaš síce múdro, ale ja ti vôbec nerozumiem,“ prerušil ju Harold.
„Poďme od začiatku. Keď sa ľudia presťahovali do polisov, tak museli súhlasiť
s filozofiou, ktorá hovorí, že jeden pár môže mať len dve deti a v starobe, ak sa
o nich nikto nepostará, tak budú zrecyklovaní do kompostu?“
„Samozrejme, že s tým súhlasili, ale nikto sa do polisu nepresťahoval len
tak,“ vstúpil Georgios do debaty. „Život v polise je privilégiom občanov polisu,
nie právom každého človeka. Do polisov boli prijímaní len tí najschopnejší, ktorí
im mali čo ponúknuť. Bolo to v súlade s teóriou efektivistickej evolúcie, ktorá je
inšpirovaná prírodnou evolúciou, v ktorej prežijú len najschopnejší. Preto všetci
akceptujú, že ak si starý či tak chorý, že ti medicína už nemôže pomôcť a zároveň
nemáš nikoho, kto by sa o teba staral, tak budeš zrecyklovaný, aby si uvoľnil
miesto ostatným. V praxi je takýchto prípadov veľmi málo, keďže nemocnice
dokážu efektívne vyliečiť väčšinu chorôb a zdravotných problémov. Postihnuté
deti sa nerodia, lebo akékoľvek zdravotné postihnutia sa odhalia v prvých
mesiacoch tehotenstva, po čom sa pristupuje k potratu. A aj keby ťa jednoducho
dostihla staroba, tak väčšina ľudí má rodinu alebo niekoho, kto sa o nich v takých
chvíľach postará. Používanie výrazu evolúcia je preto nadnesené, pretože naša
teória je veľmi zmierlivá. V minulosti sa objavovali hlasy na priblíženie našej
filozofie k reálnej evolúcii, kedy by menej užitoční boli priebežne recyklovaní na
úkor nových generácií, ktoré by vzišli z tých najschopnejších, ale ARISTON to
vyhodnotil ako nepotrebné a navyše by to mohlo negatívne pôsobiť na psychiku
obyvateľov.“
Nakoniec má ARISTON azda najviac rozumu z vás všetkých, hovoril si
Harold v duchu, kým spracovával tieto informácie. Takže polisy boli vyskladané
z najschopnejších ľudí a udržiavajú ich konštantný počet, aby nedošlo k ich
premnoženiu a prípadnej degradácii ľudskej rasy, snažil sa zhustiť si to do jednej
vety, aby si to lepšie zapamätal.
„Takže nie všetci ľudia žijú v polisoch?“ overoval si Harold.
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„Nie, boli zaľudnené okamžite po postavení a odvtedy sa neprijímajú žiadni
iní ľudia. Nie je to potrebné, keďže nikdy zatiaľ nehrozilo zníženie počtu
obyvateľov natoľko, aby bolo ohrozené fungovanie všetkých služieb, funkcií
a účelu polisu.“ odpovedala mu Doris. „Skôr je potrebné aplikovanie politiky
jedného polisana, čo znamená, že jeden polisan môže mať jedného potomka.“
Harold si potreboval usporiadať všetky tieto novinky. Bol však rád, že
prostredníctvom rozhovoru o súčasnej filozofii polisu sa dokáže nenápadne
dostať k historickým súvislostiam, ktorých obsah mu zatiaľ nikto nebol príliš
ochotný ozrejmovať. Dokonca má úplný zákaz na zisťovanie niektorých
najpodstatnejších udalostí. Takto však aspoň niečo z histórie zistí.
„Koľko je vlastne na svete polisov?“
„81,“ poskytol Georgios jednu zo základných informácií.
„Iba?“ začudoval sa Harold a v rýchlosti v hlave rátal. „Veď to je menej ako
štvrť miliardy obyvateľov. A čo ľudia, ktorí žijú mimo polisov?“ pýtal sa ďalej.
„O tých sa nezaujímame. Vieme sa pred nimi efektívne brániť, čo bolo
kedysi potrebné, avšak v súčasnosti už nepredstavujú nebezpečenstvo,“ stroho
odpovedala Doris.
„Čo myslíš tým bránením?“ zaujalo Harolda.
„Harold nemá dovolené dostať sa k takému druhu informácií,“ ozval sa
miestnosťou ARISTONov hlas, ktorý zjavne nechcel dovoliť prezradenie
dôležitých informácií ohľadom obrany polisov.
„No jasné, to som si mohol myslieť,“ rezervovane konštatoval Harold.
„Veď mi nemusíte popísať váš systém protivzdušnej obrany, ale predsa ste oproti
zvyšku sveta v menšine. Ostatní sú vo výraznej presile, takže ak by na vás
zaútočili, tak nemáte šancu. Úplne by stačilo, aby na vás hodili atómovú bombu,“
snažil sa Harold vyprovokovať niekoho k odpovedi.
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„Spočiatku sa objavilo niekoľko snáh o útok na niektoré polisy, ale išlo o
chabé pokusy. Väčšinou medzi nepolisanmi nezostal nikto kompetentný, kto by
dokázal realizovať sofistikovaný útok a v tých málo prípadoch, kedy sa o niečo
pokúsili, som ich dokázal bez problémov zastaviť ešte pred tým, než sa k niečomu
odhodlali,“ odpovedal mu ARISTON.
„A prečo teraz už nepredstavujú nebezpečenstvo? Veď ich sú miliardy,“
nenechal sa Harold odradiť.
„Vieš Harold,“ výnimočne vážne hovoril Georgios, „musíš pochopiť, že do
polisov sa presťahovali tí najschopnejší ľudia z celej planéty. Boli to síce len
nejaké tri percentá ľudí na Zemi, ale išlo práve o tých ľudí, ktorí boli kľúčoví pre
chod vtedajšej spoločnosti. My sa riadime teóriou efektivistickej evolúcie, takže
drvivá väčšina obyvateľov poskytuje dostatočný úžitok pre celú spoločnosť. Vo
vašej dobe však väčšina ľudí len brala namiesto toho, aby dávali niečo naspäť.“
„Nie som si istý, čo tým chceš povedať,“ zarazene reagoval Harold.
„Bez tých najschopnejších a najkompetentnejších ľudí ostala vtedajšia
spoločnosť paralyzovaná. Hlavne v najdôležitejších profesiách chýbali skúsení a
šikovní ľudia. Veda, výskum, zdravotníctvo, technológie, remeslá, to všetko
ostalo bez odborníkov. K vládnutiu sa dostali ešte hlúpejší ľudia, ako tomu bolo
dovtedy. To nevyhnutne viedlo k jedinému,“ nedokončil Georgios.
„Celá civilizácia sa zrútila,“ uvedomil si konečne Harold, „okrem polisov,“
poobzeral sa okolo seba a napadlo ho, že sa pozerá na zvyšky ľudského rodu.
„Koľko ľudí žije na zemi mimo polisov?“
„To presne nevieme,“ flegmaticky uvažovala Doris, „keďže pre nás nie sú
dôležití.“
„Aspoň približne,“ dožadoval sa Harold nejakého údaju.
„Určite ich je menej ako nás.“
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19. kapitola – Posledná nevyhnutnosť
ARISTON prerušil ich rozhovor, pretože sa mu nepáčilo množstvo a hlavne
charakter informácií, ktoré sa k Haroldovi dostávali. Počiatky polisov boli pre
Harolda veľmi zaujímavou témou, ktorá by mu mimoriadne pomohla pri plnení
jeho úlohy, avšak nebolo mu dovolené dozvedieť sa toľko, koľko sa mu ráčilo.
Rozmýšľal, ako by sa mohol s Georgiosom porozprávať v súkromí, kde by sa mu
možno podarilo zistiť viac kľúčových informácií. Od Doris by takú zhovievavosť
nečakal, ale vysmiaty Georgios by sa hádam dal ovplyvniť natoľko, aby
nerešpektoval ARISTONove nariadenie a prezradil mu historické udalosti, ktoré
viedli k vzniku novej spoločnosti a zániku tej starej.
Bolo ťažké zmieriť sa s tým, že mimo polisov, v ktorých žije len zlomok
z obyvateľov planéty z Haroldovych čias, sú len zvyšky vtedajšej civilizácie,
ktorá skolabovala v dôsledku absencie najinteligentnejších a najschopnejších
ľudí. Naozaj stačí tak málo, aby sa celá naša spoločnosť zrútila?, kládol si Harold
otázky ohľadom krehkosti usporiadania sveta, ktorý pozná. Teraz začínal chápať,
že polisy nie sú nadstavbou miest z minulosti a nie sú ani ich vyšším vývojovým
stupňom. Polisy sú odbočkou, ktorá si vybrala všetky hrozienka z koláča, a ten
v dôsledku toho ostal nechutný.
Harold strávil večer sám so svojimi myšlienkami, ktoré mu dlho nedali
spať. Recyklácia už bola poslednou záležitosťou, ktorá by zaujímala jeho
pozornosť. Fascinovala ho história tohto sveta, ktorá zároveň hovorila o zániku
jeho sveta. Ráno sa zobudil s pevným odhodlaním zisťovať viac a nenechávať sa
odrádzať nejakým ARISTONom, nech by sa malo diať čokoľvek.
„Dnes sa pôjdem prejsť po meste,“ oznámil Harold pri raňajkách, pričom si
dával pozor na to, aby v jeho tóne nebola žiadna neistota.
Georgios aj Doris mlčali. Ťažko povedať, či jednoducho nemali námietky,
alebo čakali na ARISTONovu reakciu. Tá však neprichádzala, preto všetci jedli
ďalej, akoby sa nič nestalo. Harold bol trochu sklamaný z toho, že mu nikto
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nenamietal, pretože dnes mal bojovú náladu a nemal by problém sa pohádať, aby
dosiahol svoje. Nemôžu ma tu predsa držať, hovoril si Harold aj napriek tomu, že
ho nikto nikde nedržal.
Po raňajkách si Harold obliekol oblečenie určené na vonkajšie nosenie a
chystal sa ísť do ulíc mesta. Keď vyšiel z izby, čakali ho už jeho dvaja spoločníci,
ktorí ho majú všade sprevádzať. To Haroldovi nevadilo, keďže bez nich je
spoznávanie polisu a jeho fungovania úplne bezzubé. Bolo by smiešne zastavovať
ľudí na uliciach a pýtať sa ich na okolnosti, ktoré im prídu triviálne. Už aj tak sa
cítil v tomto svete ako hlupák, nebolo to potrebné zdôrazňovať.
Georgios zobral na cestu fľašu s drinkom a vo výdajni potravín zobrali aj
niekoľko jabĺk, ak by bola prechádzka dlhšia. Vyšli pred budovu a Harold si teraz
uvedomil, že nemá žiaden plán ani konkrétny cieľ. Spomenul si, že z terasy bytu
je vidieť poľnohospodársku a lesnú oblasť polisu, preto zamieril týmto smerom
bez toho, aby si od ARISTONa žiadal pomoc s navigáciou. Georgios a Doris ho
ako jeho verní spoločnici nasledovali.
Zelení chodník, pestré budovy, ani šťastní a spokojní polisania už neboli
pre Harolda ničím novým. Chápal, že sú všetci veselí a bezstarostní, keďže tu
majú všetko, čo pre pokojní život potrebujú. Na Haroldov vkus tu síce bolo málo
zábavy a kultúry, ale inak bol Calipolis postavený tak, aby uspokojil všetky
dôležité potreby, alebo ako by to polisania nazvali, nevyhnutnosti. Ale čo tí ľudia
tam vonku? Oni si nezaslúžia takýto život? Nemusí to byť božská mana tečúca
z potrubia ani umelá inteligencia, ktorá vyrieši každý problém, ale aspoň
poskytnutie základných životných nevyhnutností. Tu na to majú celé ministerstvo
a ARISTONa, ktorý to má dokonca v názve. Prečo sú polisania vyvoleným
národom, ktorý má to privilégiu užívať si takýto život. Harold mal chuť tieto
otázky vysloviť nahlas, ale vedel, aká by bola reakcia ARISTONa. Nechcel ho
radšej provokovať. Lepšie bude baviť sa opäť o niečom inom, získavať si ďalej
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dôveru a potom sa nájde nejaký spôsob, ako ho nechajú slobodne nasávať
vedomosti.
„Calipolis je síce krásne mesto, ale nemôžem sa zbaviť pocitu, že tu niečo
chýba,“ hovoril Harold počas chôdze za ešte zelenšou časťou Calipolisu.
„A čo konkrétne ti tu chýba?“ zareagoval mu na to Georgios.
„Nejde o niečo konkrétne, celé mesto je akési strohé. Ulice, priestory budov
aj samotné byty. Okrem zelenej a tejto sivej,“ ukázal pri tom na jednu z budov,
ktorá bola z materiálu, ktorý tu bol doslova všade, „tu nie sú takmer žiadne farby.
Všetko je účelné, ale zato poriadne nudné,“ konštatoval Harold.
„Včera večer som si pozerala obrázky miest z roku 2020 a chápem, že sa ti
náš spôsob života zdá málo pestrý,“ odpovedala mu Doris. „Ľudia v tvojej dobe
sa vyžívali v získavaní a hromadení zbytočností, my sa snažíme zaistiť si
nevyhnutnosti. Takto by sa dal najjednoduchšie zhrnúť rozdiel medzi našimi
generáciami.“
„Dobre, len prosím nezačni s tým, že náš nešetrný spôsob života spôsobil
mŕtvicu planéty,“ nedovolil jej Harold pokračovať.
„Ale to je presne to, čo sa stalo! Hádam to nechceš popierať?“ vytočila sa
Doris.
„Samozrejme, že nechcem. Sám si to uvedomujem, preto ma to nebaví
počúvať,“ podráždene jej reagoval Harold. „Som predsa futurológ, vedel som,
kam smeruje konzumný život mojej generácie, aj keď som nepredpokladal, že to
s planétou zájde až tak ďaleko.“
„Futurológ?“ čudoval sa Georgios. „Čo to znamená?“
„To znamená, že som sa snažil predpovedať budúcnosť.“
„Bola to nejaká ezoterická profesia?“ zaujalo to aj Doris.
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„Nebol som veštec,“ znechutene odvetil Harold. „Vytváral som predpovede
budúcnosti na základe faktických údajov a trendov. Snažil som sa vďaka tomu
predpokladať konkrétne situácie v budúcnosti.“
„Nebol si v tom však dobrý,“ skonštatovala Doris, čo vyčarilo široký úsmev
na Georgiosovej tvári.
Harold sa na ňu pozrel trochu nevraživo, ale nemohol jej v tom oponovať.
S takouto víziou budúcnosti naozaj vôbec nerátal. Dorisina poznámka ho však aj
tak rozčúlila.
„To od teba nebolo pekné,“ odvetil jej urazene.
„Veď je to pravda,“ nechápala Doris, prečo sa Harold urazil, keď jediné čo
urobila, bolo konštatovanie pravdivého stavu.
„Áno, je, ale to neznamená, že si ma tým neurazila.“
„Ja som sa ťa nesnažila uraziť, predpovedať budúcnosť nie je v ľudských
možnostiach. Dokonca aj ARISTON s tým má veľké problémy.“
Harold sa na ňu pozrel, tentokrát už bez urazeného alebo vyčítavého
pohľadu. Potešilo ho, že jeho profesiu nedokáže dostatočne vykonávať ani
ARISTON. Na sekundu sa preto na Doris aj mierne usmial.
„Čo je?“ nechápala Doris, prečo sa na ňu Harold teraz usmial, keď ešte pred
chvíľou bol na ňu nahnevaný.
„Nič.“
„Akože nič, musíš mať dôvod, prečo sa smeješ.“
„A Georgios ho má, keď sa smeje takmer na všetkom?“ argumentoval jej
Harold.
„Georgiosove emócie ma nezaujímajú,“ stroho konštatovala Doris.
„To od teba nebolo pekné,“ zopakoval Georgios výrok, ktorý pred chvíľou
počul od Harolda, pričom sa pokúsil napodobniť aj jeho urazený tón.
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„Čo si sa už aj ty zbláznil?“ rozčúlila sa Doris, čo rozosmialo Harolda aj
Georgiosa. Doris pochopila, že si z nej tak trochu uťahujú a začala sa smiať
s nimi.
Budovy polisu boli stále nižšie, až nakoniec úplne skončili a pred nimi sa
v plnej paráde ukázala zelenšia stránka polisu. Aj keď celý polis prekypoval
zelenými rastlinami a to nie len v uliciach, ale aj na terasách, balkónoch
a strechách budov, tuto nebolo nič iné, okrem nekonečnej zelene. Aspoň tak to
z tohto pohľadu pripadalo Haroldovi. Pred sebou videl polia s rôznymi plodinami
a zeleninou, sady ovocných stromov a všade medzi tým množstvo ďalších rastlín
a stromov obrovskej pestrosti. Tento pohľad bol taký nádherný, aký bol
neuveriteľný. Púšť síce odtiaľto nebolo vidieť, ale Harold si uvedomoval jej
blízkosť a hlavne teplotu a sucho, ktoré v nej vládnu.
„Odkiaľ máte dostatok vody na také množstvo zelene v polise?“ zaujímal
sa Harold počas toho, ako sa začal prechádzať týmto rajom, ktorý obkolesoval
celý polis.
„Na účely poľnohospodárstva a udržiavania zelene v polise používame
odsolenú vodu z oceána,“ vysvetľovala Doris. „Tú sem dopravujeme
podzemnými potrubiami a následne zbavíme soli a látok, ktoré by rastlinám
škodili. Touto vodou si sa aj umýval. Používame ju na všetko, okrem pitia.“
„A akú vodu teda pijete?“
„Keďže prírodná pitná voda je nesmierne vzácna, väčšinu našich zásob
tvorí voda skvapalnená z vodnej pary vyskytujúcej sa prirodzene vo vzduchu,“
doplnila Doris.
Okolo nich sa rozliehali polia s rôznymi plodinami, pričom Harold mnohé
z nich vôbec nepoznal. Nebolo to však tým, že by sa v priebehu posledných
stopäťdesiatich rokov vyvinuli nové druhy poľnohospodárskych plodín
a zeleniny, ale jednoducho kvôli tomu, že Harold sa o pestovanie a pestrosť
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rôznych druhov nikdy nezajímal. Poznal zemiaky, aj to hlavne vo forme
hranolčekov, a bežné zeleninové prílohy, ktoré sa mu občas objavovali
v objednaných obedoch z donášky. Teraz si však uvedomoval, že okrem mäsa
existuje nespočetné množstvo potravín, ktoré sú tu tisícky rokov, len o ne nejavil
žiaden záujem. Posledné dni tiež na vlastných chuťových pohárikoch pocítil, že
môžu byť aj prekvapivo chutné a sýte.
Okrem úžitkových polí tu boli aj okrasné lúky a malé lesíky s rôznymi
druhmi miestnych aj exotických druhov stromov. Čím viac sa vzďaľovali od
zastavanej časti polisu a približovali sa k samotnej hranici polisu, tým menej tu
bolo polí na úkor stále väčších stromov. Takýto svieži vzduch, akého sa Harold
mohol nadýchať na týchto miestach, nezažil asi nikdy vo svojom živote, ktorý
doteraz prežil v menších aj veľkých mestách. Postupne však cítil, že teplota
vzduchu sa pomaly zvyšuje, čo si všimol aj na svojom spotenom oblečení. Po
takmer hodine chôdze však už boli takmer na okraji zeleného pásma polisu
a Harolda veľmi zaujímalo, ako vyzerá hranica polisu, preto pokračoval ďalej.
Harold očakával nejaký masívny a nepreniknuteľný múr, ale nič také
nenašiel. Hustota vegetácie sa jednoducho stále zmenšovala až zelený koberec
prešiel plynule v púšť, ale tak ďaleko až nezašli. Všetko videli z akejsi oficiálnej
hranice Calipolisu, ktorá zaznamenávala všetky vstupy a výstupy z polisu. Ani to
však nepredstavovalo nejakú rampu, hliadkové veže alebo bezpečnostné
checkpointy. Okraj polisu bol ohraničený asi pol-metra širokým pásom v zemi,
ktorý sa tiahol pozdĺž celej zelenej časti okolo mesta. Trávnik a cesta tak boli
prerušené týmto pásom z materiálu, ktorý polisania využívajú na všetko. Za ním
ďalej ešte chvíľu pokračovali stále redšie rastliny až nakoniec prešli v pieskovú
púšť. Na tomto mieste už Harold pociťoval poriadnu horúčavu a až teraz si
všimol, že pozdĺž hranice polisu sú každých pár desiatok metrov umiestnené
obrovské ventilátory, ktoré takmer bezhlučne zabezpečujú prúdenie čerstvého
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vzduchu do polisu. Každý z nich bol trochu inak naklonený, ale všetky vychádzali
zo zeme a smerovali k vysoko sa týčiacemu mestu.
„Mal by si tu byť v noci, keď sa všetko zavlažuje. Občas sa prechádzam
v noci po týchto lúkach a lesíkoch počas jemného rozprašovania vody. Je to
úžasný pocit,“ rozplýval sa nad touto predstavou Georgios.
„Čo zabráni nepovolaným ľuďom, aby sa dostali do polisu,“ zaujímal sa
o iné aspekty Harold.
„Tento bezpečnostný panel umiestnený v zemi,“ ukázala Doris na pás,
ktorý prerušoval trávnik a tvoril hranicu polisu. „Skenuje všetko a každého, kto
cezeň prejde, ale ako som už povedala, od iných ľudí nebezpečenstvo nehrozí.
V prípade potreby by ich ARISTON zastavil ďaleko predtým, než by sa vôbec
priblížili k polisu.“
„Takže keď prejdem na druhú stranu a potom sa vrátim, tak ARISTON vie
kto som a nechá ma prejsť?“ zisťoval Harold.
„Polisania sú monitorovaní len pomocou hodiniek,“ pripojil sa Georgios,
„takže skener zaznamená, že som Georgios z Calipolisu,“ vysvetľoval zatiaľ čo
prekročil hranicu, „a takisto ma spozná, keď sa vrátim,“ názorne predviedol
Georgios, „a dovolí mi voľne vstúpiť do polisu.“
„O tebe to však neplatí,“ upozornila Harolda Doris, „nemáš všetky práva
polisana, takže nemôžeš opustiť Calipolis.“
„Čo by sa teda stalo, ak by som ten zákaz porušil,“ priblížil sa Harold
k hranici.
„Veľmi rýchlo by tu boli bezpečnostné zložky, ktoré by ťa zadržali. Oveľa
dôležitejšie by však bolo, že by si stratil našu dôveru,“ ozrejmil mu Georgios.
Harold sa zapozeral na krajinu pred ním, ktorú tvorila začínajúca púšť.
Nevyzerala lákavo a bez poriadnej výbavy by bola pravdepodobne smrteľná.
Môže však ukrývať odpovede na otázky, ktoré tu klásť nemôže. Úpenlivo
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sledoval, či predsa len nevidí bezpečnejšiu cestu z mesta, ale bolo mu stále
teplejšie. Pozrel sa na slnko nad sebou a uvedomil si, že je tu naozaj väzňom. Nie
len väzňom ARISTONa, ale aj rukojemníkom neľútostných meteorologických
podmienok.
„Ty si vzal drink, však?“ obrátil sa Harold na Georgiosa, ktorý
z jednoduchého batohu vybral fľašu s vodou a pohár. Nalial jeden Haroldovi
a postupne aj Doris a sebe.
Počas toho, ako sa Harold osviežil lahodným a stále chladným drinkom si
uvedomil, že nielen fľaša, ale aj pohár nie sú zo skla, ale z neznámeho materiálu.
Materiálu, ktorý tu stretáva na každom kroku. Sú z neho postavené budovy,
nábytok, zariadenie bytu, dokonca aj jeho umelé kosti boli pravdepodobne z tohto
materiálu. Najprv to považoval za nejakú modifikáciu plastu, ale potom túto
myšlienku zavrhol. Nielen kvôli tomu, že žiaden plast nemôže mať také vlastnosti,
akými disponuje tento materiál, ale hlavne kvôli tomu, že ho ARISTON na
zasadaní Rady nazval človekom z doby plastovej. To jasne svedčí o tom, že plast
je v tejto dobe už prežitkom.
„Čo je to za materiál,“ pýtal sa Harold, kým Gerogiosovi podával pohár
a zamieril naspäť do polisu.
„Uhlík,“ odvetila mu Doris.
„Uhlík? Celé polisy sú postavené z uhlíka?“
„Presnejšie z rôznych zlúčením uhlíkových vlákien,“ samozrejme hovorila
Doris. „Uhlíkové vlákna, aj keď len ich jednoduchšie formy, museli byť známe aj
v roku 2020.“
„To boli, ale iba tak v luxusných autách a vesmírnych lodiach,“ odvetil jej
Harold.
„Je to mimoriadne univerzálny materiál s výbornými vlastnosťami. Navyše
sa dá prispôsobovať a vyrábať v rôznych formách, podľa toho, na čo má byť
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určený. Aj keď je používaný takmer na všetko, vďaka efektivizmu a recyklácii ho
vôbec nepotrebujeme tak veľa, ako by si si možno myslel.“
„Aj tak nemohlo byť jednoduché spracovať také veľké množstvo uhlíka,
aby sa z neho postavilo 81 polisov,“ nedalo to Haroldovi.
„Za to môžeme ďakovať dvadsiatemu storočiu a začiatku tretieho milénia,“
ironicky kritizovala Doris, „že nám zanechalo také obrovské množstvo uhlíka,
avšak v tej najhnusnejšej podobe oxidu uhličitého,“ obzrela sa s nechuťou na púšť
za nimi.
Haroldovi síce liezli na nervy Dorisine narážky na jeho dobu, ale nemohol
jej nič vyčítať. Mala úplnú pravdu. Ľudia si vlastnou hlúposťou znečistili jedinú
planétu, na ktorej môžu žiť a tým si pod nohami kopali hrob. Najhoršie na tom je,
že nielen Harold, ale väčšina ľudí na svete v roku 2020 si uvedomovala, aké
dôsledky budú mať ich činy pre životné prostredie, ale aj napriek tomu nenašli
vôľu k tomu, aby čokoľvek zmenili.
Harold sa zamýšľal nad tým, že ani on sám nerobil dosť preto, aby zmenil
seba a svoje okolie k lepšiemu. Pociťoval silné výčitky svedomia keď videl, že
planéta Zem sa stala veľmi nehostinnou a posledná civilizácia kvitne v oázach
uprostred púšte len za pomoci mnohých prostriedkov, ktoré im umožnia žiť aj v
takýchto náročných podmienkach. Teraz mu už bolo jasné, čo bude jedna
z prvých vecí, o ktoré sa zasadí po návrate do svojej doby. Je však smutné, že sme
ochotní sa radikálne zmeniť, až keď na vlastnej koži pocítime svoje chyby.
Vyčítavé myšlienky sa Harold snažil prebiť niečím iným. Pohľad mu padol
na veľkolepý vesmírny výťah, ktorý bol pri ceste späť do centra polisu
neprehliadnuteľný.
„Keď je všetko v polise tak účelné a efektívne, tak nie je stavba výťahu do
vesmíru obrovským mrhaním zdrojov pre nejaký rozmar?“ pýtal sa Harold
svojich spoločníkov.
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„Rozmar?“ rozosmial sa Georgios.
„Čo je na tom také strašne smiešne?“
„Vesmírny výťah je podstatou existencie Calipolisu, v podstate aj všetkých
polisov,“ vážne vysvetľovala Doris.
„A prečo je taký dôležitý?“ pýtal sa Harold a pozrel sa pri tom na svoje
hodinky, na ktorých bol znak polisu s vesmírnym výťahom.
„Každý polis vznikol s jedným čiastkovým cieľom, ktorý súvisí
s poslednou nevyhnutnosťou. V každom polise je Ministerstvo poslednej
nevyhnutnosti, ktoré zabezpečuje všetky aktivity spojené s ich konkrétnou
nevyhnutnosťou. Náš príspevok k poslednej nevyhnutnosti je výstavba
vesmírneho výťahu.“
„Stále však netuším, čo je tá posledná nevyhnutnosť.“
„A nie je to jasné, futurológ?“ drgol do neho Georgios a typicky sa pri tom
usmial.
„Každý polis pracuje na jednej úlohe a všetky dokopy majú vyriešiť
poslednú nevyhnutnosť,“ snažil sa na to Harold prísť. „Takže to musí byť niečo
dlhodobé.“
„Pomôžem ti tým, že naša práca na poslednej nevyhnutnosti najočividnejšie
korešponduje s jej cieľom,“ navádzal ho Georgios.
Harold sa snažil pozerať okolo seba, ako keby mu to malo pomôcť v riešení
tejto hádanky. Za ním bola púšť, v ktorej nebolo možné normálne žiť. Podobne
nehostinná je pravdepodobne značná časť planéty. Väčšinová civilizácia
skolabovala a časť tých najschopnejších sa uchýlila do koncentrovaných miest,
kde sa snažia vyriešiť svoj posledný problém. Jedno z tých miest leží pred ním
a v jeho strede sa stavia obrovské zariadenie siahajúce až do vesmíru.
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„To je neuveriteľné!“ vykríkol zrazu Harold, zastavil sa a chytil sa rukami
za hlavu. „Vy sa snažíte úplne opustiť túto planétu!“
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20. kapitola – Účel polisov
Teraz to už začínalo dávať väčší zmysel, uvažoval Harold. Tieto oázy nie
sú postavené ako dlhodobé miesta pre život, ale len ako prechodné stanice. Preto
je všetko orientované na účelnosť a nič tu nie je zbytočné. Všetko je podriadené
jedinému cieľu, ktorým je presídlenie ľudstva, teda toho, čo z neho zostalo. To je
tá ich najpodstatnejšia nevyhnutnosť, ktorá stojí nad všetkým ostatným. Myslel
som si, že táto nevšedná spoločnosť s jej normami a robotickým vodcom je vrchol
toho, čo tu budem objavovať, ale všetko je to len súčasť najdôležitejšej etapy
v dejinách ľudstva. Ďalší krok v našej evolúcii, ktorý musel nevyhnutne nastať po
našej hlúposti a neefektívnosti. Už začínam rozmýšľať ako polisan, zasmial sa
v duchu Harold.
„Týmto vesmírnym výťahom ľudstvo opustí planétu Zem?“
„Presne tak, ale bude to postupné a nezačne to skôr ako za dvadsaťpäť
rokov,“ ozrejmoval Georgios.
„Predtým v púšti si mi spomínal, že výťah budete dokončovať ešte asi
dvadsať rokov. Ako dlho ho už vlastne staviate?“
„Stavia sa od roku....OK....stavia sa už dlho a jeho dokončenie bude zároveň
koncom hlavnej fázy účelu Calipolisu, potom začne skutočná kooperácia
všetkých polisov.“
„ARISTON ťa zarazil, aby si mi náhodu nepovedal niečo kriticky
dôležité?“
„Zabudol som, že najdôležitejšie historické udalosti by sa ti nemali
sprostredkovať, aspoň nie tak konkrétne,“ v Georgiosovom hlase bolo počuť
sklamanie nad tým, že nemôže hovoriť slobodne.
„Potom hovorme o budúcnosti,“ bažil Harold po ďalších detailoch, „ako sa
prostredníctvom vesmírneho výťahu dostane ľudstvo k svojmu novému
domovu?“
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„Tak poporiadku,“ pustila sa do toho Doris, „účelom Calipolisu je postaviť
funkčný vesmírny výťah, ktorý bude schopný niekoľko rokov bez prestávky
vynášať materiál a ľudí na nízku obežnú dráhu Zeme. Tam sa budú postupne
skladať vesmírne archy, ktoré povezú ľudí aj so všetkým potrebným.“
„Takže vesmírne lode sa postavia až vo vesmíre?“ prerušil ju nadšený
Harold.
„Samozrejme, ak by sa postavili také obrovské prepravné prostriedky na
Zemi, tak by nebolo možné dostať ich do vesmíru. Jedinou možnosťou, ako mať
na obežnej dráhe archy pre milióny ľudí, je ich poskladať priamo tam. A na to je
nevyhnutný VV.“
„Ale to potrvá nekonečne dlho!“ frustrovalo to Harolda, ako keby mal celý
ten čas čakať.
„Nepotrvá,“ flegmaticky ho upokojoval Georgios, „hádam si nemyslíš, že
sme nejakí amatéri. Čo si myslíš, že robí zvyšných osemdesiat polisov?“
„To teda netuším. Veď Doris tvrdí, že archy sa budú stavať až na obežnej
dráhe.“
„Povedala som poskladať, nie postavať,“ užívala si Doris, rovnako ako
Georgios, že majú niekoho nevedomého ako dieťa, komu môžu povedať všetky
tieto zaujímavé veci po prvýkrát.
„Takže vyrábajú niečo ako prefabrikáty?“
„Všetkému predchádzalo dlhé obdobie výskumov a testov, na základe
ktorých

sa

vyprofilovali

najvhodnejšie

a najefektívnejšie

varianty

pre

medzihviezdnu cestu,“ pokračovala Doris. „Každý polis sa zaoberá jednou
konkrétnou nevyhnutnosťou, teda jednou úlohou, ktorá je súčasťou celého
problému – ako prepraviť ľudstvo na inú planétu. Napríklad poľnohospodárstvo
v archách, zabezpečovanie výroby a recyklácie vody a kyslíka, konštrukcia
a bezpečnosť árch, medzihviezdny pohon a tak ďalej. Niektoré polisy sa tiež
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venujú budúcemu osídľovaniu a príprave všetkého potrebného pre život na novej
planéte. Každý polis si robí svoju prácu v koordinácii s ostatnými polismi, aby
potom bolo možné rýchlo poskladať funkčné archy. Keď bude náš VV hotový,
všetci už budú mať pripravené svoje časti konštrukcií, produkty a riešenia, ktoré
bude treba už len poskladať dokopy. Obmedzuje ich len veľkosť prepravného
priestoru výťahu, ktorá bola stanovená na začiatku celého projektu polisov.“
„Malé kúsky vesmírnych lodí sa postupne vyvezú výťahom nahor a tam sa
zložia dokopy?“ Harold stále nedokázal uveriť.
„A po nich všetko nevyhnutné zariadenie a technológie potrebné pre život
v archách,“ doplnil Georgios.
„A nakoniec ľudia,“ uzavrel Harold.
Bujná lesná vegetácia postupne prešla opäť v polia a sady, ktoré
naznačovali blízkosť zastavanej časti polisu. Budovy mesta boli stále bližšie, čo
znamenalo aj príjemne klesajúcu teplotu. Pri pohľade na neďaleké mesto sa
Haroldovi zdalo neuveriteľné, že nepočuje žiaden hluk charakteristický pre mestá.
Nehúkali sirény, netrúbili autá, nevrndžala mestská hromadná doprava a hlavne
nekričali ľudia. V Calipolise nemal nikto potrebu vydávať zbytočné hlasné
a nepotrebné zvuky. Ak sa chceli polisania rozprávať, tak pokojne diskutovali
a keď nemali čo povedať, tak boli ticho. Nie ako v dvadsiatom prvom storočí, keď
sa každý len snažil upriamiť pozornosť na seba a myslel si, že čím je hlučnejší,
tým je zaujímavejší. Táto moderná civilizácia dokázala vymyslieť a zrealizovať
veľkolepý plán, ktorý umožní ľudstvu prežiť, na rozdiel od tej predošlej, ktorá
hľadala spôsoby, ako planétu čo najrýchlejšie zahubiť.
„Kam sa teda pôjde?“ zaujímal sa Harold, ako keby bol pozvaný.
„Pokiaľ sa dovtedy nič lepšie nenájde, tak prioritným cieľom bude hviezda
Gliese 832, okolo ktorej obieha minimálne jedna potenciálne vhodná exoplanéta,“
dôležito vysvetľovala Doris.
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„Taký medzihviezdny let asi nejakú chvíľu potrvá,“ naznačoval Harold, že
by chcel vedieť viac.
„Gliese 832 je vzdialená približne šestnásť svetelných rokov, takže cesta
potrvá necelých päťdesiat pozemských rokov,“ uviedla Doris bez nejakej
výraznejšej emócie.
„Tak to je vážne dlhá cesta,“ zhodnotil to Harold. „Takže vy dvaja sa cieľa
asi nedožijete, však?“ trochu neisto sa pýtal.
„My ani len nenastúpime,“ zasmial sa Georgios, „Budeme už relatívne starí,
keď vyrazia prvé archy.“
Harold sa pozrel na Doris, či ju slovo starí neurazilo, ale nejavila žiadne
známky nespokojnosti. V tejto dobe už ženy asi nie sú také háklivé na svoj vek,
pomyslel si.
„Takže neodídu všetci polisania?“
„To by bolo absolútne neefektívne,“ až teraz sa urazila Doris, ktorú zjavne
iritovalo, že Harold má o nej a jej dobe také slabé mienenie. „Poletia hlavne ľudia
mladší ako štyridsať rokov, potom tí, ktorí disponujú najvyššou univerzálnou
inteligenciou a ak ostane ešte nejaké miesto, tak postupne ďalší, ktorých už
vyberie ARISTON na základe najlepšej kombinácie veku a schopností.“
„A čo tí, ktorí tu ostanú?“
„Čo by s nami bolo?“ nerozumel Georgios Haroldovému začudovaniu,
„budeme tu žiť rovnako spokojne až do smrti.“
„Nevadí ti, že tvoje deti poletia na inú planétu a už nikdy ich neuvidíš?“
„Budú súčasťou priekopníckej generácie, ktorá prenesie náš druh na inú
planétu. Určite im budem závidieť a budú mi chýbať, ale budem hrdí na to, že
moje gény sa rozšíria za hranice našej slnečnej sústavy.“
„Aké sebecké,“ neodpustila si Doris poznámku.
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„Tí, ktorí tu ostatnú, teda len tak dožijú?“ otočil sa Harold na Georgiosa.
„Polisy sú navrhnuté tak, aby ešte dostatočne dlho po odchode kolonistov
dokázali aj bez väčších opráv udržiavať pri živote zvyšných obyvateľov. Zo
zmenšujúcou sa populáciou to bude stále jednoduchšie, takže ARISTON a drony
to bez problémov zvládnu. Kvôli efektívnosti sa ľudia z blízkych polisov presídlia
do jedného, aby bola jeho údržba jednoduchšia.“
„A čo ak budú mať deti a chceli by naďalej udržiavať polisy pri živote?“
„Mladí a plodní ľudia z polisov odídu, takže takýto scenár nie je veľmi
reálny, ale dôležité je, že nebudú mať ani motiváciu niečo také skúšať. Polisania
chápu svoju existenciu ako prostriedok k vyššiemu evolučnému stupňu, ktorým
je opustenie nehostinnej planéty, na ktorej už nemáme budúcnosť. Po splnení
tohto cieľa nie je dôvod snažiť sa ďalej rozvíjať život na Zemi.“
„A zvyšní ľudia na planéte? Myslím tých mimo polisov.“
„Už som ti to hovorila, tí sú nám ukradnutí,“ znechutene zareagovala Doris.
„Ak mám byť úprimná, sama ich ani nepovažujem za rovnaký druh. Je medzi
nami nepredstaviteľné množstvo rozdielov, ktoré spočívajú najmä v úplne
odlišnom myslení a chápaní sveta.“
„Takže aj ja som pre teda iný druh?“ vážne sa zatváril Harold.
„No...v podstate....je medzi nami taký časový rozdiel, že.....“
Harold a Georgios sa naraz rozosmiali, keďže už nemohli dlhšie vydržať
Dorisine trápenie. Tá sa najprv zatvárila ako učiteľka, ktorá sa hnevá na
neposlušné deti, ale po malom postrkovaní sa aj ona výnimočne zasmiala. Harold
si neodpustil niekoľko napodobnení šimpanza, čím preukazoval svoju evolučnú
zaostalosť za vysoko efektívnou Doris.
Z prekrásnej zelenej časti polisu vstúpili do zastavanej časti, ktorá teraz po
obede prekvitala množstvom ľudí, ktorí sa vydali na prechádzky, do parkov, práce
či za inými povinnosťami alebo zábavou. Rozdiel medzi prácou a zábavou však
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nebol príliš veľký. Harold uvažoval na tým, čo podnikne ďalej. Poprosil
Georgiosa o jablko a to zatiaľ jeho žalúdku stačilo, takže obed sa odkladá. Teraz
si uvedomil, že odkedy je v polise, tak okrem prvej veľkej večere v podobe
grilovanej prepelice, jedáva oveľa menej ako bol zvyknutý. Vegetariánske
a vegánske jedlá mu celkom zachutili a boli navyše ľahké a dobre stráviteľné.
Keď už chcel Harold svojim spoločníkom navrhnúť, aby teraz navštívili
okolie Vesmírneho výťahu, vďaka čomu by Harold spoznal aj centrum polisu,
ozval sa v slúchadle v uchu známy hlas.
„Dnes si sa dozvedel mnoho o našej existencii, však?“
„Zaujímavé, ako sa stotožňuješ s existenciou polisanov. Môžeš vôbec pre
svoje fungovanie použiť výraz existencia?“
Nevedno, či na to mali nejaký pokyn alebo sa len dovtípili, ale Georgios
a Doris sa od Harolda trochu vzdialili, sadli si na lavičku a dopriali Haroldovi
súkromie pri rozhovore. Tento čas využili, aby si tiež dobili energiu desiatou.
„Veľmi rád si s tebou niekedy podiskutujem na tému technologickej
filozofie, ale na to je vhodný menej produktívny čas, napríklad niekedy večer, ak
budeš mať záujem,“ pokojne a monotónne hovoril ARISTON.
„Tak čo potom chceš teraz v tomto produktívnom čase?“ mrzuto sa pýtal
Harold, ktorému ARISTON prerušil príjemnú chvíľu s priateľmi.
„Dúfam, že si nezabudol, že tvoj pobyt v Calipolise funguje na báze
reciprocity. Nie si jediný, kto chce spoznávať toho druhého. Dovolil som ti, aby
si zistil veľa informácií o našom účele. Teraz je rada na tebe, aby si
spolupracoval.“
„Dovolil? Veľa informácií?“ nepredstieral Harold prekvapenie. „To
najdôležitejšie predo mnou držíš v tajnosti, ako keby som bol nejaký sabotér.
A pritom na to vôbec nemáš dôvod. Nikto tu neverí, že by som sa dokázal vrátiť
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v čase, okrem mňa, ktorý ešte k tomu tvrdí, že mojím návratom vášmu svetu aj
tak vôbec nič nehrozí. Tak v čom je potom problém?“
„Ty si problém, Harold. Problém, ktorý musím čo najskôr vyriešiť.“
ARISTONov hlas naberal dôraznejší ráz. Preto ťa teraz žiadam, aby si sa dostavil
do vedeckého centra.“
Na to sa Georgios aj Doris postavili a vydali sa za novým cieľom. Harolda
už trochu opustila rebelská nálada, ale aj tak mal ešte chuť pohádať sa
s ARISTONom. Ten však poslednými slovami akoby zabuchol dvere a bolo
počuť už len jeho navigovanie v slúchadle, ktoré malo opäť monotónny tón.
„Aký vysoký vlastne bude?“ ukázal Harold smerom na vesmírny výťah,
čím sa snažil trochu rozptýliť pred tým, ako bude musieť odpovedať vo vedeckom
centre na otázky, na ktoré väčšinou nemá odpovede.
„Keď bude hotový, tak bude vysoký stopäťdesiat kilometrov nad úrovňou
terénu,“ oznámil mu Georgios.
„Nehnevajú sa v iných polisoch, že majú menej zaujímavé úlohy, ako vy,
ktorí staviate vesmírny výťah?“
„Všetky nevyhnutnosti sú zaujímavé,“ poučne odvetila Doris.
„Jasné, ale také poľnohospodárstvo vo vesmírnych archách predsa nie je
také fascinujúce, ako stavba vesmírneho výťahu alebo medzihviezdny pohon.“
„Prečo?“ čudovala sa Doris, „musí byť náročné v relatívne krátkom
časovom úseku vybrať, vylepšiť, zmodifikovať a vyskúšať všetky rôzne odrody,
ktoré má zmysel efektívne pestovať v podmienkach medzihviezdneho letu.
Zároveň sa musí skúšať, či poskytnú všetky potrebné látky, ktoré budú ľudia
počas cesty potrebovať. Je nutné optimalizovať ich nároky na vodu a množstvo
nimi vyprodukovaného kyslíka. Pritom nesmú byť príliš náročné na pôdu, ktorej
nemôžeme do árch zobrať príliš veľa. Taktiež by tieto plodiny mali byť schopné
prispôsobiť sa podmienkam novej planéty, kde sa ich kolonisti pokúsia pestovať.
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Keď zvážiš, že úrodu môžeme zbierať len raz až dvakrát ročne, tak je len
obmedzený počet pokusov, vďaka ktorým musia zistiť...“
„Máš pravdu, aj iné úlohy sú zaujímavé,“ prerušil ju Harold, lebo inak by
dokázala pokračovať donekonečna. „A ľudia sa nebudú musieť nejako
prispôsobiť na taký dlhý let?“
„V prvom rade sa snažíme prispôsobiť archy ľuďom, ale máš pravdu, aj
ľudia sa musia postupne prispôsobovať iným podmienkam, aby to pre nich nebol
príliš veľký šok,“ zapojil sa do debaty Georgios. „Preto boli polisy postavené tak,
aby postupne prispôsobovali a formovali zvyky a nároky vtedajších ľudí, čoho
dôsledkom je to, že sa my dvaja toľko líšime.“
„Asi nemyslíš len strohú architektúru mesta a používanie uhlíkových
vlákien,“ uvažoval Harold.
„Je toho oveľa viac a týka sa to takmer všetkých aspektov bežného života.
Naše žalúdky si zvykajú na stravu, ktorú budú naši potomkovia v archách
konzumovať. Prepelica, ktorú si jedol, je asi jediné mäso, ktoré by si v archách
našiel, pretože má minimálne nároky na chov a zároveň poskytuje vajíčka. Drink,
ktorý pijeme, bude pre kolonistov dôležitou zložkou potravy, pretože obsahuje
komplex vitamínov a látok, ktoré telo nevyhnutne potrebuje. Minimalizovali sme
akýkoľvek odpad a všetko je vytvorené tak, aby to bolo možné recyklovať alebo
používať opakovane. Ako naše oblečenie, ktoré je jednotné a veľmi odolné.
Každý používame len dva elektronické prostriedky, ktoré sa nemenia ani
nevyhadzujú, ale v prípade potreby len opravujú alebo mierne vylepšujú.
Uhlíkové vlákna sme vylepšili do takej úrovne, že za pomoci jednoduchých
strojov z nich vieme vyrobiť v podstate čokoľvek, čo bude na medzihviezdnej
ceste potrebné. Nepoužívame takmer žiadne dopravné prostriedky a zvykáme si
na to, že všetko čo potrebujeme je v najbližšom okolí, tak ako to bude v archách.
Celý náš spôsob života je vlastne prípravou ďalších generácií na evolučný skok,
ktorý budú musieť podstúpiť.
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Harold sa pri počúvaní Georgiosa obzeral okolo a až teraz si naozaj
uvedomoval, ako to všetko do seba zapadalo. Tá jednoduchosť celého polisu
a pritom dômyselnosť všetkých procesov vyžarujúca z každej ľudskej či
robotickej činnosti, ktorú tu bolo možné vidieť. ARISTON v slúchadle mu
napovedal, ktorým smerom sa má ďalej vydať. Bol rád, že ich cesta vedie smerom
k vesmírnemu výťahu, ktorý po predošlých zisteniach veľmi túžil vidieť.
ARISTON mu však zatiaľ nedoprial možnosť prezrieť si tento skvost zblízka, ale
namiesto toho mu oznámil, že majú vstúpiť do jednej z budov, okolo ktorej práve
prechádzali. Malý nápis pred budovou informoval, že tu sídli niekoľko inštitúcií,
medzi nimi aj Vedecké centrum. Na tomto mieste bola Doris očividne ako doma,
preto ich práve ona viedla ďalej do výťahu a potom niekoľkými spletitými
chodbami až do miestnosti, kde na nich za stolom už čakalo päť ľudí. Dvoch
z nich už Harold poznal, boli to minister vedy a výskumu a Kelton, minister
bezpečnosti.
Vyzeralo to ako zasadanie komisie. Na jednej strane sedelo päť ľudí, ku
ktorým sa navyše pridali aj Doris a Georgios. Doris si sadla priamo k ministrovi
vedy a výskumu a Georgios si zasadol na okraj stola. Na druhej strane stola bola
jediná stolička. Harold vedel, komu je určená. Postavil sa k nej a rozmýšľal, či si
smie zasadnúť na najhoršie miesto v celej miestnosti. Pri pohľade na komisiu,
ktorá medzi sebou ešte potichu debatovala sa zamyslel, či tu ešte niekto nechýba.
„Nech sa páči,“ ozval sa hlasný ARISTONov hlas celou miestnosťou,
„sadni si, Harold Lewandowski.
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21. kapitola – V núdzi poznáš priateľa
Harold sa posadil na pripravenú stoličku, zatiaľ čo mu po chrbte prešiel
mráz. Svoje priezvisko nikomu v tejto dobe neprezradil a aj keď bol neopatrný
a pri rozhovoroch s Georgiosom a Doris toho o sebe prezradil viac, ako by chcel,
nečakal, že ARISTON ho takto rýchlo odhalí. Snažil sa nedávať na sebe poznať,
ako ho táto situácia rozladila a znepokojila, ale vedel, že nie je príliš dobrý herec.
ARISTON určite bedlivo sleduje každú jeho reakciu, každé trhnutie kútikmi úst,
každú kvapku potu na čele, každý nesmelý pohľad v očiach.
Pri pohľade na komisiu pred ním si všimol, že vyslovenie jeho mena
neprekvapilo nikoho z prísediacich, okrem Georgiosa a Doris, ktorý si vymenili
niekoľko pohľadov, ale keďže nesedeli vedľa seba, nepustili sa do rozhovoru.
ARISTON je už na neho aj s ostatnými vedcami a ministrami pripravený,
uvažoval Harold. Určite budú zvedaví na detaily cestovania v čase. Naposledy ho
nechali ísť bez siahodlhého vysvetľovania, azda ho chceli pozorovať a odsledovať
jeho správanie, čím by si potvrdili, že je naozaj človekom z inej doby a zároveň
by sa zatiaľ na neho lepšie pripravili.
Nesmiem im dať nič zadarmo, zaumienil si Harold. Musím s nimi
vyjednávať,

aby mi dovolili viac poznávať a necenzurovali predo mnou

historické fakty. Nemám však mnoho, čo by som im ponúkol na výmenu.
Najlepšie by bolo ich namotať na niečo, čoho rozmotávanie im potrvá aspoň osem
dní. Dnes je štvrtok, takže do piatkového odchodu ostáva viac ako týždeň.
ARISTONa asi ťažko zabavím na tak dlhý čas. Keď už vie, ako sa volám,
pravdepodobne vie o celom projekte viac ako ja sám. Klamanie ma tak môže
dostať do veľmi zlej situácie. Mám však na výber? Nemôžem sa im priznať s tým,
že netuším ako cestovanie v čase funguje a navyše reálne hrozí, že svojím
návratom bezprecedentne zmením tok dejín natoľko, že žiadne polisy možno
nikdy nevzniknú.
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„Takže,“ začal minister vedy a výskumu, „moje meno je Andreas a chcem
ti poskytnúť priestor, aby si nám bližšie ozrejmil tvoju úlohu u nás a hlavne
spôsob, akým dokážeš cestovať v čase.“
Nechcú vyložiť karty na stôl, pomyslel si Harold, nepovedia mi čo všetko
už vedia, namiesto toho chcú, aby som hovoril sám. Určite ma chcú prichytiť pri
klamstve.
„Myslím, že o tom som vás už informoval,“ snažil sa Harold hovoriť
flegmaticky, „som na vedeckej expedícii, na ktorej sa snažím spoznať budúcnosť.
Netajím sa ani tým, že túžim túto dobu a vašu históriu spoznať čo najviac, aby
som sa z nej mohol poučiť a napraviť budúce chyby mojej generácie.“
„A na základe čoho si tak pevne presvedčený, že nás tým neohrozíš?“
dopytoval sa Andreas. „Zmenou minulosti by náš svet de facto prestal existovať.“
„Toho sa nemusíte obávať,“ presviedčal Harold, „síce cestujem do
budúcnosti po prvýkrát, ale o zákonitostiach časopriestorového kontinua viem
viac ako vy. Dokonca viac ako ARISTON,“ neodpustil si Harold narážku na
tichého spoločníka. Ten však zostával aj naďalej v tichosti a nijako nereagoval.
„Povedz nám teda viac o cestovaní v čase,“ zapojila sa Doris, ktorá
nechcela podporovať konflikt a radšej upriamovala pozornosť na meritum veci.
„Ak by si sa skutočne dostal do minulosti, ako by si zabezpečil, aby to
neovplyvnilo našu existenciu?“
Harold sa zhlboka nadýchol a snažil sa vyzerať čo najviac fundovane.
„Cestovanie v čase sa nikdy neodohráva v jednej časopriestorovej dimenzii.
Každý zásah do časopriestorového toku vytvorí alternatívnu rovinu, akúsi budúcu
kópiu tej, z ktorej vychádza. Keď som cestoval z jednej časopriestorovej
dimenzie, dostal som sa do inej, z ktorej sa opäť vrátim do tej pôvodnej, z ktorej
pochádzam. Ja som sa síce objavil v časopriestorovej rovine, ktorá vyzerá
rovnako ako moja časopriestorová rovina v budúcnosti, ale je to len jej kópia. Nie
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je totiž možné cestovať v rámci jednej časopriestorovej roviny, pretože by tým
vznikali paradoxy.“
Medzi všetkými členmi tejto komisie sa ihneď rozprúdila diskusia. Spustili
sa hologramy z viacerých hodiniek a všetci sa snažili interpretovať, podporovať
alebo vyvrátiť Haroldovu teóriu. Harold ich pri tom sledoval a trochu si vydýchol,
keď videl ako ich zamestnal a zaujal. Hádam to zavarí aj rozvodom robotického
vysávača, zažartoval si v duchu.
„Máš aj nejaký dôkaz pre multidimenzionálny vesmír?“ zadunel
ARISTONov hlas.
„Nie som snáď ja sám dostatočným dôkazom?“ odpovedal Harold
provokatívnou otázkou.
„Si dôkazom možnosti cestovať v čase, avšak nemáš žiaden fyzický dôkaz,
ktorým by si podporil existenciu alternatívnych dimenzií,“ oponoval mu
ARISTON.
„A ako by sme fyzicky mohli dokázať Haroldovu teóriu? Sama si neviem
predstaviť, ako by nám mohol svoje tvrdenie dokázať,“ ozvala sa Doris.
Harolda veľmi prekvapilo, že Doris sa čiastočne postavila na jeho stranu.
Od Georgiosa by to trochu čakal, ale od pragmatickej Doris určite nie.
Predstavoval si, že teraz určite v slúchadle musí počúvať nejaké poúčanie od
ARISTONa, ktorému sa takáto situácia asi veľmi nepáči. Možno to by mohol byť
spôsob, zamýšľal sa Harold, ako ich dostať na svoju stranu. ARISTONa asi nikdy
nepresvedčí, ale ľudia sú ovplyvniteľnejší a ľahšie manipulovateľní. Harolda až
zamrazilo, ako chladnokrvne dokáže premýšľať o svojich nových priateľoch, ale
inú možnosť nemá. Nikto mu nie je prednejší ako Jennifer.
„Ak by moja teória nebola správna, znamenalo by to, že nikto a nič z toho,
čo tu spoznávam, nikdy nebude existovať kvôli môjmu vlastnému konaniu naspäť
v minulosti. Ako by som sa potom mohol v kľude s vami rozprávať a objavovať
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tento úžasný svet, keď by som sám vedel, že ho zničím. Niečo také by som
psychicky nezvládol. Vy by ste dokázali ísť do budúcnosti a byť tam veselo s tým
pocitom, že keď sa potom vrátite, tak znemožníte existenciu tej budúcnosti, ktorú
ste na vlastnú kožu zažili?“ Harold sa pri týchto svojich slovách pozeral priamo
do očí postupne všetkým, ktorí oproti nemu sedeli, najviac však Doris
a Georgiosovi. Pochopil, že cez ARISTONa cesta nevedie. Musí apelovať na
ľudské emócie a nie na racionálnu umelú inteligenciu. Všimol si pri tom, že tí,
ktorí ho nepoznajú, pri jeho príhovore prejavovali len slabé náznaky chápania
a spolupatričnosti, ale Georgios a Doris mu očividne dôverovali.
„ARISTON, aký je tvoj odborný názor na možnosť, že Harold cestovaním
v čase navštevuje odlišné časopriestorové roviny?“ opýtal sa Andreas, minister
vedy a výskumu.
„Je to možné,“ stroho odpovedal ARISTON.
„Aká veľká je pravdepodobnosť pravdivosti tejto teórie v porovnaní
s verziou, že cestovanie v čase sa realizuje v rámci jedinej časopriestorovej
dimenzie?“ ďalej sa pýtal minister.
„Budeme potrebovať viac času na to, aby sme túto teóriu podrobili testom.
Využijeme päťdesiat percentnú kapacitu neurónového jadra v Calipolise
a priľahlých dvoch polisoch, aby sme získali dôslednú analýzu všetkých možností
cestovania v časopriestore. Testovanie a overovanie sa bude odohrávať v nízkoproduktívnych časoch.“
Georgios sa pri týchto ARISTONových slovách tváril dosť prekvapene, až
zarazene a očividne sa mu na tom niečo nepáčilo. „Päťdesiat percentnú kapacitu?
Vie o tom minister neurónových sietí?“
„Práve s ním o tom diskutujem,“ ozval sa ARISTON, „budeme tieto
analýzy vykonávať len v nočných hodinách, keď je vyťaženosť neurónových sietí
nižšia.“
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„Ale využitie polovice kapacity je aj tak príliš veľa. Predsa to tak strašne
neponáhľa, aby sme riskovali....“ Georgios zrazu stíchol. Po krátkej chvíľke ticha
sa opäť ozval ARISTON.
„Nevieme, koľko máme času, kým si Harold uráči vrátiť sa späť do roku
2020. Preto nemôžeme s ničím čakať.“
„To je smiešne, veď ani len neveríme, že cesta v čase do minulosti je
reálna,“ aj Doris sa pustila do ARISTONa, „tak načo potom takto výrazne
obmedzovať chod polisov, aby sme overili niečo, čo ani nie je teoreticky možné.“
Po týchto rozhorčených slovách zavládlo ticho. Nikto nič nehovoril, ale
minimálne niektorí zjavne počúvali ARISTONa v slúchadlách. V malej
miestnosti vládlo veľké napätie. Harold vo svojom horúcom kresle cítil
narastajúcu nervozitu viacerých prítomných, ale sám bol teraz oveľa kľudnejší,
keďže vedel, že už v tom nie je sám, ale môže sa spoľahnúť na pomoc Doris
a Georgiosa.
„Súhlasím,“ ozval sa zrazu Kelton.
„Súhlasím,“ rovnako do prázdna oznamoval iný z členov komisie.
„Nesúhlasím,“ rezolútne vyhlásil Andreas a pozrel sa na Doris s jemným
úsmevom na tvári.
„Deviati ministri súhlasia, traja sú proti,“ ohlasoval ARISTON, ktorý bol
v kontakte aj s ostatnými ministrami, „analýzy sa začnú už túto noc.
Harold si nebol istý, čo znamená, že veľká kapacita neurónového jadra bude
využitá na analyzovanie jeho cestovania v čase, ale dobrá správa to pre neho
určite nebola. Skôr či neskôr odhalia princípy cestovania v čase a to budú novinky
nie len pre nich, ale aj pre Harolda, ktorý si sám nie je istý zákonitosťami
experimentu, ktorého je hlavnou súčasťou.
„Kvôli tomu tu však dnes nie sme,“ pokračoval ARISTON, „radi by sme
vedeli niečo o tebe, Harold Lewandovski.“
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„Moje priezvisko som tebe ani nikomu inému neprezradil, takže už asi
o mne vieš dosť,“ trochu podráždene reagoval Harold.
„Dnes si povedal, že si futurológ. V roku 2020 nebolo veľa futurológov
s menom Harold. Vlastne iba jeden.“
Na bočnej stene miestnosti sa zjavila fotka Harolda. Mal na nej dlhšie vlasy
ako teraz a pochádzala z univerzitného preukazu. Potom sa na stene začali
v rýchlom slede striedať ukážky z článkov, ktoré Harold napísal. Ako smiešne mu
teraz pripadali tieto naivné titulky a predpovede, na ktorých roky tak usilovne
pracoval. Aký dôležitý a prezieravý si pripadal, keď ich písal a ako hlúpo sa cítil
teraz, keď svoje vízie konfrontoval s realitou.
„Tvrdíš, že o mne chceš niečo vedieť, ale nepýtaš sa nič konkrétne,“
nevydržal už Harold pozerať sa na svoje niekdajšie výtvory.
„Keď nám už nevieš hodnoverne popísať cestovanie v čase, povedz nám
aspoň, prečo si tu práve ty. Nie si fyzik, ani konštruktér, a dovolím si povedať, že
ani vedec, pretože futurológia nie je veda.“ V Haroldovi to pri týchto
ARISTONových slovách vrelo. Mal pocit, ako keby počul tých hlupákov
z univerzity. „Odkiaľ si potom nabral stroj času?“
„Bol som vybraný práve preto, lebo som futurológ. Kto by sa lepšie
zorientoval v budúcnosti, ako ten, kto sa ňou neustále zaoberá. Ja som stroj času
pochopiteľne nezostrojil. Pilotov lietadiel tiež nerobia ich konštruktéri.“
„Kto je potom konštruktérom stroja času?“
„Na to ti nebudem odpovedať. Príď na to sám alebo, ešte lepšie, nechaj ma
žiť tu bez cenzúry a obmedzení a potom aj ja budem hovoriť otvorenejšie.“
Harold sa odmlčal a ani ARISTON nekládol ďalšie otázky. Krátke ticho
prerušil Georgios. „ARISTON, ako ďaleko siahajú záznamy o Haroldovi, ktoré si
našiel?“
„Po rok 2020.“
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„Takže žiadne ďalšie informácie o ňom alebo jeho články po roku 2020?“
„Presne tak.“
„To by mohlo podporovať jeho multidimenzionálnu teóriu,“ pridala sa
Doris. „Naša a Haroldova dimenzia sú totožné až do momentu jeho odchodu v
roku 2020, kedy sa rozpoltia. Z oboch dimenzií Harold zmizne v roku 2020
a objaví sa v roku 2168 v našej dimenzii. Ak by skutočne dokázal cestovať do
minulosti, tak sa nemôže objaviť naspäť v roku 2020 v našej dimenzii, ale jedine
v inej časopriestorovej rovine.“
„A ako vieš, že ak pocestuje do minulosti, tak sa neobjaví v našej
dimenzii?“ opýtal sa niekto z komisie.
„Pretože by sa to už stalo. Čas plynie len jedným smerom. Ak by sa Harold
mal niekedy vrátiť v čase do roku 2020 v našej dimenzii, tak by sme tu na tejto
obrazovke videli jeho články a fotografie aj po roku 2020, pretože sa to už celé
odohralo,“ oduševnene vysvetľovala Doris, čo bolo nasledované chvíľou ticha,
kedy každý spracovával jej informácie a snažil sa ich pochopiť.
„Nad týmto budem rozmýšľať celú noc,“ zasmial sa Georgios a odľahčil
náladu v miestnosti.
„Je to samozrejme len jedna z mnohých teórií a aj tak si stále myslím, že do
minulosti sa cestovať nedá,“ už rezervovanejšie korigovala svoje tvrdenia Doris.
Harold si užíval tieto chvíle, keď sa nemusel obhajovať sám, ale mal tu
spoločníkov, ktorí mu kryli chrbát. Očividne si získal dôveru aspoň niekoľkých
ľudí v tejto miestnosti, ale minister bezpečnosti Kelton sa na neho stále pozeral
zamračeným a nedôverčivým pohľadom. Haroldovi nahlas zaškŕkalo v bruchu
a rozhodol sa to čo najrýchlejšie využiť.
„Neviem ako vy, ale ja som poriadne hladný,“ usmial sa Harold, dnes som
ešte neobedoval, ak nerátam jedno jablko. Potrebujete ešte niečo urgentné alebo
to počká na neskôr? Tak či onak, som stále na hodinkách,“ ukázal Harold hodinky,
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ktoré si nemôže zložiť z rúk, „takže ak budete niečo potrebovať, som vám
k dispozícii. Myslím, že som vám dnes dal dosť materiálu na rozmýšľanie
a analyzovanie. Dúfam, že aj ARISTON bude taký zhovievavý a recipročne
sa nebude tak úpenlivo snažiť ukrývať predo mnou také závažné tajnosti, ako
napríklad čo polisania raňajkovali v roku 2132, pretože prezradenie takejto
informácie by bolo ohrozením bezpečnosti.“ Harold posledné slová teatrálne
zveličoval a napodobňoval pri tom monotónny ARISTONov hlas, čím pobavil nie
len Georgiosa, ale aj niektorých ďalších členov komisie, vrátane Doris.
„Harold bude mať naďalej rovnaký štatút ako doteraz,“ ozval sa ARISTON.
„Aby sa mohol dozvedieť viac o súčasnosti a minulosti, bude mu aktivovaný
neurátor, ktorý však nebude môcť využívať sieťovo, ako polisania, ale len
prostredníctvom médií, ktorých obsah som starostlivo vytriedil tak, aby sa tam
nevyskytovali niektoré kľúčové historické udalosti, hlavne tie týkajúce sa
Zlomového bodu. Pre istotu.“
Harold sa tváril, ako keby bol veľmi nespokojný s výsledkom dnešného
stretnutia, v skutočnosti to však skončilo lepšie, ako predpokladal. Síce sa
nezbavil cenzúry, ale môže sa ďalej vzdelávať a poznávať. Vedel, že neurátor má
v izbe na stolíku, ale zatiaľ ho ešte nevyskúšal. Považoval to len za nejakú hračku,
ale z toho, ako o ňom hovoria polisania a hlavne ARISTON, to zjavne bude
prospešný nástroj pre jeho misiu.
Keď Harold vychádzal z miestnosti, pristavil sa pri ňom dron, ktorý mu
podal malý priesvitný obal s niekoľkými malými vecičkami, ktoré mali okrúhly
tvar a boli celé zlaté. Vyzerali ako miniatúrne zlaté disky a mali priemer len okolo
jedného centimetra. To budú tie médiá, pomyslel si Harold, keď si ich preberal.
Na ceste z budovy ho verne sprevádzali Doris a Georgios. Najväčšou výhrou
dnešného dňa je, hodnotil v duchu Harold, že sú na tomto svete dvaja ľudia, na
ktorých sa môžem v ťažkých chvíľach spoľahnúť. Oni sú mojou jedinou zbraňou
proti ARISTONovi a hlavným nástrojom na splnenie mojej úlohy.
194 | S t r a n a

22. kapitola – Vesmírny výťah
Vonku ako vždy svietilo slnko a bolo príjemné počasie sprevádzané slabým
vetrom. Bolo už neskoršie popoludnie a ulice sa pomaly vyprázdňovali. Harold
by práve v tomto čase očakával väčší ruch obyvateľov, najmä vzhľadom k tomu,
že je takmer v centre trojmiliónového mesta s veľmi vysokou hustotou
obyvateľstva na kilometer štvorcový. Oveľa viac ľudí ako na uliciach, bolo vidieť
tradične na terasách a balkónoch okolitých budov.
„Môžeme sa ísť pozrieť k Vesmírnemu výťahu?“ Harold sa pýtal Doris a
Georgiosa a teraz už nebol direktívny, ale naopak veľmi vďačný za to, že sa
čiastočne postavili na jeho stranu.
„Samozrejme,“ trochu váhavo odpovedala Doris, „ale nehovoril si, že si
hladný?“
„To som!“ priveľmi razantne zareagoval Harold, keď si uvedomil, že by sa
mal držať svojej predošlej výhovorky. „Najedzme sa v nejakej reštaurácii cestou
k Výťahu.“
„Chceš niečo reštaurovať?“ nechápavo na neho zagánil Georgios.
„Čože? Nie!“ rozosmial sa Harold. „Chcem sa najesť,“ v Georgiosovej tvári
však nebolo vidieť pochopenie. „Reštaurácia je priestor, kde si objednáš jedlo
a oni ti ho pripravia a prinesú.“
„Aha,“ povedal Georgios aj napriek tomu, že ešte stále nepochopil, „a kto
sú tí oni?“
„Zamestnanci reštaurácie, kuchár, čašníci a tak,“ Harold začínal chápať, že
na obed v reštaurácii môže zabudnúť.“
„V budovách, kde sú výdajne potravín, ale aj pred nimi, bývajú stoly
a stoličky, kde môžeme zjesť to, čo si zoberieme z výdajne. Ale ak by si chcel
varené jedlo, tak to by sme museli ísť naspäť domov,“ snažila sa Doris pochopiť,
čo má Harold na mysli.
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„Tak sa najedzme pred výdajňou,“ rezignoval Harold, „takto to bude
najjednoduchšie.“
Všetci traja zamierili do najbližšej výdajne potravín, kde si navyberali
pečivo, niekoľko predchystaných nátierok, Doris naplnila misu plnú čerstvého
ovocia a Georgios priamo vo výdajni načistil aj nejakú zeleninu. Hlavným bodom
celého obeda však bola sójová kocka, nad ktorou sa Georgios aj Doris priam
rozplývali, ale Harold len ochutnal a radšej im prenechal aj väčšinu svojho
prídelu. Pripomínalo to totiž fašírku skombinovanú so zapáchajúcim syrom.
Harold však nechcel kaziť chuť svojim spoločníkom komentármi o zápachu,
ktorý sójová pochúťka vydávala a už vôbec nie o prirovnaniach, ktoré ho
v spojitosti s ňou napadli. Inak si však pochutil a bol s rýchlym obedom veľmi
spokojný. Sedeli vonku pred budovou a mali pri tom úžasný výhľad na Vesmírny
výťah. Harold si však teraz viac všímal svoje bezprostredné okolie. Boli už
v podstate v centre polisu a bolo tu akosi stále menej ľudí. Žiadne obchody,
reštaurácie ani kancelárie preplnené pracujúcimi ľuďmi. Nehrnuli sa tadiaľto davy
ľudí z práce, ktorí sa ponáhľajú na nákup či vyzdvihnúť deti zo školy. Napadali
ho preto ďalšie otázky ohľadom bežného života ľudí v polisoch.
„Ako je to vlastne s chodením do práce v polisoch?“ zaujímal sa Harold
a obracal sa pri tom na Georgiosa. „Vravel si niečo také, že do práce chodíš, keď
sa ti chce.“
„Už sme ti hovorili, že každý polis je určený pre maximálne tri milióny
ľudí,“ s dobrou náladou spustil Georgios. „Aby polis fungoval správne a dokázal
zabezpečiť všetky životné nevyhnutnosti, je potrebné, aby v ňom bolo každý deň
schopných pracovať približne dvadsať percent obyvateľov.“
„Nie je to málo?“ čudoval sa Harold. „Pre fungovanie celej spoločnosti
stačí, aby v nej pracoval každý piaty človek?“
„Na zabezpečenie životných potrieb a technickej stránky fungovania polisu
to úplne stačí. Ďalších desať percent polisanov sa musí každý deň venovať našej
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poslednej nevyhnutnosti, teda stavbe Vesmírneho výťahu a zabezpečeniu
všetkých činností s tým súvisiacich, aby sme sa držali časového plánu.“
„To je stále ani nie tretina obyvateľov,“ nahlas uvažoval Harold. „Čo robia
všetci ostatní?“
„Musíš uvážiť, že časť ľudí nie je v produktívnom veku a tým pádom
sa nemôže podieľať na udržiavaní života v polise. Deti sa vzdelávajú do
šestnástich rokov v rámci základného vzdelávania, ktoré im dá všetky všeobecné
vedomosti a schopnosti pre život v polise. Podľa potreby, ktorú určuje ARISTON,
potom viacerí z nich nastupujú na špecifické štúdium jednej či dvoch
špecializácií. Ja mám napríklad špecializáciu technika neurónových sietí
a administrátora počítačových sietí. Bežne trvá celé sekundárne štúdium
špecializácií nejaké tri až štyri roky, ale je to veľmi individuálne a samozrejme to
závisí aj od konkrétneho odboru. Takže niektorí sa môžu zapojiť do pracovných
aktivít už v šestnástich, iní postupne neskôr, podľa toho, ako dlho študujú. Na
druhej strane sú tu zas starší ľudia, ktorým už kvôli veku alebo zdravotnému stavu
klesá schopnosť plnohodnotne sa zapájať do pracovných aktivít. Ak majú stále
záujem podieľať sa na udržiavaní polisu, ale nedokážu už odborne zvládať svoju
špecifikáciu, môžu ešte vykonávať nejaké pomocné činnosti alebo jednoduché
úlohy. Väčšina ľudí po sedemdesiatke však už nepracuje, takže to máme ďalšiu
neproduktívnu skupinu.“
„A ako to funguje s výberom sekundárneho štúdia? ARISTON vyberá, čo
bude kto študovať?“ zaujala Harolda téma vzdelávania.
„Nie, on vyberá špecializácie, ktoré sú, resp. budú v konkrétnom polise
potrebné. Študenti si vyberajú z tých odborov a konkrétnych profesií, ktoré
ARISTON vyhodnotí ako nevyhnutné. ARISTON určí aj počet ľudí, ktorý bude
v každej špecializácii potrebný. Takto vznikne určitý počet miest v každej
špecializácii a na ne sa potom študenti môžu hlásiť. Pokiaľ napríklad ARISTON
zistí, že vzhľadom na počet a vek lekárov bude čoskoro potrebné doplniť ich
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počet, uvoľní na štúdium tejto špecializácie väčší počet voľných miest. Každý
uchádzač absolvuje skúšku talentu, predpokladov a schopností pre vybrané
špecializácie a ARISTON vyhodnotí výsledky a vyberie najlepších adeptov.“
„A čo tí, ktorí sa na žiaden odbor nedostanú alebo sa rovno rozhodnú
neštudovať ďalej?“
„Môžu sa rovno zapojiť do pracovných aktivít. Aj bez akejkoľvek
špecializácie môžeš vykonávať množstvo bežných pracovných činností,“ dodala
Doris.
„Ale stále mi to nejako nevychádza,“ dobiedzal Harold, „aj tak musí
pracovať len tretina obyvateľov. Pri zohľadnení študentov a seniorov ostáva stále
množstvo ľudí, ktorí nemusia pracovať.“
„Veď to je dobré, že to takto vychádza,“ nechápala Doris, čo Haroldovi
stále nesedí. „Aby boli všetky služby a funkcie zabezpečené, musí pracovať
niekoľko hodín denne približne polovica ľudí v produktívnom veku. Takže
napríklad dva týždne pracuješ a dva týždne máš voľno,“ uvádzala Doris bežný
príklad.
„A koľko hodín musíte pracovať?“
„To závisí od mnohých faktorov, ale jednoducho koľko je potrebné,“
vysvetľoval Georgios. Je logické, že farmár pracuje v určitých obdobiach viac,
napríklad počas úrody, a inokedy nemá takmer čo robiť. Lekári pracujú podľa
množstva pacientov, údržbári podľa množstva havárií. Ja zase pracujem tak, aby
som vykonal všetky potrebné úlohy, ktoré sa viažu k mojim špecifikáciám. Okrem
toho aj sám navrhujem rôzne zlepšenia a nové riešenia. Niekedy mi to zaberie
menej času a niekedy viac.“
„Ja napríklad,“ pridala sa Doris, „pracujem v cykloch niekoľko týždňov,
kedy sa intenzívne venujem jednému vedeckému projektu, pričom vtedy
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pracujem aj dvanásť hodín denne. Potom si však dám na niekoľko týždňov pokoj
od práce a venujem sa športu, zábave a oddychu.“
„A ARISTON vás musí nejako vyzývať do práce alebo vám plánuje
kalendár, aby bol v práci vždy dostatok ľudí?“
„ARISTON má všetko pod kontrolou, ale funguje to skôr naopak. My mu
hovoríme, kedy, prípadne ako chceme pracovať, a on určuje či musíme vykonávať
pracovnú činnosť, na ktorú sa hlásime. Záujemcov o prácu je v polise vždy viac
ako je potrebné, takže ich buď pracuje o niečo viac, alebo im ARISTON navrhuje
iné činnosti, mimo práce, ako by sa mohli zabaviť. Väčšinou sa snaží využiť
potenciál ľudí a ponúka im rôzne kreatívne činnosti. Vedci a výskumníci
napríklad vo voľnom čase vymýšľajú nové nápady a snažia sa tak pomôcť
riešeniu poslednej nevyhnutnosti a to nie len tej našej, ale aj pre iné polisy. Iní
ľudia napríklad maľujú alebo vymýšľajú príbehy, ktoré potom ARISTON
prepracuje do kníh alebo filmov.“
„Toto mi prosím vysvetli, ako ARISTON prepracuje ich príbehy do kníh
a filmov?“
„Urobiť z príbehu poviedku je jednoduché. Prerozprávaš ARISTONovi
svoj nápad na príbeh s čo najviac podrobnosťami a on to už upraví do literárnej
podoby. S filmom je to podobné, ale tvoje rozprávanie prerobí ARISTON do
audiovizuálnej podoby, ktorú si ostatní môžu užiť cez svoj neurátor.“
„Ako ARISTON natočí film?“
„Natočí?“ nechápala Doris význam tohto slova v takejto súvislosti. „On
vytvorí obrazy a zvuky, ktoré vyzerajú ako realita, ale v skutočnosti to sú fiktívne
príbehy.“
Harold si priznal, že toto najlepšie pochopí, keď sa na niektorý z týchto
výtvorov pozrie sám. Radšej už nebude zbytočne odbáčať od témy a sústredí sa
na to podstatnejšie.
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„Takže pracovným činnostiam sa venujete asi polovicu dní v roku a keď
nepracujete, tak tvoríte filmy alebo sa prechádzate takto po polise?“ ukázal pri
tom Harold na rodinu s dvomi malými deťmi, ktorá okolo nich práve veselo
prešla.
„V podstate áno,“ odpovedal mu Georgios s pokojom Angličana a zahryzol
pri tom do nejakého exotického ovocia, ktoré Harold nepoznal.
Harold si všetky nové informácie prehrával v hlave opakovane a robil si
z nich ucelený obraz popri tom, ako sa po jedle opäť všetci vybrali na cestu
k Vesmírnemu výťahu, ktorý sa už zdal naozaj blízko. Táto majestátna budova
bola neprehliadnuteľná aj napriek tomu, že aj keď sa neustále pohybovali medzi
mrakodrapmi, Vesmírny výťah nad týmito budovami aj tak vyhrával svojou
neskutočnou výškou a bolo ho vidieť takmer odvšadiaľ. Haroldovi to pripomínalo
prechádzku Parížom, ktorú s Jennifer absolvovali asi pred tromi rokmi. Jennifer
totiž veľmi túžila ísť na dovolenku do Paríža, ale nemohli si takúto ďalekú cestu
dovoliť. Preto jej Harold na narodeniny pripravil prekvapenie v podobe virtuálnej
prehliadky Paríža. Nachystal francúzske víno, syry, croissanty a prostredníctvom
veľkej obrazovky sa virtuálne prešli historickým centrom Paríža a najznámejšími
pamiatkami. Spolu s francúzskou hudbou to bol čarovný zážitok, ktorý však nebol
taký úžasný kvôli kvalite pripraveného programu, ale vďaka veľkej vzájomnej
láske dvoch mladých ľudí. Počas toho, ako cez počítač prechádzali ulicami Paríža,
na každom rohu alebo širšom priestranstve na nich vykukla Eiffelova veža, ktorá
sa nádherne týčila nad týmto historickým mestom. Podobne aj teraz v Calipolise
sa nedalo vyhnúť tejto pre mesto charakteristickej stavbe a zároveň bolo veľmi
ťažké odolať jej vábeniu.
Keď konečne medzi Haroldom a Vesmírnym výťahom nestála žiadna
prekážka, uvedomil si kolosálnosť celého tohto projektu. Na veľkom priestranstve
obkolesujúcom Výťah bol pre Calipolis veľmi nezvyčajný neporiadok. Všetko
síce malo svoje miesto a nič tu nebolo pohodené len tak, ale nikde v celom meste
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identifikovateľných vecí umiestnených voľne v meste. Najviac ho prekvapilo, že
celá základňa Vesmírneho výťahu je obkolesená vodnou priekopou. Aspoň tak
mu to pripadalo, kým neprišiel bližšie a nezistil, že celé základy Výťahu sú vlastne
ponorené pod vodou. Vyzeralo to ako malé jazero z ktorého vyrastá stavba až do
nebies.
„Základy a najdôležitejšie nosníky sú umiestnené vo vode,“ začal
vysvetľovať Georgios, keď videl detské nadšenie a prekvapenie u Harolda, „kvôli
zmierneniu následkov prípadného zemetrasenia. Najprv sa samozrejme postavili
základy, až potom sme ich zaliali vodou.“
„Som síce z minulosti, ale nie som idiot. Viem, že vo vode by ste ich asi
nepostavili,“ s úsmevom reagoval Harold. „Ale nečakal by som, že voda bude
stabilnejšia ako pevná zem.“
„Pokiaľ sa nič nedeje, tak je to vlastne zo statického hľadiska jedno.
Základy nie sú umiestnené priamo na dne, ale je medzi nimi plocha zo špeciálneho
penového materiálu, ktorý je nasiaknutý vodou a zabraňuje tak priamemu dotyku
so zemou. Ak by prišlo k zemetraseniu, okolitá voda a absencia priameho styku
so zemou zmierni trasenie Výťahu a ochráni ho tak pred zrútením.“
Keď teraz Harold stál priamo pred Vesmírnym výťahom, nedokázal z neho
spustiť oči. Mohutnosť tejto stavby mu držala sánku takmer konštantne padnutú
nadol. Už chápal, prečo aj s pokročilými technológiami a ľahkými a zároveň
pevnými uhlíkovými vláknami trvá postavenie tohto skvostu tak veľmi dlho.
Harold trval na tom, že obídu celý Výťah dookola, čo im zabralo dobrú pol hodinu
aj napriek tomu, že Harold ich hnal stále rýchlejšie, ako dieťa v zábavnom parku,
ktoré ženie rodičov za ďalšou atrakciou. Georgios mu popri tom vysvetľoval
základné stavebné princípy Vesmírneho výťahu.
„Ide vlastne o špirálu, ktorá sa od základne bude ťahať postupne až po
samotný koniec Výťahu. Tak ďaleko však ešte nie sme. Výškovo je výťah
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postavený asi do troch štvrtín, popri tom sa však dokončuje ešte vnútorná
konštrukcia celej stavby. Špirála je priebežne podopieraná nosníkmi, ktoré sú síce
vždy len medzi dvomi poschodiami špirály, ale inak sú postavené na sebe tak, aby
ich nosnosť spočívala na základni. Okrem toho je celá stavba uchytená nosnými
lanami, ktoré siahajú až po okraj polisu. Nie je ich však odtiaľto možné vidieť, sú
príliš tenké.“
„Je celá stavba rovnako široká po celej svojej dĺžke?“ zaujímal sa Harold
pri pohľade na obrovskú konštrukciu stavby.
„Dole je celá stavba najširšia a postupne sa zužuje, kvôli rozloženiu váhy
a lepšej stabilite. Úplný vrchol bude šírkou len asi pätina z tejto obrovskej
základne,“ rád odpovedal Georgios nadšenému Haroldovi.
„Aj tak bude veľkosť výťahového priestoru velikánska,“ uznal Harold
kvality stavby. „Ozaj, môžeme sa ísť pozrieť aj do vnútra? Teda, najlepšie by
bolo, ak by sme sa mohli vyviesť aj hore. Je to vôbec možné? Je tam už výťahová
šachta?“ bombardoval Harold otázkami.
„Finálna výťahová šachta sa bude robiť až ako posledná. Bude fungovať na
princípe závaží a výťah bude energeticky úplne autonómny, keďže na jeho
vrchole budú umiestnené solárne panely, aby mohol fungovať nezávisle do
energetických zdrojov polisu. Teraz je tam množstvo menších výťahov, ktoré
slúžia pri výstavbe na prepravu materiálu a ľudí.“
„Takže môžeme ísť hore?“ zaradoval sa Harold.
Georgios sa pozrel na Doris, akoby to málo záležať aj od nej. Ona ten
pohľad zjavne pochopila a zareagovala: „Ja s tým problém nemám....OK....veď
dobre....OK,“ Doris zagúľala očami a teraz ešte presvedčivejšie povedala:
„Ideme!“
Harold bol nadšením úplne bez seba. Celá obrovská budova dávala na
každom kroku najavo, že je ešte len v štádiu stavby. Bola to vlastne len
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konštrukcia, ktorá aj po dokončení bude budiť dojem otvorenej konštrukcie,
pretože kvôli váhe nebude obsahovať žiadne zbytočné prvky. To znamená žiadne
steny, okná a podobne. Budova je teda tvorená zdanlivo nekonečnou špirálou,
uprostred ktorej bude umiestnený obrovský výťah, ktorý bude plniť jediný účel –
voziť nahor ľudí a súčiastky, z ktorých sa vo vesmíre postavia vesmírne archy,
ktoré odvezú ľudstvo preč z tejto planéty. Harold sa cestou v jednom z výťahov
vypytoval na všetko naokolo, pretože výťahy boli otvorené a umožňovali
pozorovanie vnútra budovy. Pozdĺž špirály bolo priebežne postavených množstvo
plošín, na ktorých sa pracovalo. Vo vnútri špirály sa totiž stavala jednoduchá
otvorená konštrukcia, ktorá bude slúžiť ako výťahová šachta. Pri jednej z takýchto
plošín zastavili výťah a vyšli na ňu, aby si mohli pozrieť úžasný obraz polisu pod
nimi. Harolda však viac ako pohľad na mesto z výšky zaujímali súčiastky,
nástroje a materiály naokolo.
„Čo je toto?“ ukázal Harold na malý ručný nástroj, ktorý vyzeral ako
futuristická zbraň z nejakej sci-fi videohry.
„To je decarbonizátor,“ chytil Georgios nástroj do ruky, „nevyhnutnosť pri
práci s rôznymi zlúčeninami uhlíkových vlákien. Rozkladá uhlík ultrazvukom,
vďaka čomu slúži ako rezačka kovu. Tu sa nastavuje intenzita decarbonizácie,
podľa hrúbky a tuhosti materiálu,“ ukázal na jedno koliesko na nástroji, „a tu sa
nastavuje veľkosť rezacej plochy,“ otočil druhým kolieskom na minimum.
Georgios potom našiel na podlahe kúsok kovu a rezačku názorne predviedol.
Namieril tento nástroj podobajúci sa na zbraň na kúsok kovu a stlačil spúšť.
Okamžite sa v ňom objavila malá dierka a Georgiosovým pohybovaním rezačkou
sa z nej stala čiara. Georgios tak rýchlo kov prepolil na polovicu.
„Ako to, že si neprerezal aj plošinu pod nami?“ čudoval sa Harold, keď
videl, ako rezačka jednoducho prepolila kúsok kovu, ale podlahu pod nimi
nechala nedotknutú.
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„Decarbonizátor pri stlačení spúšte nameria vzdialenosť k najbližšiemu
kovu a potom ultrazvukom rozbíja spojenia medzi molekulami uhlíka, ale len do
tejto nameranej vzdialenosti. Inak by sme si už dávno prerezali celý Vesmírny
výťah,“ rozosmial sa Georgios schuti.
„A nie je to nebezpečná hračka?“
„Vôbec nie,“ priložil si Georgios decarbonizátor k ruke a stlačil spúšť. „Je
nastavený len na nami používané uhlíkové vlákna. S ničím iným nereaguje, takže
sa ním nemôžeš poraniť,“ namieril nástroj na Dorisinu tvár a opakovane stláčal
spúšť so slovami: „Vidíš, nič to nerobí!“ až kým to Doris neprestalo baviť
a nezobrala mu decarbonizátor, akoby zobrala hračku neposlušnému dieťaťu,
pričom sa na neho pozrela vyčítavým pohľadom.
„Na hlavu mi tým mieriť nemusíš,“ karhala ho Doris.
Keď sa Harold priblížil k vonkajšiemu okrahu plošiny, musel uznať, že
výhľad je fascinujúci, ale boli len niekoľko kilometrov nad Zemou, čo bolo
v porovnaní so súčasnou výškou celej stavby stále málo. Slnko už klesalo
k horizontu a Harold by ešte rád videl viac.
„Poďme ešte vyššie,“ prosebným tónom ich žiadal Harold.
Keď Georgios a Doris videli nadšenie v jeho očiach, nemohli mu to
odoprieť. Cesta vyššie však musela byť krátka a spájala sa s určitými opatreniami.
Všetci si museli nasadiť kombinézy a helmy, ktoré boli v skrinkách vo výťahu,
ktorým prišli. Takto pripravení nebudú mať problém zvládnuť náročné
meteorologické podmienky vládnuce vo výške osemdesiat kilometrov. To je
najvyššie, ako im to z bezpečnostných dôvodov ARISTON dovolil. Harold cez
sklo helmy sledoval, ako sa slnko, ktoré by momentálne malo zapadať za horizont,
z jeho pohľadu naopak dvíhalo a postupne sa farba modrej oblohy nad ním menila
až prekročili jej hranicu a ocitla sa pod nimi. Nad sebou a vlastne aj okolo seba
už videl čierny vesmír, čo bol absolútne surrealistický pohľad. Harold si
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uvedomil, že dýcha veľmi zhlboka a trasú sa mu ruky. Tentoraz to nebol strach
ani obavy, ale vzrušenie nad pohľadom a situáciou, ktoré by si ešte pred
niekoľkými dňami nevedel ani len predstaviť.
Hrúbka špirály sa cestou nahor postupne mierne zužovala a občas bolo
vidno aj tenké laná, ktoré uchycovali stavbu v zemi a zabraňovali jej kolísaniu,
ale Harolda už technické aspekty Vesmírneho výťahu príliš nezaujímali. Pohľad
na Zem z vesmíru sa nedal porovnať s ničím, čo v živote zažil. Postupne videl
viac z kontinentu pod sebou a šokovalo ho, aký je hnedý. Púšť si pre seba vzala
obrovské územia, ktoré predtým hýrili rôznymi farbami. To však nebola jediná
farebná zmena, ktorú Harold zaznamenal. Oceán, ktorý odtiaľto už bolo vidieť,
vôbec nebol modrý. Mal skôr tmavozelenú farbu, ale Harolda to príliš
neprekvapilo. V mnohých svojich predpovediach rátal s tým, že otepľovanie
oceánov spôsobí premnoženie fytoplanktónu, čo spôsobí množstvo negatívnych
dôsledkov pre život v oceáne a sprievodným javom tohto efektu bude zazelenanie
vody v oceáne. Jedna vec je o tom písať, ale niečo úplne iné je vidieť tieto
dôsledky na vlastné oči. Akokoľvek bol zážitok z návštevy vesmíru fascinujúci,
kazilo ho hrozné uvedomenie si, ako veľmi sa za taký krátky čas zmenila planéta.
Najhoršie na tom bolo, že túto zmenu spôsobili ľudia svojou ľahostajnosťou,
nešetrnosťou a chamtivosťou.
Výťah sa zastavil vo výške osemdesiat kilometrov a Harold sa musel chytiť
zábradlia, pretože sa mu z tej výšku už začínala točiť hlava. Jeho spoločníci boli
z tohto zážitku užasnutý podobne ako Harold. Ani pre nich nebola jazda
Vesmírnym výťahom bežnou záležitosťou. Harold premýšľal nad svojou úlohou
v tomto neuveriteľnom svete. Buchlera nebudú zaujímať hrozné dôsledky pre
životné prostredie. Z toho by nemal príliš ako vyťažiť. Síce ich zohľadní pri
svojich aktivitách, ale nemožno dúfať v to, že by sa pokúsil po týchto zisteniach
zmeniť celé ľudstvo tak, aby zachránil planétu. Ak to však neurobí Nadácia, tak
sa o to môžem pokúsiť ja, zaumienil si Harold.
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„Viem, že veľmi neveríte v to, že by som dokázal cestovať naspäť do
minulosti, ale teraz si predstavte, že by to bolo možné. Čo by som mohol urobiť,
aby som zabránil klimatickým zmenám?“
Harold si najprv nebol istý, či ho Doris a Georgios počujú, pretože mal na
sebe helmu a netušil, či v tejto výške vôbec môžu počuť jeho hlas. Keď však začul
Dorisin hlas vo svojej helme, pochopil, že obsahuje mikrofóny a reproduktory.
„Ak sa plánuješ vrátiť do roku 2020, tak ťa musím sklamať. Klimatická
zmena bola v tom čase už v plnom prúde. Ak by sa ti aj podarilo zastaviť všetky
hlavné zdroje znečistenia životného prostredia a zdroje skleníkových plynov, už
by možno aj tak bolo neskoro.“
„Čože? Ale v mojej dobe ešte veci neboli také zlé, ako teraz.“
„Procesy však už boli rozbehnuté, Harold. A tie budú v tvojom čase
spôsobovať obrovské klimatické udalosti, ktoré nie je možné zastaviť. Silné
hurikány, obrovské niekoľko-mesačné požiare, a hlavne topenie permafrostu,
ktorý bude do ovzdušia uvoľňovať ďalšie skleníkové plyny. To všetko výrazne
zvýši teplotu na planéte, čo roztopí množstvo ľadu v Grónsku a na zemských
póloch, kvôli čomu sa narušia oceánske prúdy.“ V Dorisinom hlase bolo počuť
ľútosť nad tým, že nemôže Haroldovi povedať optimistickejšie správy.
„Ale keď toto všetko viem, tak s tým budem môcť niečo urobiť,“ stále dúfal
Harold. Na jeho zúfalú snahu však nikto nereagoval. Namiesto toho Georgios
tlačidlom poslal výťah naspäť nadol a mlčanlivo pozeral iným smerom.
„No nie?! Ak by som všetko zlé v roku 2020 zastavil, tak toto sa nestane!“
ukázal Harold na nehostinnú planétu Zem pod ním. Mal pocit, že ho asi nikto
nepočuje, tak chytil Doris za ramená a dobiedzal: „Tak čo mám urobiť, aby som
zachránil túto planétu?“
„Obávam sa, že v roku 2020 už bolo neskoro,“ smutne mu odpovedala.
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23. kapitola – Neurátor
Skepsa. Zúfalosť. Všetko je stratené? Ako to môžu tvrdiť? Aj keď sa vrátim
a zmením celý chod dejín, s niečím už nebudem môcť nič urobiť. Skazu všetkého
krásneho na tejto planéte už nebude možné zastaviť. Z planéty sme urobili
jednorazový tovar. Použiť a zahodiť. Vybudovať civilizáciu, spotrebovať všetky
cenné zdroje, nepotrebné odpadky zahodiť do oceána a neostane nič iné, než
odtiaľto odísť. Posledný nech zhasne.
Bol úsvit a Harold už nemohol spať, tak sledoval východ slnka na terase
bytu. Pomedzi dve vysoké budovy videl vychádzať krásnu hviezdu, ktorá svieti
miliardy rokov na túto malú planétu a ďalšie miliardy rokov bude dodávať teplo,
svetlo a energiu potrebné pre život. Ľudstvu však stačilo len pár storočí na to, aby
z raja pre život urobilo peklo, z ktorého je potrebné utiecť. Spáliť uhlie, vyťažiť
ropu, vyrobiť plast. Odpad vyliať do oceána, splodiny vypustiť do ovzdušia.
Vypáliť lesy, vysušiť močiare, urobiť viac priestoru, získať viac zdrojov.
Opakovať. Viac a viac. Zahubiť živočíchy, zničiť koraly, otráviť vzduch. Opustiť
spustošené a znečistené miesta. Nevadí, zničiť ďalšie. Na vine je hurikán, nie my.
Na vine je požiar, nie my. Na vine je počasie, na vine je príroda, na vine je niekto
iný. Niekto iný sa musí zmeniť. Niekto iný to musí vyriešiť. Niekto iný.
Georgios vstúpil na terasu a videl Harolda zamyslene pozerať do diaľky.
Slnko už bolo niekoľko stupňov nad horizontom a pomaly stúpalo vyššie. Bolo
počuť štebotanie vtákov a na terasách a balkónoch sa objavovali prví prebudení
obyvatelia Calipolisu. Niektorí cvičili, meditovali alebo len tak sedeli
a vychutnávali si krásne ráno. Iní si šli zabehať prázdnymi ulicami mesta alebo šli
priamo do niektorého z voľnočasových centier, aby si zašportovali. Georgios už
chvíľu sedel na stoličke a pozoroval stojaceho Harolda. Rozhodol sa ho prebrať
z apatie, do ktorej upadol včera večer.
„Videl si niekedy veľryby?“
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Harold trhol hlavou smerom ku Georgiosovi. Vôbec netušil, že vedľa neho
už niekoľko minút sedí v domácom úbore a nenúteným úsmevom sa mu snaží
zlepšiť náladu.
„Veľryby? Nie, len delfíny. Prečo?“
„Zbožňujem

zvuky

veľrýb.

Rád

ich

počúvam

keď

relaxujem

a predstavujem si, či aj na novej planéte sa kolonisti stretnú s takými úžasnými
tvormi.“
„Máte veľryby niekde tu v Calipolise?“
„V Calipolise?! To by bolo úžasné vidieť veľrybu na vlastné oči!“
predstavoval si Georgios. „V žiadnom polise veľrybu nenájdeš. Ich zvuky
počúvam v neurátore.“
„Oceán je neďaleko, prečo neskúsiš nejaké pozorovať loďou alebo člnom?“
„Veľryby a vlastne všetky veľké morské živočíchy vyhynuli už dávno,“
smutno konštatoval Georgios. „Žraloky, delfíny, raje, to všetko je už dávno preč.
Mňa však najviac fascinujú veľryby. Nie je úžasné, že v mori žili také obrovské
zvieratá a pritom vôbec to neboli ryby? Dokázali sa tak dobre prispôsobiť životu
v prostredí, v ktorom väčšina ostatných cicavcov neprežije.“
„Zjavne nie dostatočne,“ utrúsil Harold a obhryzoval si pri tom necht na
palci.
Georgiosa nepotešil Haroldov výrok ani tón, akým ho povedal. Bol však
večný optimista a v každom videl len to dobré. Preto ho to nemohlo uraziť ani
rozladiť. Chcel svojho priateľa rozveseliť, nie ho ešte viac deprimovať.
Veľrybami sa mu to však nepodarilo.
„Po raňajkách ti ukážem, ako sa používa neurátor,“ nadšene zahlásil
Georgios.
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„Výborne,“ s nefalšovanou úprimnosťou mu odvetil Harold. Je čas
sústrediť sa na misiu. Planétu už nezachránim, ale ešte stále môžem zachrániť
Jennifer. Nie môžem! Musím!
Pri raňajkách už Harold nepôsobil takým skleslým dojmom, čo potešilo
jeho spolubývajúcich. Pre nich bol nešťastný osud tejto planéty súčasťou života
už od narodenia. Boli s tým stotožnený a neuvedomovali si, že v roku 2020 mali
ľudia ešte nádej, že všetko sa dá zachrániť. Nečakali, že Harolda to tak prekvapí
a rozruší. Teraz sa však už zdal veselší a odhodlanejší. Spomínal, ako sa teší na
zážitok s neurátorom. Doris vedela, že Harolda to zabaví na celý deň, preto sa po
raňajkách poradila s ARISTONom a vydala sa do práce. Z toho, čo Harold začul,
sa jej dnešná práca bude týkať hlavne dojmov z Harolda a jej postrehov ohľadom
cestovania v čase. Nechala ich teda v byte samých, aby sa mohli venovať
zaučeniu v používaní neurátora a poznávaniu prostredníctvom neho.
„Vieš aspoň niečo o neurátore?“ opýtal sa Georgios, keď Harold priniesol
zariadenie zo svojej izby a obaja sa pohodlne usadili pri stole.
„Vôbec nič, ale vyzerá to ako nejaká náhlavná súprava pre virtuálnu realitu.
V mojom čase sme také používali na hranie videohier.“
„A ako fungovali tie zriadenia v tvojej dobe?“
„Premietali obraz priamo pred očami a prehrávali zvuk cez slúchadlá,
vďaka čomu si mal pocit, ako keby si bol priamo uprostred diania,“ vysvetľoval
Harold princíp okuliarov pre virtuálnu realitu, ktoré mal možnosť doteraz
vyskúšať.
„Aha,“ zamyslel sa Georgios, „cieľ neurátora je v podstate rovnaký, ale
spôsob fungovania je úplne odlišný,“ chytil do ruky zariadenie, ktoré svojim
tvarom jasne dokazovalo, že sa nasadzuje na hlavu, pričom pri tom zakryje oči
a vrch hlavy. „Neurátor ti nič nepremieta ani neprehráva. Vysiela do tvojho
mozgu signály, ktoré vytvoria obrazy a zvuky priamo v tvojom vedomí.“
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Harold sa začudoval a detailnejšie si prezrel zariadenie, ktoré doteraz
považoval len za nejaké fajnovejšie okuliare. Na vnútornej strane, ktorá sa po
nasadení dotýka hlavy, bolo množstvo malých výčnelkov s medenou farbou.
Harold sa ich skúsil dotknúť rukou a prešiel po ich hladkom povrchu. Teraz
skutočne videl, že tu nie sú žiadne slúchadlá a predný štít neslúži na premietanie
obrazu, ale len na zakrytie očí. Položil ľahké čierne zariadenie opatrne naspäť na
stôl.
„Bežne sa neurátor používa v sieťovom režime, čo znamená, že v ňom
môžeš využívať celú knižnicu a databázu programov a dokumentov všetkých
polisov. Ty máš však zatiaľ dovolený prístup len k obmedzenému množstvu
informácií, takže budeme používať tieto médiá,“ vysypal Georgios vrecko
s malými zlatými diskami, ktoré im včera dal ARISTON prostredníctvom dronu.
Harold si bližšie poobzeral disky, ktoré mali na jednej strane nápis toho, čo
obsahujú a na druhej strane bolo vidieť akoby vyryté čiarky a bodky rôzne
rozmiestnené po ploche disku. Tieto médiá boli skutočne veľmi malé, ale zároveň
veľmi pevné. Jeden z nich s nápisom Prehliadka po Casapolise vložil Georgios
do tenkého otvoru na bočnej strane neurátora.
„Predtým, než to vyskúšam, nemohol by som si dať dole tieto hodinky?
Mám ich na rukách už niekoľko dní bez prestávky a začína mi to fakt liezť na
nervy.“
„Nie,“ zaznel akoby zo stien ARISTONov vážny hlas. „Prostredníctvom
nich monitorujem tvoju polohu.“
„A nie je možné monitorovať moju polohu cez ten neurátor?“
„Nie, neurátor plní iné účely, ako hodinky,“ dôrazne dodal ARISTON.
Harold sa otočil na Georgiosa a skúsil nájsť zhovievavosť aspoň u neho.
„Fakt nie je spôsob, ako sa ich zbaviť? Nie je pohodlné mať ich na sebe po celý
čas. Rád by som si užil neurátor bez tých hodiniek.“
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„Remienok hodiniek sa prispôsobuje tvojej ruke, takže by nemal byť
nepohodlný ani pri dlhodobom nosení. My si ho môžeme odopnúť stlačením tohto
miesta“ ukázal Georgios názorne na svojich hodinkách, ktorých remienok sa hneď
na to uvoľnil natoľko, že si ich mohol zvliecť z ruky. „Tebe to však fungovať
nebude,“ pokračoval Georgios, keď videl, že Harold sa pokúša urobiť to isté, „ale
môžeš si ho trochu uvoľniť tým, že ho budeš takto hladkať,“ začal Georgios
jemným pohybom prstov prechádzať po remienku Haroldových hodiniek.
Harold po krátkej chvíli pocítil, že sila utiahnutia remienka naozaj trochu
povolila a dokázal celými hodinkami hýbať do bočných strán, dokonca aj smerom
od zápästia k lakťu a naopak. Materiál bol po tomto hladkaní elastickejší
a remienok už nebol tak pevne pritlačený k ruke.
„Ďakujem, aj toto mi veľmi pomôže, asi na tie hodinky nie som taký
zvyknutý, ako polisania.“
„Nemáš za čo, ale dlho to nevydrží, po niekoľkých minútach sa materiál
opäť prispôsobí obvodu ruky a pevne sa pritiahne.“
„Aspoň už poznám spôsob, ako si aspoň občas na chvíľu uľaviť od toho
nepríjemného pocitu,“ zasmial sa Harold a naznačil, že môžu pokračovať
v inštruktáži k neurátoru.
„Začneme niečím jednoduchým, poprechádzaš sa po jednom z polisov.
Keď si nasadíš neurátor, tak zavri oči a po nadviazaní neurologického spojenia
uvidíš úvodné menu. V tvojom prípade bude veľmi zjednodušené a budeš mať
možnosť len spustiť pripravený program.“
„Ako to urobím? Nevidím k tomu žiaden ovládač ani gombíky na
neurátore,“ prerušil Harold inštruktáž, aby pochopil, ako bude zariadenie ovládať.
„Ovládanie v menu a základné úkony ako spustiť alebo opustiť program
musíš aktivovať svojimi myšlienkami,“ odpovedal automaticky Georgios.
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„Ovládať myšlienkami? Čo ak mi to nepôjde? Neviem ako mám telepaticky
nariadiť neurátoru, aby niečo spustil alebo vypol,“ zarazil sa Harold.
„Samozrejme, že ho budeš vedieť ovládať myšlienkami,“ rozosmial sa
Georgios, „ale telepatiou by som to nenazýval. Pokiaľ dokážeš myslieť, čo
dokážeš, tak nie je nič jednoduchšie, ako dať základný pokyn v menu. Rovnako,
keď budeš chcieť skončiť, tak prosto pomysli na ukončenie a program sa vypne.“
„A nemôžem si jednoducho zložiť neurátor z hlavy a bude po programe?“
Georgios sa na Harolda chvíľu nemo pozeral s otvorenými ústami a potom
si uvedomil, že buď precenil svojho priateľa alebo jeho inštruktáž nebola
dostatočne pochopiteľná.
„Takže takto,“ premýšľal Georgios, ako to jednoducho vysvetliť, „existujú
dva druhy programov v neurátore. Pasívne a aktívne. Pasívnym programom je
napríklad čítanie obyčajnej knihy alebo pozeranie pasívneho filmu. Jednoducho
to sleduješ a poprípade mysľou prehodíš stránku alebo pozastavíš film.
V takýchto prípadoch, na rozdiel od aktívnych programov, budeš schopný zložiť
si z hlavy neurátor aj počas spusteného programu. Pasívne programy však nie sú
príliš zaujímavé.“
„Zatiaľ všetkému rozumiem,“ priebežne potvrdzoval Harold.
„Zaujímavejšie sú aktívne programy. Keď sa spustia, staneš sa súčasťou
programu. Budeš cítiť, že si, ako si to predtým nazval, priamo uprostred diania.
Budeš sa môcť pohybovať uprostred prostredia a interagovať so všetkým, čo
uvidíš.“
„Takže sa tu budem prechádzať po miestnosti, ale budem mať pocit, že som
niekde inde a robím niečo iné?“ domnieval sa Harold, že pochopil spôsob
fungovania neurátora.
„Nie, nie, nie,“ zastavil ho Georgios, „všetko sa bude diať na neurologickej
úrovni. Zjednodušene povedané sa to odohrá len v tvojej hlave. Najlepšie to
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pochopíš tak, že si to vyskúšaš,“ chytil Georgios neurátor a chystal sa ho nasadiť
Haroldovi na hlavu.
„A prečo si nebudem môcť v aktívnom programe zložiť helmu?“
„Pretože ak sa počas spusteného aktívneho programu chytíš za hlavu, tak sa
chytíš za hlavu v programe, nie v skutočnom svete,“ dodal Georgios a nasadil
Haroldovi neurátor.
Harold ešte nestihol celkom spracovať poslednú informáciu, ktorú dostal
a už pred sebou videl úvodné menu. Čudné na tom bolo len to, že mal pri tom
zavreté oči. Bolo to ako neuveriteľne živá predstava alebo sen, v ktorom si
uvedomoval samého seba. Nadpis pred ním oznamoval: Virtuálna prehliadka
Casapolisu. Pod tým bola možnosť spustenia programu a vedľa toho bolo vidieť
útržky z vybranej prehliadky. Harold si predstavil, že stláča možnosť spustiť
program, čo spôsobilo, že táto ponuka zmizla a namiesto nej sa objavila možnosť
s výberom lokality, kde sa prehliadka má začať. Harold si mysľou vybral centrum
Casapolisu a odrazu otvoril oči a objavil sa uprostred živého mesta.
To nie je možné, čudoval sa Harold, veď len teraz som sedel vo svojom
byte. Ako som sa sem dostal. „Georgios!“ zakričal Harold a niekoľko
okoloidúcich sa za ním nechápavo obzrelo. Harold urobil niekoľko krokov, aby
si bol istý, že to nie je nejaká virtuálna realita, ale že je naozaj na inom mieste.
Skúsil sa poštípať na ruke a zacítil aj zodpovedajúcu bolesť. Vo vlasoch cítil
vietor, silnejší ako býva v Calipolise. Začal sa prechádzať po okolí a všimol si
výdajňu potravín, takú, aké bývajú aj v Calipolise. Vošiel do nej, zobral si jablko
a začal ho na mieste konzumovať. V ústach pocítil jemne kyslavú chuť
charakteristickú pre zelené jablká. Cítil, ako mu prežuté jedlo schádza dole
hrdlom. Všetko, čo robil, bolo autentické a úplne reálne. Harold vyšiel opäť na
ulicu a poobzeral sa po okolí. Mesto sa veľmi podobalo na Calipolis, ale v jeho
centre, kde sa práve nachádzal, nestál Vesmírny výťah, ale obrovská širokánska
budova s nápisom Centrum Poslednej nevyhnutnosti.
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Naozaj som v inom meste, premýšľal Harold. Všetko je také skutočné
a pritom by to malo byť len v mojej hlave. Chytil sa za hlavu, ale nebol na nej
žiaden neurátor, dotkol sa len svojich vlasov. Tak to teda vyskúšam, zaumienil si
Harold a vydal sa jednou z ulíc preč z centra. Okolo neho prechádzali iní ľudia,
rovnako ako v Calipolise. Všetko sa odohrávalo ako v realite. Harold musel
skutočne kráčať, aby sa niekam dostal. Cítil váhu svojich nôh, cítil, že tieto kroky
naozaj vykonáva, pritom by mal práve teraz sedieť na stoličke vedľa Georgiosa.
Harold sa rozhodol, že skúsi bežať a tak sa rozbehol inou ulicou, smerom
doprava. Z trávnatého chodníka prebehol na pevnú cestu, kde sa mu občas muselo
vyhnúť aj nejaké to vznášadlo. Po chvíli behu však bol zadýchaný a tak spomalil
a ďalej pokračoval rýchlou chôdzou. Chytil sa pravou rukou za srdce, ktoré mu
bilo ako divé. Zaujímalo by ma, či mi takto teraz bije aj v byte v Calipolise,
uvažoval. Na križovatke si všimol, že ak odbočí, tak sa čoskoro ocitne v zelenšej
časti polisu. Podobne, ako je Calipolis obohnaný zelenou bariérou, aj tento polis
chráni a zároveň zásobuje potravinami veľká zelená oblasť obkolesujúca celé
mesto. Vydal sa k tejto časti mesta a cestou ho napadlo, že by sa mohol skúsiť
s niekým porozprávať. Zastavil sa pri jednej lavičke, kde sedel starší pár.
„Prepáčte, mohli by ste mi povedať, ako sa tento polis volá?“
„Samozrejme, toto je Casapolis,“ odpovedal mu prívetivo muž a nahol sa k
nemu. „Chcel by si vedieť viac o Casapolise?“
„Určite,“ potešil sa Harold, „kedy bol založený Casapolis?“
„Podobne ako iné polisy, aj tento....“ mužova tvár sa na sekundu zasekla a v
momente bol opäť opretý o lavičku a pozeral sa do očí svojej partnerky. Krátko
na to akoby si uvedomil Haroldovu prítomnosť a privítal ho ako nečakaného
hosťa. „Vitaj! Si na prehliadke Casapolisu? Chcel by si vedieť niečo o tomto
polise?“
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„To bude asi tvoja práca, ARISTON,“ povedal nahlas HAROLD
a znechutene pokračoval vo svojej ceste. Krátko na to došiel k zelenej hranici
oddeľujúcej zastavanú časť tohto polisu od tej zelenšej. Odtiaľto bolo jasne
viditeľné, že Casapolis sa nachádza na nízkej náhornej plošine a zelená časť
polisu tvorí mierny dlhý svah okolo polisu. Kým v Calipolise je za zelenou časťou
mesta len púšť, tu sa zelená časť končí morom. Z Haroldovej pozície bol krásny
výhľad na morskú scenériu a veľké vlny, ktoré bičovali skalnaté pobrežie. Harold
si uvedomoval, že touto prehliadkou strávil aspoň hodinu. Spomenul si na
Georgiosove slová a mysľou požiadal o koniec programu. V tom momente všetko
pred ním zmizlo a opäť uvidel menu s výberom lokalít Casapolisu. Skúsil si teraz
opäť zložiť neurátor z hlavy a potešil sa, keď rukami zacítil hladký povrch tohto
zariadenia. Zdvihol neurátor a zistil, že je stále na stoličke v byte v Calipolise,
Georgios bol na terase, ale všimol si, že Harold je opäť v realite a prišiel za
ním do jedálne. „Tak, aké to bolo?“ veselo sa ho opýtal.
„Ako dlho som bol preč?“ stále nedokázal Harold uveriť, že celé sa to dialo
len v jeho hlave.
„Asi hodinu,“ flegmaticky odpovedal Georgios.
„Nemôžem uveriť, že to nebolo skutočné. Veď som sa hýbal, jedol, behal,
rozprával sa. Všetko som robil rovnako, ako teraz tu v realite.“
„Presne tak, dával si mozgu rovnaké príkazy, ako v realite. Jediný rozdiel
je, že mozog tieto úkony nevykonal v realite, ale len v programe. Ako som
hovoril, keď v programe napríklad zdvihneš ruku, vyšleš tým signál mozgu a ten
namiesto vyslania signálu ruke pošle tento signál do neurátora, ktorý tento úkon
znázorní v programe. Takisto to funguje aj naopak. Program obsahuje napríklad
informácie o počasí a prostredníctvom neurologického spojenia povie tvojmu
mozgu, že je zima, teplo alebo prší a ty tento stav pocítiš na vlastnej koži, ale len
v programe.“
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Harold sa musel postaviť a na chvíľu sa poprechádzať. Napil sa drinku
z potrubia a uvažoval nad neuveriteľným spôsobom fungovania neurátora. Síce
sa po celý čas prehliadky hýbal, teraz cítil, že je strnulý od dlhého sedenia v jednej
polohe na stoličke. Trochu sa ponaťahoval a bez ďalšieho váhania zahlásil:
„Môžem pokračovať.“
„Tak skúsme niečo dynamickejšie,“ prehrabával sa Georgios medzi
diskami. „Zatiaľ niečo, čo si poznal aj vo svojom čase. Takto sa u nás vyučuje
dejepis,“ vložil Geogios do neurátora nový disk s malým nápisom Vojny 20.
storočia.
Harold si nasadil neurátor a po zavretí oči opäť uvidel úvodné menu. Ukázal
sa pred ním veľmi dlhý zoznam vojnových konfliktov. Na prvých miestach stáli
svetové vojny a za nimi množstvo menších či väčších ozbrojených udalostí
z celého sveta, ktoré spájalo to, že sa odohrali v dvadsiatom storočí. Harold si
myšlienkou vybral 1. svetovú vojnu, na čo sa mu zobrazilo množstvo programov
s rôznymi názvami. Išlo o rôzne udalosti, bitky, atentáty, konflikty a tragédie,
ktoré sa počas tejto vojny odohrali. Harold si z dlhého zoznamu vybral program
s názvom Bežný deň v zákope.
Keď otvoril oči, zistil, že v rukách drží pušku a sedí na mokrom blate.
Napravo aj naľavo bol len dlhý koridor tvorený zákopmi. Oblečenú mal špinavú
tmavozelenú uniformu a na hlave mal helmu. Trochu sa zdvihol, aby už nemal
zadok v blate. Okolo prechádzali ďalší vojaci a väčšinou si ho vôbec nevšímali.
Harold si uvedomil, že cíti obrovský hlad. Taký veľký, že si začal prehľadávať
vrecká, či nenájde niečo na jedenie. V množstve rôznych vreciek a na svojom
opasku našiel len náboje, nádobu s vodou, prázdny obedár s lyžicou, tabatierku
s cigaretami, bajonet a akúsi čudnú veľkú handru. Keď šiel niektorý z vojakov
okolo, tak už nevydržal a opýtal sa:
„Nemáš niečo na jedenie?“ Harold sa pri počutí vlastného hlasu zhrozil.
Znel totiž strašne zúbožene.
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Vojak si ho prezrel a bolo vidieť, že mu je ho ľúto. Poobzeral sa, či ho nikto
nevidí a z vnútorného vrecka uniformy vytiahol malý kus chleba. Už tak malý
kúsok roztrhol napoly a jednu polovicu dal Haroldovi. „Večer nám dajú najesť.
S týmto dovtedy vydržíš,“ povedal mu vojak a odišiel.
Harold sa hodlal natešene vrhnúť na kúsok chleba, ale keď ho už mal pred
ústami tak zistil, že je z väčšej časti porastený zelenou plesňou. Hlad bol však
silnejší a tak sa zahryzol do chleba a netrvalo dlho, kým z plesnivého chleba nič
nezostalo. Harold si následne zaumienil, že sa z tohto hnusného a vlhkého miesta
musí presunúť niekam inam. Posilnený chlebom sa postavil a po prvom kroku
stratil stabilitu a padol priamo do všadeprítomného blata. Aby rukami zbrzdil svoj
pád, musel počas padania zahodiť zbraň. Tá sa teraz váľala vedľa neho v blate.
Harold sa priplazil naspäť na okraj zákopu a snažil sa zistiť príčinu svojho pádu.
Mal nepríjemný pocit v oboch topánkach, preto sa rozhodol, že si ich dá dole
a odstráni príčinu problému. Nebolo to jednoduché, pretože vysoké topánky mali
dlhé šnúrky zaviazané v mnohých radoch. Keď si konečne rozviazal šnúrky na
jednej z topánok, začal si vyzúvať topánku a pri tom zažíval hroznú bolesť. Už
mal topánku do polovice vyzutú, keď bola bolesť taká neznesiteľná, že musel
prestať. Pár krát sa nadýchol a topánku si jedným rýchlym pohybom vyzul.
Rýchlo si dal dole aj dlhú, zelenú, premočenú ponožku, pod ktorou mal nájsť zdroj
bolesti. To, čo uvidel, ho šokovalo. Jeho noha vôbec nepripomínala nohu, ale
vyzerala skôr ako rozmočená krvavá špongia. Tam, kde neboli krvavé pľuzgiere,
bola noha bledá a vyzerala ako bez života. Okrem toho vydávala nechutný zápach,
ktorý sa nedal vydržať. Harold nemal inú možnosť, ako nasadiť si opäť mokrú
ponožku. Keď sa odhodlával k obutiu topánky, pristúpil k nemu muž
v dôstojníckej uniforme a nahnevano sa na neho pozeral.
„Čo to má znamenať, vojak?! Ako to, že nie ste prípravný na ofenzívu?!“
kričal na Harolda.
„Mám niečo s nohou,“ zúfalo odpovedal Harold. „Potrebujem ošetrenie...“
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„Kde máte svoju zbraň?!“ zvreskol dôstojník.
Harold radšej nič nepovedal a namiesto toho sa natiahol po zbraň padnutú
v blate. Začal si ju utierať o svoju uniformu.
„Takto sa vy staráte o svoju zbraň?! Takto ste prípravný na nepriateľa?!“
kopol Haroldovi do bolestivej nohy. „Okamžite sa pripravte! Každú chvíľu
začíname s ofenzívou!“
Dôstojník rázne odkráčal ďalej a krátko na to už bolo počuť, ako kričí na
ďalšieho vojaka. Harold si začal obúvať topánku a pri tej bolesti sa mu do očí drali
slzy. Nebolo to len o bolesti, ale o celkovom zúfalstve tejto situácie a tohto
miesta. Počas toho sa vedľa neho začalo sústreďovať viac vojakov a očividne sa
na niečo pripravovali. Väčšinou mlčali alebo sa len veľmi potichu medzi sebou
rozprávali.
Harold pri pohľade na oblohu videl len tmavé oblaky a občasné kúdoly
dymu. Vyzeralo to, že sa blíži dážď. Akoby tu nebolo dosť mokro, pomyslel si
Harold. Pokúsil sa opäť postaviť, pri čom sa podopieral svojou zbraňou. Tentokrát
už poznal svoju situáciu a žiadne príliš rýchle pohyby nerobil. Dokázal urobiť pár
krokov a nohy tým rozhýbať.
„Nabiť zbrane!“ rozkázal ktosi, na čo všetci započali zložitý proces
nabíjania zbrane. Harold mal tú svoju celú mokrú a od blata, čo mu nedovolilo
nabiť ju, ani keby to ovládal.
„Bajonety nasadiť!“ zavelil opäť rovnaký hlas.
Všetci si začali na svoje zbrane nasadzovať dlhé bajonety. Harold sa
vystresovano snažil napodobovať svojich spolubojovníkov. Akosi sa mu to
podarilo a podobne ako ostatní, sa postavil priamo k druhému okraju zákopu
k provizórnemu rebríku.
„Útok!“
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Všetci sa začali rýchlo driapať z vlhkého zablatené zákopu. Harold ochotne
vyšiel z nechutného zákopu s vidinou, že už nič nemôže byť horšie. Podobne ako
ostatní, skrčený bežal smerom preč od zákopov za neustáleho kriku nejakého
dôstojníka doprevádzaného opakovanými výstrelmi z jeho revolveru. Harold
vďaka prívalu adrenalínu zabudol aj na boľavú nohu a nadšene bežal so svojimi
bratmi v zbrani. Až do momentu, kedy sa začala paľba. Najprv len z pušiek, ale
potom nastúpil nepriateľský guľomet a vojaci padali na zem jeden za druhým.
Harold si uvedomil, že takto dlho neprežije. Inštinktívne sa vrhol do veľkej diery,
ktorá vznikla po nejakom výbuchu. Skrčený sledoval, ako nad ním lietajú guľky.
Do tejto jeho diery zrazu skočil iný vojak. Párkrát sa nadýchol a pokračoval ďalej.
To sa zopakovalo ešte trikrát až potom do diery skočil vojak, ktorý Harolda
poriadne vyhrešil.
„Čo sa tu skrývaš ty zbabelec? Chceš aby ťa tu našiel veliteľ? Ostatní
umierajú! Myslíš si, že si lepší ako oni?! Že tvoj život má väčšiu cenu?! Padaj!“
schytil Harolda jednou rukou a vyhodil ho z diery. Haroldovi neostávalo nič iné,
len bežať ďalej. Skrčený bežal, hoci viditeľnosť bola kvôli dymu mizerná. Pozeral
sa len pod nohy a ignoroval, čo sa deje okolo neho. Zrazu pod svojou pravou
nohou neuvidel zem a skotúľal sa do zákopu. Tento zákop bol však čistejší a nebol
taký zablatený. Jeho spodok bol totiž vyložený drevenými doskami, ktoré slúžili
ako provizórny chodník.
Oprel sa chrbtom o stenu zákopu a premýšľal, čo má v tomto zmätku hluku,
dymu a výbuchov robiť. Odrazu sa pred ním objavil vojak, tento však mal inú
uniformu, ako všetci vojaci, ktorých doteraz videl. Nebolo ťažké dovtípiť sa, že
toto by mal byť nepriateľ. Nevyzeral však nepriateľsky. Až do momentu, kedy
skričal niečo v cudzej reči a vystrelil na Harolda.
Na Haroldovej špinavej uniforme sa začala objavovať červená škvrna, ktorá
zväčšovala svoju veľkosť. Harold necítil bolesť, len silné pálenie v bruchu. Vedel,
že jeho zbraň nie je nabitá, ale veril aspoň svojmu bajonetu. Celou váhou sa vrhol
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na nepriateľa a prebodol ho bajonetom na zbrani. Nepriateľ padol na zem a kričal.
Jeho krik sa ale rýchlo začal meniť v chrčanie. Harold sa rozhodol utiecť, ale
začali sa mu podlamovať kolená a točiť hlava. Sadol si, položil zbraň vedľa seba
a oboma rukami si tlačil na ranu. Po chvíli do zákopu naskákali aj ďalší vojaci,
tentoraz to však neboli nepriatelia.
Zvuk výbuchov, výstrely zbraní aj krik vojakov postupne ustal. Nastalo
zvláštne ticho. Vojaci okolo nahlas dýchali, ale nič nehovorili. Harold mal stále
väčší pocit chladu a veľmi sa mu chcelo spať. Stále horšie sa mu zaostroval zrak,
ale teraz jasne uvidel neprirodzene žltý dym.
„Plyn!“ zakričal niekto vedľa neho a všetci si začali na hlavu navliekať
akési handry. Harold mal tiež jednu takú a až teraz pochopil, že to má byť plynová
maska. V zúfalstve sa snažil nejako si ju nasadiť, ale pomedzi to ho začalo hrozne
štípať v hrdle. Nedokázal už ani len v ruke udržať plynovú masku, ktorá mu padla
na zem. Nemal už vôbec silu, ale inštinkt mu hovoril, že sa odtiaľto musí dostať.
Postavil sa a padol na zem mŕtvy.
Všetko zmizlo a objavilo sa menu s výberom udalostí z prvej svetovej
vojny. Šokovaný Harold si zložil neurátor a dýchal zhlboka. V prvej chvíli zo seba
nevedel dostať jediné slovo. Georgios sedel vedľa a doprial mu chvíľu na
usporiadanie myšlienok.
„Toto dávate deťom?“ povedal konečne Harold.
„Ako sa najlepšie naučia, aká je vojna hrozná?“
Harold sa poobzeral naokolo a nemohol uveriť, že je opäť v bezpečnom
prostredí polisu. Ako veľmi bol rád, že nič z toho sa nestalo. Zážitok z vojny bol
neuveriteľne živý a vťahujúci. Harold sa dokonale vcítil do kože bezvýznamného
vojaka uprostred zákopov prvej svetovej vojny.
„Máš pravdu,“ uznal Harold. „Nikto by po takomto zážitku nemohol
schvaľovať vojnu.“
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24. kapitola – Filantropizmus
Do neskorého večera Harold prežíval rôzne zážitky vojen, ktoré síce poznal
ako súčasť histórie, ale nikdy o nich nemal taký obraz, aký nadobudol počas
aktívneho prežívania týchto udalostí v neurátore. Nebolo to pri tom len
technológiou neurátora, ktorá dokázala človeka vtiahnuť do programu tak reálne,
že veľmi ľahko sa dalo zabudnúť na realitu, ale skôr tým, že až teraz si Harold
uvedomil, že vojna bola neskutočným trápením pre ozajstných ľudí. Je jedna vec
čítať knihy a sledovať dokumenty mapujúce udalosti vojen a je niečo úplne iné
zažiť, aký hrozný pocit to bol pre ich účastníkov. Inak vnímame vojnu na základe
štatistík a fotografií a inak prostredníctvom vlastných pocitov získaných
realistickým zážitkom napodobujúcim vojnový konflikt. Až keď človek na
vlastnej koži pocíti strach a úzkosť uprostred masového vraždenia, kde život
absolútne nič neznamená, vtedy si uvedomí, aké choré udalosti formovali
dvadsiate storočie.
Harold sa prostredníctvom neurátora ocitol na palube nemeckej ponorky,
bojoval s povstalcami uprostred Európy, bol na chvíľu prenasledovaným
Arménom, zúčastnil sa bojov počas operácie Púštna búrka a prežil mnoho ďalších
hrôz vojen. Zážitky v neurátore boli natoľko vťahujúce, že zabudol na realitu, na
svoje problémy, aj na to, že jeho telo občas potrebuje potravu. Popoludní do seba
len narýchlo nahádzal nejaký šalát a okamžite sa vrátil k ďalším osudom
a tragédiám bežných ľudí počas vojen. Aj tak stihol okúsiť len malú časť
programov na disku s názvom Vojny 20. storočia. Keď už bola takmer noc,
osprchoval sa a v posteli chcel ešte pred spaním stráviť nejaké chvíle v neurátore.
Keď si ho nasadil a hľadal niečo vhodné pred spaním, narazil na podkategóriu
v rámci 2. svetovej vojny, ktorú si predtým nevšimol. Jej názov bol Holokaust.
Keď ju Harold otvoril, objavil sa pred ním neskutočne dlhý zoznam programov,
z ktorých mnohé predstavovali skutočné príbehy rôznych Židov počas ich
genocídy. Keď si Harold spomenul, aké reálne sú zážitky z neurátora, váhal, či
221 | S t r a n a

má spustiť niektorý z týchto programov. Pozornosť mu padla na jeden s názvom
Príchod do Auschwitz-Birkenau, november 1943. Už len samotné pomyslenie na
túto strašnú históriu v ňom spôsobilo strach pred týmto programom a pocitmi,
ktoré by jeho prehranie spôsobilo. Harold sa rozhodol nespustiť tento ani žiaden
ďalší vojnový program.
Zložil si neurátor a rozhodol sa radšej poriadne vyspať. Ak by posledné, čo
pred spaním uvidí, boli mŕtve telá v plynovej komore, nemohol by celú noc spať.
Preto uprednostnil spánok, ktorý aj tak nebol kľudný, pretože v snoch sa mu
vynárali udalosti, ktorých sa počas dňa zúčastňoval prostredníctvom neurátora.
Niektoré sny boli natoľko zákerné, že v nich nevedel, či sníva, je v neurátore alebo
je naozaj uprostred vojny. Z takýchto snov sa budil s rozbúšeným srdcom a
viackrát vyšiel z izby do kuchyne, aby zmenil myšlienky a napil sa drinku
z potrubia. V noci mal krémovejšiu konzistenciu a pripomínal mlieko. Väčšinou
sa po ňom dobre spalo, ale táto noc nebola pre Harolda dobrá. Ráno sa zobudil
s tým, že už nikdy v neurátore nespustí vojnový program. Odteraz už len pekné
a pozitívne zážitky, zaumienil si. Už len pomyslenie na vojnu v ňom vyvolávalo
nepokoj a to aj napriek tomu, že nikdy sa žiadnej naozaj nezúčastnil. Neurátor je
veľmi presvedčivé zariadenie a pritom v prípade včerajšieho vojnového disku
ponúkal len reálne situácie, ktoré sa naozaj odohrali, bez nejakého sugestívneho
domýšľania a prifarbovania. To samotné stačilo na to, aby sa Harold stal veľkým
odporcom vojny. Dokonca už o sebe začínal premýšľať ako o úplnom pacifistovi,
ale potom si uvedomil, že je stále uprostred svojej výpravy, ktorá sa v roku 2020
nezačala mierumilovne a ani keď tu v roku 2168 prebehne všetko bez väčších
problémov, tak naspäť v inštitúte to opäť bude búrlivé. Ubližovať ľuďom je
hrozné a nikdy by som to zámerne nerobil, premýšľal Harold, ale oni začali tým,
že sa mi vyhrážali cez Jennifer. Ak budem musieť pristúpiť ku krajným riešeniam,
aby som zabezpečil jej bezpečnosť, tak to ochotne urobím. Toľko k môjmu
pacifizmu, pomyslel si.
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„Ako si sa vyspal?“ milo ho v kuchyni privítala Doris.
„Ani sa nepýtaj,“ schladil ju Harold, „s vojnovými programami som
skončil! Celú noc som sa budil na nočné mory vo vojnových zákopoch.“
„Georgios ťa nemal nechať tak dlho v neurátore, navyše s takými
hrôzostrašnými zážitkami,“ pozrela sa vyčítavo na Georgiosa. „Harold nie je
zvyknutý na simulované neurologické prežívanie tak, ako my,“ adresovala kritiku
Georgiosovi, ktorý na to zareagoval stiahnutím typického úsmevu a namiesto
toho na ňu vytiahol svoje psie oči.
„Nehnevaj sa na mňa, ale nechala si doma dvoch chalanov s hračkou,“
priznával si svoju chybu. „Čo si čakala, že sa stane?“
„A jedno z detí má teraz traumu...“ ďalej mu vyčítala Doris.
„Presne tak,“ pridal sa Harold, „to on ma navádza na zlé chodníky,“ ukázal
prstom na Georgiosa a smial sa pri tom.
„Tak už dosť!“ vážne to uzavrela Doris, „lebo budete bez raňajok.“
To bol na oboch silný argument, preto sa prestali navzájom doberať a radšej
sa vrhli na raňajky, ktorým dnes dominovali obilniny s čučoriedkami. Po nich sa
Doris aj dnes začala chystať do práce. Harold a Georgios po raňajkách vylihovali
na terase a hrali im pri tom zvuky veľrýb.
„Vrátim sa až niekedy poobede,“ informovala ich Doris, kým oni ešte stále
relaxovali na terase. „Dnes nech je niečo navarené, keď sa vrátim,“ vrhla pohľad
na Georgiosa.
„Veď dobreee, včera som na to nemyslel, ale dnes, po tvojom asi štvrtom
upozornení, na to určite nezabudnem,“ ubezpečoval ju Georgios.
„A nie že ho zase necháš celý deň v neurátore,“ dávala Doris ešte posledné
pokyny predtým, než odíde.
„Viem, viem, hádam to prežije, kým sa vrátiš.“
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„Ja si nerobím srandu, Georgios. Harold je jediný človek v histórii, ktorý
cestoval v čase. Ešte by sme sa o ňom radi niečo naučili, tak nech sa z neho
nestane nejaký vytretý filantrop.“
„Počuješ, som dôležitý,“ vznešene sa pochváli Harold a snobsky sa usmial
na Georgiosa. „Inak, z vás dvoch by nebol zlý pár, už teraz sa hádate ako
manželia, len deti vám chýbajú.“
Georgios sa na to zasmial, čo u neho nebolo nič výnimočné, ale tentoraz
bolo počuť, že jeho smiech je trochu silený. Na Doris bolo vidieť, že sa tiež cíti
trápne a snaží sa nejako ukončiť túto situáciu.
„Tak, ja už musím ísť,“ povedala, aby neodišla len tak bez slova, čo by len
znásobilo trápnu chvíľku.
Harold pochopil, že svojich priateľov priviedol do nepríjemnej situácie, tak
sa ju snažil trochu odľahčiť. „Nemusíš sa o nás báť, vieme, že nemáme odomykať
nikomu cudziemu.“ Haroldovu poznámku však Doris a Georgios nepochopili,
pretože v Calipolise neexistujú zámky vo dverách. Všetky dvere sa dajú otvoriť
stlačením kľučky vo dverách.
„Čo myslela Doris tým filantropom?“ opýtal sa Harold Georgiosa, keď
Doris odišla.
„To slovo sa používa ako nadávka,“ ozrejmil mu Georgios.
„Aha,“ zamyslel sa Harold, „nechápem.“
„Nadávku povieš, keď chceš niekoho uraziť, zosmiešniť alebo poukázať na
jeho zníženú inteligenciu.“
„Ja viem čo je to nadávka,“ s jemnou frustráciou sa Harold zasmial,
„nechápem však, prečo ako nadávku používate slovo filantrop. Myslel som, že
filantropi sú boháči, ktorí dávajú veľa peňazí na charitu.“
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„To by si mal vedieť najlepšie práve ty, veď v tvojej dobe bola filantropia
najväčší problém. Kvôli tomu to slovo teraz používame ako nadávku. Ako keď
vznikla nadávka zo slova barbar, po tom, ako barbari vyplienili Rím. Alebo tak
nejako, myslím,“ nahlas premýšľal Georgios.
„Z teba niečo dostať, Georgios, je mission impossible. Povieš mi všetko
ostatné, len nie to, na čo sa ťa pýtam.“
„No veď sa opýtaj ARISTONa,“ prebral sa Georgios zo svojho zamyslenia
o barbarských kmeňoch. „Už som ti hovoril, že ak máš s čímkoľvek problém, tak
sa opýtaj jeho.“
„Môjho BFF? Úžasné! Vždy sa veľmi rád obrátim na ARISTONa!“
ironicky zahlásil Harold. Goergios ho však ignoroval a bral si svoj neurátor, aby
si oprášil históriu starovekých európskych kmeňov.
„Tak to teda skúsim,“ hovoril Harold, aj keď Georgios ho už nepočul.
„ARISTON, povieš mi prosím, prečo sa slovo filantrop používa ako nadávka?“
„Filantrop, inak povedané ľudomil, je pomenovanie odvodené od obdobia
ľudských dejín zvaného filantropizmus. Toto obdobie je charakteristické
prehnaným humanistickým obrodením, ktoré bolo sprevádzané mnohými
kontroverziami. Nakoniec viedlo k presnému opaku, o ktorý sa snažilo,“
encyklopedicky uviedol ARISTON.
Harolda táto definícia veľmi zaujala, pretože nikdy o tomto období nepočul,
ergo sa muselo odohrať až po roku 2020. Keďže ARISTON zjavne nemá problém
o tejto téme hovoriť, Harold sa pokúsil z neho dostať aj ďalšie informácie.
„Pre ktoré roky je charakteristické obdobie filantropizmu?“
„Pre začiatok dvadsiateho prvého storočia.“
„Môžeš byť konkrétnejší?“
„Nie.“
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Harold rezignovane zvesil ramená, ale aj tak bol fascinovaný, že v roku
2168 takto zvláštne interpretujú obdobie, v ktorom on sám prežil väčšinu svojho
života. Nikdy by nepomyslel, že začiatok tretieho milénia sa raz bude nazývať
filantropizmom. Čokoľvek iné, ale filantropizmus? Harold to nedokázal
pochopiť. Ako sa ľudomilstvo môže chápať v negatívnom zmysle?
ARISTON si všimol Haroldovu zamyslenosť nad touto témou a preto mu
ponúkol možnosť vyriešenia tejto situácie. „Ak ťa zaujímajú dejiny, môžeš sa
o nich dozvedieť viac prostredníctvom neurátora.“
„Naozaj?“ čudoval sa Harold nad prívetivosťou jeho najneobľúbenejšej
umelej inteligencie. „Myslel som si, že mám obmedzenia pri historickom bádaní.“
„Obmedzenia neznamenajú zákaz. Postaral som sa o to, aby v tvojich
diskoch neboli tie najkľúčovejšie historické udalosti, ktoré sa odohrali po roku
2020. Inak máš relatívne veľkú voľnosť v poznávaní histórie.“
Harold sa z toho veľmi potešil a okamžite šiel do svojej izby, kde mal
neurátor. Pohodlne si ľahol na posteľ, keďže včera nesprávne zvolil sedenie na
stoličke, ktoré po hodinách v neurátore negatívne pôsobilo na jeho chrbticu.
Medzi diskami našiel jeden s názvom Historické obdobia. Zasunul ho do
neurátora a ponoril sa do aktívneho poznávania.
V úvodnom menu sa najprv zobrazil výber všeobecných historických
období od prehistórie, cez pravek, starovek, stredovek, novovek až po polisovek.
V polisoveku našiel len jedno obdobie zvané efektivizmus. Tento zlatý bod
programu si nechal na neskôr a zatiaľ sa rozhodol pre pochopenie čudného
vnímania svojej doby súčasníkmi. Vybral možnosť novoveku a hneď sa pred ním
zobrazila dlhá ponuka rôznych konkrétnych období ľudských dejín od roku 1492.
Okamžite našiel filantropizmus, ale potom ho napadlo, že by mal začať niečím
iným. Treba si najprv overiť, ako polisania interpretujú ostatné obdobia, uvažoval,
aby som vedel, či celé dejiny chápu inak alebo ide len o moju dobu. Harold
nakrátko vyskúšal absolutizmus, priemyselnú revolúciu a nacionalizmus a všetko
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korešpondovalo s tým, čo sa on sám učil v školách a poznal zo svojej doby. Tieto
programy fungovali veľmi zvláštne. Boli to v podstate prednášky, ale boli
prezentované veľmi dynamickým štýlom, pričom Harold sa postupne ocital
priamo uprostred rôznych historických období. Prejavovalo sa to napríklad tak,
že nakrátko skutočne stál a prechádzal sa po anglickej továrni, kde medzi inými
pracovali aj deti. V rýchlom slede videl aj vtedajších panovníkov a dôležité
historické osobnosti, ktoré boli charakteristické pre jednotlivé obdobia. Neboli to
také intenzívne zážitky, ako pri vojnových programoch, ale nedali sa porovnať
ani so školskými prednáškami. Ich podstata totiž bola nielen názorne vysvetlená,
ale aj do určitej miery sprostredkovaná a prežitá, čo v ich divákovi zanechalo
omnoho silnejší dojem. Na takéto prednášky sa nedá len tak ľahko zabudnúť,
pretože sa do pamäte ukladajú nie v podobe naučených vedomostí, ale v podobe
prežitých spomienok.
Pred obdobím filantropizmu sa v zozname nachádzali dve obdobia, ktoré
Harold síce nepoznal, ale z ich názvu jasne vyplývalo, čo je ich podstatou. Išlo
o militarizmus a producentrizmus. Militarizmus, podľa krátkeho popisu,
prevládal v prvej polovici dvadsiateho storočia a producentrizmus zas v jeho
druhej polovici. Harold neváhal a aj napriek rannému predsavzatiu vybral
militarizmus.
„Na počiatku dvadsiateho storočia sa mnohé národy sveta chystali na
vojnu,“ prednášal hlas v neurátore, zatiaľ čo Harold sledoval obrazy z tej doby.
„1. svetová vojna tak bola výsledkom snáh mnohých mocností a nie vyústením
nejakých problémov či dokonca zlyhaním diplomacie, ako sa vtedy niektorí
snažili presviedčať. Národy chceli bojovať, chceli zabíjať, chceli dobíjať
a obsadzovať, chceli ponižovať a vyhladzovať,“ Harold sa počas týchto slov
ocital pri hrozných vojnových udalostiach. „Veľká vojna, ktorá mala ukončiť
všetky vojny, však niektorým nestačila a preto sa aj po nej odohrávalo množstvo
menších vojnových konfliktov, ktoré však zatienil ten najväčší – 2. svetová vojna.
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Ani po nej však nenastal mier, aj napriek tomu, že vtedajší ľudia práve takto
nazývali povojnové obdobie. Hlásali, že národy sveta konečne žijú v miery, hoci
sa po celom svete odohrávalo najviac vojnových konfliktov v dejinách ľudstva.
Túžba ľudí po zabíjaní zatienila všetko ostatné. Ľahostajnosť nad zbytočnou
smrťou iných bola neskutočná.“ Harold sa ocital uprostred hrozného ľudského
utrpenia na rôznych miestach planéty, pričom väčšinou bol svedkom trápenia
a smrti civilistov a nevinných ľudí.
„Militarizmus predstavuje najdeštruktívnejšie obdobie ľudskej histórie. Je
tiež výsledkom premnoženia ľudského druhu po celom svete, čo spôsobovalo
narastajúci dopyt po rôznych zdrojoch. Ľudia namiesto civilizovanej redukcie
vlastného počtu alebo hľadania efektívnejších spôsobov využívania zdrojov,
siahli po najneprirodzenejšom riešení – zištný útok na iných ľudí. Azda
najnepochopiteľnejším aspektom militarizmu je etnická a rasová neznášanlivosť.
Väčšina konfliktov bola totiž hnaná akýmisi minimálnymi rozdielmi v rase,
etniku, náboženstve či inej orientácii ľudí. Tieto rozdiely mali byť dôvodmi, pre
ktoré boli jedni ochotní zabíjať druhých. Dodnes nám nie je presne známe, či išlo
len o zámienky pre vojnové konflikty, alebo to boli skutočné dôvody ochoty
zabíjať. Tak či onak, militarizmus nevyriešil žiadne problémy ľudstva, ale
naopak, vytvoril živnú pôdu pre ďalšie zvrátené obdobia moderných dejín.“
Harold sa vrátil do úvodného menu a musel uznať, že hoci sa takúto
interpretáciu dejín nikdy neučil, bola úplne pravdivá. Koniec prednášky ho
dokonale nabudil na pokračovanie v ďalších dejinných obdobiach, preto ihneď
siahol po producentrizme.
„Zdanlivý mier vo vyspelejších krajinách sveta v druhej polovici
dvadsiateho storočia sa premietol do dovtedy nevídanej produkcie. Nehovoríme
pri tom len o produkcii nejakých výrobkov, ale o všeobecnej, takmer
nekontrolovanej produkcii všetkého. Ľudstvo sa nepoučilo z obdobia pred
militarizmom a nekontrolovane sa začalo premnožovať. Množstvo ľudí si
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vyžadovalo množstvo zdrojov, množstvo jedla, množstvo produktov. To spustilo
obrovský kolotoč produkcie. Množstvo konzumentov si vyžadovalo veľkú
produkciu. Veľká produkcia potrebovala viac ľudských zdrojov, aby dokázala
uspokojiť narastajúci dopyt. To len zväčšovalo množstvo konzumentov a vyústilo
to do najneefektívnejšej produkcie v histórii. Objem zbytočne vyprodukovaného
jedla a výrobkov dosiahol neúnosné miery, ale ľudstvo na toto nijako
nereagovalo,“ Harold musel pri tom sledovať nezmyselný konzumný život ľudí
koncom dvadsiateho storočia, ktorý sa následne prelial aj do dvadsiateho prvého
storočia.
„V obrovskej miere sa hromadili odpady a iné nežiadúce vedľajšie
produkty masovej výroby, ktoré spôsobili spustošenie životného prostredia na
celej planéte. Ľudia však nepochopiteľne ďalej rozširovali producentristický
spôsob života aj do ďalších krajín s tvrdením, že práve toto je recept na vysokú
životnú úroveň. Vraj to malo každému zabezpečiť prácu a slušný život. Namiesto
toho to z mnohých ľudí urobilo otrokov v životunebezpečných pracovných
podmienkach,“ Harold cítil, ako stojí v rieke plnej chemikálií, ktoré vypúšťa
neďaleká továreň. Bol niekde v Ázii a vedľa neho sa v znečistenej rieke veselo
kúpalo množstvo detí. „Iní sa stali otrokmi producentrizmu v inej podobe. Ich
psychika bola natoľko zdeformovaná, že túžili po stále ďalších a ďalších
produktoch, aj napriek tomu, že vedeli, ako veľmi tým ničia planétu aj životy tých,
ktorí tieto produkty vyrábajú. Producenti to podporovali tým, že vyrábali
produkty s veľmi obmedzenými funkciami a životnosťou. V krátkych cykloch
potom prinášali stále nové, mierne vylepšené produkty, ktoré mali nahradiť tie
predchádzajúce. Konzumenti, hoci ich výrobky a oblečenie stále plnili svoj účel,
zahadzovali tieto pre nich už nemoderné produkty a nahradzovali ich inými,
o ktorých už vopred vedeli, že čoskoro ich tiež vymenia. Obdobie producentrizmu
znásobilo všetky problémy ľudstva, ktorým čelilo už pred jeho začiatkom.
Množstvo ľudí na planéte sa neúmerne zvyšovalo a životné prostredie sa ďalej
znečisťovalo. Neznalému bádateľovi by sa možno mohlo zdať, že títo ľudia
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netušili, čo svojim konaním spôsobujú, avšak historické pramene prinášajú
šokujúce zistenia. Existovalo relatívne veľké množstvo ľudí, ktorí upozorňovali
na negatívne dopady konzumného spôsobu života. Najmä na prípadné
katastrofálne dôsledky pre životné prostredie sa upozorňovalo už v ranných
fázach producentrizmu. Táto vedomosť sa postupne rozšírila takmer na celú
populáciu a na úsvite filantropizmu už bol takmer všeobecne prijímaným faktom.
Doteraz nevieme čo spôsobilo, že ľudstvo tento fakt absolútne ignorovalo
a namiesto zmeny spôsobu svojho života pokračovalo v tomto nezmyselnom
neefektivizme. Naši predkovia už museli byť zjavne natoľko zdegenerovaní
spoločnosťou, v ktorej žili, že sa v nich vyvinul akýsi pud, ktorý im umožňoval
ignorovať fakty a dôsledky vlastného konania. Táto teória nikdy nebola vedecky
dokázaná, ale považuje sa za jediné prijateľné vysvetlenie konania ľudí v tomto
a nasledujúcom historickom období.“
Harold si musel po tejto prednáške zložiť neurátor, aby sa na chvíľu
poprechádzal a vytvoril si z toho celého vlastný dojem. Tak my sme pre nich
zdegenerovaní, urazil sa v duchu, ale nedokázal sa na túto interpretáciu minulosti
hnevať. Pravda niekedy bolí, priznával si Harold.
„Niečo mi na tom nesedí,“ povedal nahlas Harold v prázdnej miestnosti.
„Čo?“ opýtal sa okamžite ARISTON.
„Producentrizmus je charakteristický aj pre rok 2020, nielen pre druhú
polovicu dvadsiateho storočia.“
„To je síce pravda, avšak v dvadsiatom prvom storočí je jeden
dominantnejší smer – filantropizmu.“
„Takže sa prekrývajú?“
„Áno,

ale

keďže

producentrizmus

vznikol

v dvadsiatom

storočí

a filantropizmus neskôr, sú takto oddelené aj napriek tomu, že sa do istej miery
prekrývajú.“
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„Som zvedavý, čím ma prekvapí ten filantropizmus,“ hovoril Harold, kým
si dával neurátor. Opäť si pohodlne ľahol a zapozeral sa do ponuky rôznych
smerov

v rámci

novoveku.

Po

militarizme

a producentrizme

tu

bol

v chronologickom poradí už len jediný. Posledným obdobím novoveku je
filantropizmus.
„Filantropizmus, niekedy nazývaný aj hyperhumanizmus, je posledným
obdobím ľudských dejín pred nástupom polisov. Predchádzajúce obdobia, ktoré
ignorovali ľudskú individualitu, vyústili do nečakaného smeru v ľudských
dejinách. Filantropizmus je sprevádzaný nekonečným počtom paradoxov. Vo
všeobecnosti ich môžeme zhrnúť nasledovne: hoci mnohí ľudia boli stále
neslobodní, prenasledovaní, vykorisťovaní, zabíjaní a dehonestovaní, celé toto
obdobie hlásalo dôležitosť človeka a jeho dôstojnosti. Humanizmus sa vrátil
v nevídanej miere a opäť bol na prvé miesto kladený človek. Ľudia na počiatku
dvadsiateho prvého storočia hlásali dôležitosť ľudských práv, rovnosti medzi
ľuďmi, rodovej rovnosti, lásky k blížnemu a iných prehnaných citov k človeku.
Začala byť vyzdvihovaná ľudská individualita v nezdravej miere. Vybraní jedinci
boli oslavovaní a zbožňovaní,“ Harold bol svedkom počiatku kultov osobností
influencerov a iných celebrít zo svojho obdobia.
„Čím čudnejšie a neprirodzenejšie sa niektorí ľudia správali, tým viac ich
iní obdivovali a snažili sa na nich podobať. Egocentrizmu sa stal dôležitým
prvkom ľudskej osobnosti. Ľudia dbali o svoje spoločenské postavenie, pričom
ich vôbec nezaujímala vlastná spokojnosť a sebanaplnenie, ale názory okolia.
Boli ochotní sa konformne prispôsobovať takmer všetkému, aby boli akceptovaní
alebo vyzdvihovaní ostatnými členmi spoločnosti,“ Harold videl obrázky, ktoré
dôverne poznal. Boli to živé obrazy jeho doby.
„Vyzdvihovanie človeka prerástlo do nelogických rovín. Vo všeobecnosti
boli uprednostňovaní tí, ktorí sa nejakým spôsobom líšili od väčšiny. Iná farba
pleti, menšinová sexuálna orientácia, pohlavie, netradičné tetovania, absurdné
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účesy či vyznávanie odlišných hodnôt a náboženstiev boli dôležitými faktormi
úspechu človeka, bez ohľadu na ozajstné schopnosti. Bolo bežné, že do dôležitých
funkcií boli ľudia vyberaní na základe príslušnosti k minoritnej skupine, na úkor
schopnejších, ktorí však nevynikali takýmito spôsobom. Boli dokonca
stanovované oficiálne aj neoficiálne pomery pohlaví v rôznych funkciách, radách
či zastupiteľstvách, pričom sa vôbec nenazeralo na reálne schopnosti a skúsenosti
adeptov o funkcie. To veľmi rýchlo začalo spôsobovať neefektívne fungovanie
rôznych spoločenských inštitúcií. Zamestnávatelia medzi zamestnancov cielene
vyberali exoticky vyzerajúcich ľudí, aby sa potom mohli chváliť akousi etnickou
pestrosťou. Občania do volených funkcií vyberali stále menej kompetentnejších
zástupcov, ktorí však vynikali inými prednosťami – získavali si popularitu svojou
osobnosťou a excentrickým vystupovaním bez toho, aby ponúkali reálne
riešenia,“ Harold sa ocitol uprostred fanatického davu prívržencov populistického
politika.
„Filantropi povýšili lásku k inému človeku, ktorého ani nemusia poznať,
nad rešpektovanie seba samého. Snažili sa pomáhať iným, pričom často nemysleli
na seba a svoje potreby. Takto sa nesprávali len jednotlivci, ale celé národy.
V eminentnej snahe pomáhať ľuďom v iných krajinách a prichyľovať k sebe
milióny utečencov, zabúdali na vlastných občanov, ktorí trpeli svojimi
problémami. Snaha pomáhať tým slabším však bola silnejšia a šla na úkor
všetkého ostatného. Takéto snahy dosiahli absurdnosť, keď mali byť utečenci
rozdeľovaný do bezpečných krajín na základe stanovených kvót, čo bol ďalší
prípad paradoxov filantropizmu, kedy v snahe pomáhať iným ľuďom sa s nimi
zaobchádzalo ako s tovarom, ktorý je potrebné vyskladniť. Popri tom sa planéta
stále nebezpečnejšie preľudňovala a nikto nemal akúkoľvek snahu s týmto
problémom niečo robiť. Predpokladá sa, že práve zbožňovanie niekoľko málo
individualít spôsobovalo, že ľudská psychika si neuvedomovala skutočné počty
obyvateľov planéty. Ľudia totiž sledovali osudy niekoľkých vlastných hrdinov,
ktorí sa zviditeľnili niečím populárnym a kvôli tomu ignorovali globálne
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problémy. V niektorých prípadoch išlo dokonca o aktivistov, ktorí upozorňovali
na klimatické hrozby a získali si obrovskú popularitu. Ich fanúšikovia ich však
obdivovali nie kvôli tomu, na čo upozorňujú, ale práve preto, že sa niečím
preslávili, že sú niečím zaujímaví,“ Harold bol svedkom toho, ako fanúšikovia
klimatickej aktivistky jej vyznávajú veľkú podporu a pri tom sú typickým
príkladom deštruktívneho producentrizmu, ktorý ničí planétu.
„Filantropizmus nepochopiteľne a prehnane oslavoval človeka a pritom
ignoroval dôsledky, ktoré tým spôsobuje. Vtedajší ľudia si neuvedomovali, že oni
sú sami strojcami vlastného šťastia. Hľadali naplnenie v iných ľuďoch a mysleli
si, že riešením problémov iných ľudí vyplnia aj vlastné vnútorné prázdno. Toto
nelogické správanie na prvý pohľad neznie tak katastrofálne, ale v praxi veľmi
rýchlo spôsobilo obrovské spoločenské problémy. Kvôli filantropizmu vznikali
radikálne skupiny, ktoré s ním nesúhlasili a postavili sa na druhú stranu extrému.
Táto brázda sa postupne zväčšovala a nepochybne by čoskoro viedla k ďalšiemu
obdobiu militarizmu. Ako však vieme, tak ďaleko to nikdy nedospelo. Krátke
obdobie filantropizmu sa skončilo bezprecedentnou udalosťou v dejinách
ľudstva, ktorá vytvorila podmienky pre nástup polisoveku. Z nášho pohľadu je
nepochopiteľné, že vtedajší ľudia si neuvedomovali, že ich konanie čoskoro
vyústi do Zlomového bodu.
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25. kapitola – Zlomový bod
Filantropizmus? Tých jediných pár vecí z mojej doby, na ktoré som si
myslel, že môžem byť aspoň trochu hrdý, je v skutočnosti to najhoršie, čo sme
robili? Ako môže byť smer zameraný na pomoc človeku zároveň jeho záhubou?
Naozaj môžu také veci ako rodová rovnosť a pomoc utečencom urobiť viac škody
ako úžitku? Ak by som nebol v budúcnosti, v ktorej je planéta na pokraji totálneho
úpadku a žije tu len zlomok obyvateľov oproti stavu spred stopäťdesiat rokov, tak
by som celej tejto veci okolo filantropizmu absolútne neveril.
Harold ležal na posteli a premýšľal nad svojim ťažkým údelom. Problém
totiž nebol v tom, že sa musí zmieriť s minulosťou, ani v tom, nakoľko má veriť
tomu, čo videl v neurátore. Nemá teraz zmysel riešiť, či ide o nesprávnu
interpretáciu minulosti alebo o skutočné dôsledky, ktoré Harolda naozaj čakajú
v budúcnosti po tom, ako sa vráti do roku 2020. Problémom je, či sa má pokúsiť
túto minulosť zmeniť. Z toho, čo sa dozvedel z neurátora je jasné, že polisy a ich
spoločnosť sú výsledkom skutkov Haroldovej doby, ktoré sa zavŕšia akýmsi
Zlomovým bodom. Tento pojem Harold už započul počas svojho pobytu v roku
2168 niekoľkokrát, ale zatiaľ sa neodvážil pýtať sa na takýto očividne dôležitý
moment histórie. Dôvod na to je jednoduchý – nikto mu na to určite nebude
ochotní odpovedať. Doteraz nebolo múdre otvárať tému, ktorá skončí jasným
výsledkom. Harold však už bol v polovici svojej výpravy a tie najdôležitejšie
otázky pred ním ostávajú nezodpovedané, pričom nikto nemá záujem mu ich
odkrývať. Udalosti, ktoré sa postupne dozvedá, však svedčia o tom, že po roku
2020 sa odohrajú kľúčové udalosti, ktoré budú formovať budúcnosť ľudstva.
Jeden scenár predstavuje úpadok veľkej časti ľudstva, pričom však vznikne nová
spoločnosť s novým usporiadaním, ktorá je mimoriadne vyspelá a dokáže
reagovať aj na zničenú planétu a to tým, že sa ju chystá opustiť. Druhý scenár je
neistý – ak by sa aj Haroldovi podarilo zmeniť ľudí a zabrániť Zlomovému bodu,
ťažko povedať, či by bol výsledok lepší ako v prípade prvého scenára. Možno by
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to bolo oveľa horšie. Určite by nevznikli polisy a úpadok celej spoločnosti by sa
asi len oddialil. Planétu už aj tak pravdepodobne nebolo v roku 2020 možné
zachrániť. Takže je najlepšie všetko nechať tak a nezmeniť vôbec nič? A mám ja
vôbec možnosť niečo ovplyvniť? Ak chcem zachrániť Jennifer, tak musím
priniesť dostatok materiálov, z ktorých bude Nadácia schopná predpovedať
budúcnosť a prispôsobiť sa jej, v horšom prípade ju zmeniť.
Harold sa postavil a začal sa prechádzať po izbe do kruhu. Zamračil sa
a uvedomil si, že Nadácia nikdy nedopustí takýto scenár budúcnosti, v akom sa
ocitol. Nadácia modernej spoločnosti, opakoval si Harold jej názov v mysli.
Považoval som to len za zásterku, ktorá Buchlerovi zaisťuje lepšie PR. Keď teraz
uvažujem nad filantropizmom a jeho hyperhumanizmom, tak je zrejmé, že za ním
do určitej miery stojí práve Nadácia. Nemyslím si však, že by to bol nejaký plán
alebo že by za tým boli zištné dôvody. Je to proste len ich spôsob propagácie.
Buchler je v prvom rade biznismen – potrebuje, aby ho ľudia rešpektovali a mali
radi, čo mu uľahčuje jeho investorské a podnikateľské aktivity. Jeho veľkolepé
plány počítajú s producentristickou spoločnosťou a armádou oviec, ktoré žerú
produkty a riešenia jeho firiem. A nejde samozrejme len o neho. On je určite len
špičkou ľadovca. V inštitúte bolo v deň experimentu množstvo iných,
nepochybne vplyvných ľudí, ktorí od výpravy čakajú použiteľné výsledky. Všetci
si prajú pokračovanie spoločnosti, v ktorej sú oni tí úspešní, ktorí ťahajú za nitky
a nepriamo ovládajú svet. Ak zistia, že svet sa tak veľmi zmení, urobia všetko
preto, aby tomu zabránili. Ak by som sa rozhodol umožniť vznik tohto úžasného
sveta, stačilo by sa vrátiť s prázdnymi rukami. To by však neodvratne znamenalo
jedno a na to ani nechcem pomyslieť. Bez nej by nemalo zmysel žiť. Nie, to
nedopustím. To sa môžem radšej dať zrecyklovať, akoby som sa mal vrátiť s tým,
že prídem o svoje jediné šťastie.
Harold mal pocit, že steny jeho malej miestnosti sa k nemu pomaly
približujú a čoskoro ho pritlačia aj s jeho pochmúrnymi myšlienkami do situácie,
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kedy si bude musieť vybrať. Najhoršia je tá dilema. Nutnosť si vybrať. Cestovať
do budúcnosti bolo z toho celého najjednoduchšie, aj napriek dočasne dokaličenej
nohe. Prechytráčiť ARISTONA, aj to som čiastočne dokázal. Zvyknúť si na novú
spoločnosť bola úplná lahoda. Ale vybrať si – to je problém, hoci ani neviem nad
čím vlastne rozmýšľam. Je iba jedno východisko – zachrániť Jennifer. Ako si
vôbec dovoľujem rozmýšľať nad niečím iným? Pripúšťam, že by som bol schopný
ju obetovať za účelom vyššieho princípu?! Je pre mňa vôbec niečo viac ako
Jennifer a ja?
Už sa nedalo dlhšie vydržať s vlastnými myšlienkami medzi štyrmi
stenami. Harold na seba hodil outdoorové oblečenie a s nahnevaným výrazom
vyšiel z izby a zamieril rovno k hlavným dverám bytu. Bez zaváhania ich otvoril
a cez chodbu vošiel do výťahu. Vo výťahu sledoval, ako rýchlo sa výťah dokáže
dostať toľkými poschodiami až na prízemie. Vyšiel von z výťahu aj budovy
a kráčal smerom do centra polisu. Všetko to robil automaticky, ako keby takto
každý deň chodil do práce. Až po chvíli si uvedomil, že je to po prvýkrát, kedy
takto samostatne prechádza mestom, bez spoločnosti Georgiosa alebo Doris. Stále
mal však hodinky, cez ktoré ho nepochybne sleduje ARISTON. Najradšej by si
tie hodinky strhol a utiekol niekam ďaleko. Preč od ťažkých morálnych
rozhodnutí a zodpovednosti za celý svet. Taký hrdý som bol, keď som zistil, že
som bol vybraný na túto úlohu, premietal si Harold spätne svoje miesto v tomto
projekte. Myslel som si, že je to obrovská výsada, a pri tom je to horšie ako trest.
Trest si totiž stačí odpykať a trpí pri ňom len potrestaný, kdežto túto výpravu je
potrebné dokončiť a urobiť pri tom také rozhodnutia, ktoré ovplyvnia životy
mnohých iných ľudí. Mal som počúvnuť Jennifer. Prečo som bol taký hlúpy
a nechal som sa zmanipulovať tým vypočítavým zradcom?
V uliciach Calipolisu sa Harold už trochu orientoval a vedel, že smeruje
k Vesmírnemu výťahu – Poslednej nevyhnutnosti Calipolisu. Cestou ignoroval
všetko a každého okolo seba. Aj napriek jeho myšlienkam sa však prebúdzala
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zvedavosť, ktorá ho nútila aspoň trochu si všímať svoje okolie. Registroval tak
aspoň informačné tabule pred budovami, ktoré hovorili o vnútornom usporiadaní
každej z budov. Takmer v každej budove bola väčšina poschodí vyhradená na
ubytovanie, ale popri tom v rovnakých budovách sídlili aj ministerstvá,
nemocnice, školy, pracoviská, športoviská, voľnočasové centrá, kultúrne
inštitúcie, bezpečnostné zložky a mnoho ďalších organizácií a inštitúcií. Polisania
tak mali vo svojom najbližšom okolí takmer všetko, čo k šťastnému životu
potrebujú. Kiež by som bol tiež taký bezstarostný, premýšľal Harold. Keď sa mi
zachce, tak skočím do práce, ktorú si ešte predtým vyberiem alebo zmením podľa
mojich vnútorných potrieb. Zoberiem si čerstvý obed z ktorejkoľvek výdajne
potravín. Poobede si posedím v parku, zahrám si tenis alebo sa pôjdem pozrieť na
nejaké predstavenie. Ak by som sa náhodou nudil, tak sa naučím nejakému
zaujímavému remeslu alebo hobby. Mohol by som si tiež pozrieť aktívne filmy
v neurátore, alebo ešte lepšie, vymyslím si vlastný. Večer by som si pri zdravom
drinku posedel s priateľmi a zaspával ešte šťastnejší, ako som sa ráno zobudil.
Harold prišiel až k veľkému priestranstvu, uprostred ktorého vyrastal
Vesmírny výťah. Sadol si na jednu z mnohých lavičiek, ktoré ponúkali
spektakulárny výhľad na miestnu Poslednú nevyhnutnosť. A celý tento svet si žije
tak spokojne, že si vôbec neuvedomuje, že na jeho vznik bolo potrebné utrpenie
takmer celej planéty, hodnotil Harold. A pri tom stačí tak málo, aby sa to celé
zosypalo ako domček z karát. Jediný nepodstatný Harold sa vráti do minulosti
a prinesie svedectvo z budúcnosti. Dôležití ľudia v drahých oblekoch si povedia,
že toto im nevyhovuje a zmenia chod dejín. Oni totiž takú moc majú. Ja nie.
Harold skleslo zvesil ramená a nedokázal sa pozerať na úchvatnú stavbu
pred sebou s vedomím, že cielene zastaví vznik tejto verzie budúcnosti. Uprostred
skazeného sveta jeho doby mohlo z prachu starého sveta vykvitnúť osemdesiat
jeden kvetov plných života. Tie už starý svet zachrániť nemohli, ale vytvorili by
nový svet, ktorý sa povznesie nad egoizmus ich predchodcov a sformuje novú
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spoločnosť, ktorá sa vydá hľadať nové miesto pre svoju utópiu. To sa však
pravdepodobne nestane. Ak je tento svet naozaj možným pokračovateľom mojej
doby v mojej časopriestorovej rovine, tak záleží len na mne, či mu dám šancu
alebo ho rovno zavrhnem.
Harold bol taký zamyslený, že si ani neuvedomil, že si vedľa neho niekto
sadol. „Môžem ti nejako pomôcť?“ opýtal sa ho milo známy hlas. Harold sa
prebral zo zamyslenia a uvidel vedľa seba Doris, ktorá sa tvárila nezvyčajne
prívetivo. Väčšinou totiž poučovala a radila, pričom mala vážny učiteľský výraz.
Tentokrát však akoby vedela, čo ho trápi a prišla za ním, aby sa jej mohol
zdôveriť. Ako keby mohol. S takým niečím sa nemôže zdôveriť nikomu z
Calipolisu a už vôbec nie s vedomím, že všetko počúva gestapák ARISTON.
„Prečo nemôžem hovoriť slová s náboženskou tematikou? Ako napríklad
preboha a podobne,“ pokúsil sa Harold otvoriť inú tému, ako tú, ktorá ho
momentálne vnútorne trápila.
„Môžeš ich hovoriť. Nie je to nijako zakázané, ale nikto by používanie
takýchto slov nechápal. Polisy totiž vznikli bez akýchkoľvek vierovyznaní
a minulých ideológií. Pre našu generáciu je odkazovanie na niečo náboženské
podobné, ako keby v tvojej dobe niekto hovoril slová z nejakého čarodejníckeho
lexikónu. Pripadal by ti ako blázon, ktorý verí na niečo fantazijné. Hlavne
v tvojom prípade je to nebezpečné, keďže niekto by sa mohol obávať, že si nás
prišiel z minulosti presviedčať o nejakej svojej viere.“
„Ale už aj predtým, než sa zistilo, že som z minulosti, ma Georgios
zahriakal pri takýchto slovách. Nie je to nejaká vaša paranoja alebo niečo také?“
„Nie je to paranoja. Ide o to, že v polisoch asi nenájdeš človeka, ktorý by
veril v nejakých bohov a podobné mystické veci. Existujú však ľudia, ktorí stále
udržiavajú takéto zvyky.“
„Nerozumiem,“ úprimne sa zarazil Harold.
238 | S t r a n a

„Tam vonku,“ kývla hlavou.
„Ľudia mimo polisov sú veriaci?“
„Určite nie všetci, ale ostali tam väčšinou práve také sorty ľudí. Príliš sa
o nich nezaujímame, ale monitorujeme ich, ak sa priblížia k polisom. Väčšinou
ich nazývame slovami ako pustovníci, filantropi alebo fanatici, to je odvodené od
ich viery.“
„Ako tam vlastne dokážu prežiť?“
„Dá sa to, hlavne severnejšie, kde je o niečo miernejšie podnebie. Po celom
svete však počasie a životné prostredie prináša rôzne nevyspytateľné udalosti,
kvôli ktorým nedokážu prežiť dlho na jednom mieste. Preto sa nazývajú
pustovníkmi a nemajú žiadne trvalejšie obydlia ani vyspelejšie spoločnosti.
Mnohí však stále prežívajú, aj keď oproti obdobiu spred Zlomového bodu je ich
veľmi málo. A to je dobré, pretože práve príliš veľký výskyt hlúpych ľudí na
planéte spôsobil jej kolaps.“
„Vieš čo? Vlastne mi môžeš s niečím pomôcť,“ zareagoval Harold na to,
kvôli čomu za ním prišla. „Povieš mi o Zlomovom bode?“
Doris sa dvakrát zhlboka nadýchla a očividne poriadne rozmýšľala nad tým,
čo Haroldovi povie. Vyliahla si z ucha slúchadlo a vsunula ho do svojich
hodiniek. „ARISTON mi povedal, že si neďaleko odo mňa a potrebuješ citovú
oporu kvôli tomu, že si sa dozvedel o producentrizme a filantropizme. Chápem,
že je ťažké priznať si, že práve tvoja generácia má najväčší podiel na súčasnom
stave planéty, ale aj keď to znie divne, tak my by sme sa ti vlastne mali
poďakovať. Síce ste nám nechali zničený svet a chorú spoločnosť, ale práve
vďaka tomu vznikli polisy so svojou filozofiou efektivizmu. Poučením z vašich
chýb sme spravili všetko inak a lepšie. Máme ARISTONa, ktorý na všetko
dohliada. Optimálnym počtom obyvateľov v cieľavedome postavených mestách
máme zabezpečené všetko čo potrebujeme. Našich potomkov dokonca pošleme
239 | S t r a n a

na lepšie miesto, pretože vieme, že tuto žiadna lepšia budúcnosť nečaká. Museli
sa stať hrozné veci, aby toto všetko bolo možné, ale bez nich by pokračovala vaša
zvrátená spoločnosť, ktorá by zahubila samu seba bez toho, aby nechala priestor
pre niekoho ďalšieho. Ver mi, že takto je to dobré,“ snažila sa ho utešiť.
Harold počas toho pozeral na Vesmírny výťah. Niekoľkokrát sa však pozrel
Doris do očí, ale musel uhnúť pohľadom, pretože sa nedokázal prizerať jej
úprimnému výrazu, ktorý jasne dával najavo, že sa mu snaží pomôcť. Bolo vidieť,
že sa s ním rozpráva ako s priateľom, ktorý je v problémoch a bez akýchkoľvek
iných úmyslov mu prehovára do duše. Nehovorila to zo strachu o vlastnú
existenciu, ktorá by od neho teoreticky mohla závisieť. Hovorila to, aby mu
pomohla zmieriť sa s nevyhnutnými okolnosťami jej minulosti a jeho budúcnosti.
O to ťažšie bolo pre Harolda priznať si, že jej úprimnosť nemôže opätovať, ale
musí vypočítavo kalkulovať, aby dosiahol cieľ svojej výpravy.
„Veríš, že sa vrátim do minulosti?“
„Nie,“ neisto odpovedala Doris.
„Tak potom nemôžeš mať problém s tým, že by si mi povedala o Zlomovom
bode. Keďže podľa teba do minulosti nepocestujem, tak sa tým nič nezmení.“
„Toto ARISTONove pravidlo bolo vydané pre istotu. Síce je takmer
nemožné, aby sa ti to nejako podarilo, ale nesmieme to riskovať.“
„Takmer nemožné? Nie si si celkom istá tým, čo hovoríš.“
„Bola som si. Predtým, než som ťa lepšie spoznala. Nemám dôvod ti
v niečom neveriť, takže táto vec je jediná, ktorá nesedí. To oprávnene vyvoláva
pochyby,“ racionálne vysvetľovala Doris.
„Tak teraz pripusťme, že by bolo neodvratné, že naozaj pocestujem do
minulosti. Zároveň by som ti sľúbil,“ Harold na chvíľu stíchol a potom sa uprene
pozrel Doris do očí, „že urobím všetko preto, aby sa táto budúcnosť stala
skutočnosťou. Nebolo by podľa teba potrebné, aby som vedel čo najviac
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o Zlomovom bode? Keďže je to zjavne najdôležitejší moment histórie, ktorý
budem môcť ovplyvniť.“
„V žiadnom prípade! Práve naopak. Ak chceš všetko zachovať, tak nebudeš
musieť nič meniť a ovplyvňovať. Tento svet vznikne vtedy, ak sa nič nezmení.
Takže o tom nepotrebuješ nič vedieť.“
„Ale ak o tom nebudem nič vedieť, tak môžem niečo zmeniť nechcene.
Omylom. Chápeš? Tak či onak budem svojim konaním aj nekonaním, aj keby
som len sedel doma a občas zašiel do potravín, aj tak ovplyvňovať všetko
naokolo. Mal by som teda vedieť podstatu Zlomového bodu, aby som sa postaral
o to, aby sa odohral,“ dychtivo ju Harold presviedčal.
Doris sa trochu zarazila a mierne sa od Harolda odtiahla. Začala sa na neho
pozerať podozrievavo a vložila si slúchadlo opäť do ucha. „Nemyslím si, že je to
veľmi logické. Ak by sme predpokladali, že sa dostaneš do minulosti, tak by sme
ti v tom jednoznačne zabránili. Takéto hypotetizovanie teda nie je na mieste,“
spustila Doris svojim učiteľským tónom.
Harold sa odklonil od Doris a opäť sa oprel o lavičku. Poobzeral sa naokolo
a odkašľal si. „ARISTON?“ vložil si tiež slúchadlo do ucha.
„Áno?“ započul už v uchu.
„Mohol by si ma navigovať do najbližšej výdajne potravín, v ktorej majú
prepeličie mäso?“
„Ok, vydaj sa naľavo.
„Ok,“ odpovedal Harold, postavil sa z lavičky a bez slova odišiel riadiac sa
navigáciou. Doris tam nechal sedieť.
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26. kapitola – Záhada miznúcich hrušiek
Keď Doris o niekoľko hodín neskôr prišla naspäť do svojho prechodného
bývania, našla Harolda a Georgiosa sedieť pri stole vo veľmi veselej nálade. Na
stole pred nimi bola kopa poobhrýzaných kostí, prázdne poháre a taniere.
Prekvapila ju Haroldova pozitívna nálada, keďže ich posledný rozhovor sa
v takomto duchu vôbec neviedol. Široký smiech na Georgiosových perách vôbec
nebol prekvapivý. Doris nechápala, ako môže byť v jednom človeku toľko
veselosti. Dokázal ju dokonca šíriť okolo seba. Aj ona sama sa za posledné dni už
viackrát pristihla pri nezastaviteľnom smiechu, čo u nej vôbec nebolo bežné.
Nepochybne to bola Georgiosova osobnosť, ktorá pomohla Haroldovi zmeniť
náladu. Aspoň takto uvažovala Doris. Ona sama však takú dobrú náladu
momentálne vôbec nemala.
„Pozajtra zoberiem Harolda so sebou do práce,“ vyhlásil Georgios, keď
vítal Doris.
„Naozaj?“ prekvapene sa zatvárila Doris.
„Áno, bol to môj nápad,“ žmurkol na ňu veselo Harold.
„A prečo nie hneď zajtra?“ opýtala sa Doris.
„Lebo som taký plný, že sa dva dni nepohnem,“ rozosmial sa Harold
a potľapkal sa po bruchu.
„Som rada, že máš opäť dobrú náladu,“ rezervovane mu povedala Doris
a odbehla na chvíľu do svojej izby.
„Harold by sa chcel zajtra ešte intenzívne venovať neurátoru, ale potom by
už mal záujem netráviť toľko času v byte. Ukážem mu moju prácu a aspoň lepšie
spozná bežný život v polise,“ dopĺňal Georgios.
„A môžem sa opýtať?“ vážne sa na neho Doris zatvárila, keď opäť vyšla zo
svojej izby, „kde si bol ty, keď si Harold bezstarostne vyšiel z bytu na prechádzku
po polise? Nie sme tu my dvaja náhodou na to, aby sme ho strážili?“
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Georgios sa zarazil a zmizol mu z tváre jeho povestný úsmev. Bolo vidieť,
že úpenlivo premýšľa nad tým, čo bude najvhodnejšie povedať. Zatiaľ však
z neho nič nevyšlo a preto to vyzeralo tak, že zvolil stratégiu nepovedať nič.
„Tak?“ naliehala Doris.
Harold len potichu sledoval niečo ako začínajúcu manželskú hádku
a pripomenulo mu to detstvo, keď sa jeho rodičia takisto často hádali kvôli, podľa
neho, úplným nepodstatnostiam. Bolo mu až ľúto Georgiosa, ktorý si uvedomoval
svoju chybu, ale nechcel si ju príliš priznať.
„Trochu som sa pozabudol, ale veď ARISTON na neho dáva po celý čas
pozor,“ dostal zo seba konečne Georgios s nefalšovaným previnilým tónom.
„ARISTON?!“ Veď vieš, ako funguje ARISTON!“ To nemôžem ani na
chvíľu odísť do práce a nechať ťa tu s ním samého?“
Georgios zjavne nebol zvyknutý hádať sa a opäť pomaly vážil slová. Harold
mu však na to nedoprial čas a prerušil ich hádku. „Ako funguje ARISTON?“
sebavedome a zvedavo sa opýtal.
Obaja sa na Harolda podozrievavo pozreli, ale nikto mu na to neodpovedal.
Teraz aj Doris stratila reč a uvedomila si, že v záchvate slabšieho hnevu povedala
niečo, čo povedať nechcela.
„To je na veľmi zložité vysvetľovanie,“ snažila sa z toho vyzuť.
„Presne tak!“ snažil sa dať Georgios na jej stranu. Doris to však
neobmäkčilo a bola nahnevaná ešte viac.
„Tým chcete povedať, že som príliš zdegenerovaný, aby som to pochopil?“
urazene sa na nich Harold zatváril.
„Nie!“ rezolútne odmietla Doris.
„Nie!“ rovnako po nej zopakoval Georgios a stále jedným okom sledoval
jej reakcie.
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Harold sa ocitol pod paľbou dvoch protivníkov a potreboval sa z tejto
situácie, kedy na svojej strane nemá spojenca, rýchlo dostať. Uvedomoval si, že
je len otázkou času, kedy Doris otočí rozhovor proti nemu, keďže je primárne jeho
chyba, že bez dovolenia a sprievodu opustil byt. „Viete čo? Beriem späť, z vás
dvoch by nebol dobrý pár. A v žiadnom prípade nemajte spolu deti, lebo z vás
budú traumatizované!“ postavil sa Harold a odkráčal späť do svojej izby.
„Čože?! Čo má akože toto znamenať?“ neprirodzene piskľavým hlasom sa
čudoval Georgios, pričom teatrálne nechápavo krútil hlavou.
Georgios a Doris ostali v izbe sami uprostred pre nich trápnej situácie. Ich
okamžitá reakcia bol rýchly, ale nie príliš nápadný útek. Pozerali sa okolo
a hľadali príležitosť, ktorú by mohli využiť ako zámienku ukončenia rozhovoru.
„Musím zistiť, čo je nové v práci, keďže na neurónovom pracovisku som
už chvíľu nebol,“ bral Georgios do rúk svoj neurátor a naznačoval, že ide do
svojej izby.
„Ja tu po vás zase musím upratať,“ našla Doris svoju výhovorku
a oduševnene sa vrhla na čistenie jedálenského stola.
Harold bol vo svojej izbe, ale nezavrel za sebou dvere, pretože chcel vedieť,
ako sa ďalej vyvíja situácia. Doma však zavládla tichá domácnosť. Bolo počuť
Doris, ako urobila v kuchyni poriadok a sama si navarila vlastnú večeru, keďže
Georgios na to samozrejme opäť zabudol. Nešla mu to však vyčítať, keďže jej
bolo teraz nepríjemné sa s ním rozprávať. Georgios bol zavretý vo svojej izbe
a Harold občas započul jeho hlas. Pravdepodobne vybavoval nejaké telefonáty
cez svoje hodinky. Harold ležal na svojej posteli a hladkaním remienka hodiniek
uvoľňoval ich stiahnutie, aby ho aspoň na chvíľu menej tlačili. Strávil tak asi dve
hodiny v úplnom tichu. Na neurátor teraz nemal náladu, takže bol sám so svojimi
myšlienkami. Premietal si všetky udalosti, ktoré od cesty časom zažil. Nikto
nevie, že môj odchod je už vopred naplánovaný, uvedomoval si Harold jednu
z mála výhod, ktorými ešte disponuje. Nikto nevie, ako málo času mi ostáva.
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Všetok ten čas mi je aj tak zbytočný, pokiaľ ma tu aj naďalej budú brať ako dieťa,
ktoré treba strážiť. Niečo sa musí zmeniť. Takto ďalej nebudem pokračovať. Síce
mi neurátor ponúka obrovskú studňu vedomostí, riešení a interpretácií, ktoré
otvárajú oči aj myseľ, ale to najdôležitejšie mi neukáže. Harold si ďalej
sumarizoval možné plány na najbližšie dni a pri tom si voľnejší remienok
hodiniek posúval po ruke stále vyššie.
Cez otvorené dvere Haroldovej izby bolo počuť, ako Georgios vyšiel zo
svojej izby. Po krátkej chvíľke ticha sa neisto prihovoril Doris. „Idem dole do
výdajne. Prinesiem ti niečo?“
„Nie, ďakujem,“ odpovedala Doris so stále mierne nahnevaným tónom. „Už
som dole bola a musela som si navariť, pretože pre mňa ste nič nepripravili.“
„Dobre,“ odpovedal Georgios a bolo v jeho hlase počuť, že nevie, ako sa
má v takejto situácii správať. Zastavil sa pri Haroldových otvorených dverách
a keď uvidel, že Harold nepoužíva neurátor, ale len leží na posteli s otvorenými
očami, tak sa opýtal aj jeho: „Chceš niečo z výdajne?“
„Jasné, hrozno, alebo niečo kyslé,“ promptne odpovedal Harold.
„Dobre, hneď som naspäť,“ citeľne veselší Georgios opustil byt.
Harold sa posadil na posteli a v hlave sa mu po dlhom rozmýšľaní usadil
jediný možný plán. Riskantný a s malou šancou na úspech, ale najlepší, aký sa mu
v týchto podmienkach podarilo vymyslieť.
Vyšiel zo svojej izby, aby do pohárov nabral drink, ktorý si spolu
s Georgiosom dajú k malej večeri. Blížil sa už večer, preto plánoval posedieť si
na terase. Doris sedela pri stole a hologram z hodiniek jej zobrazoval stránky
knihy, ktoré občas pohybom ruky priestorom prehadzovala.
„Dáš si?“ opýtal sa jej Harold, keď čapoval drink z potrubia.
„Nie, ďakujem,“ urazene odpovedala.
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Harold sa podľa plánu usadil na terase a čakal na Georgiosa. Vzduch bol
neobyčajne príjemný na dýchanie a Harold si užíval tento slastný pocit. Dokonca
aj dýchanie je v polise lepšie, hovoril si v duchu už asi miliónty benefit
polisoveku. Na chvíľu zavrel oči a predstavoval si nekonečnú púšť, ktorá
obkolesuje Calipolis.
„Už sa to nesie,“ veselo ho prebral Georgios s misou hrozna a iného
bobuľového ovocia, ktoré umyl už vo výdajni. Teraz túto hostinu umiestnil medzi
nich dvoch a podobne ako Harold sa usadil na pohodlnom terasovom sedení.
„Doris je na nás stále naštvaná,“ potichu konštatoval Georgios.
„Na nás? Tak hádam na teba, nie?“
„Prečo by som všetko mal schytať len ja? Veď ty si odišiel z bytu bez
dovolenia. Ani ARISTONa si sa nič neopýtal,“ vyčítal Georgios svojmu
priateľovi.
„Načo by som sa ho niečo pýtal? Veď sleduje každý môj krok.“
„Monitoruje.“
„Je v tom nejaký rozdiel?“
„Ak by nebol, tak by som to asi nehovoril.“
„A aký?“
„Nemám záujem o ďalšie hádky s Doris, takže akékoľvek svoje otázky
ohľadom bezpečnosti alebo histórie odteraz smeruj na Doris alebo ideálne na
ARISTONa.“
Harold sa trochu nadvihol a cez okno nahliadol dnu do miestnosti, kde
sedela Doris. Stále čítala knihu a mala výraz, ktorý hovoril, že tak skoro
nezabudne na dnešnú hádku.
„Takže ARISTON,“ nahlas si vzdychol, „sleduješ ma alebo ma
monitoruješ?“
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„Vychádzajúc z toho, že sledovaním sa myslí aktívne pozorovanie
a monitorovaním pasívne kontrolovanie, musím konštatovať, že vo všeobecnosti
robím oboje, ale väčšinou využívam len monitorovanie. Hlavne pokiaľ si v byte.
Zo začiatku som ťa viac sledoval, aby som mohol analyzovať tvoje správanie,
mimiku a podobne. Teraz mi väčšinou stačí monitorovať ťa prostredníctvom
senzorov a tvojich hodiniek.“
„Vysvetli mi lepšie, ako funguje monitorovanie.“
„Určite si si v rohoch miestností, ale aj na verejných priestranstvách všimol
senzory. Tie môžu fungovať dvojitým spôsobom – môžem prostredníctvom nich
vizuálne sledovať, čo sa pred nimi deje, ale takisto môžem len monitorovať
pohyby a stav ľudí, dronov a okolia pomocou rôznych parametrov. U ľudí sa
monitorovanie realizuje hodinkami. Viem tak len o pohybe ľudí vďaka zmene
polohy ich hodiniek.“
„A prečo nevyužívaš vizuálne sledovanie po celý čas?“
„Pretože je to väčšinou zbytočné a navyše dátovo omnoho náročnejšie.
Neefektívne by som využíval veľkú časť mojej kapacity. Stačí mi monitorovanie
a v prípade zaznamenania nejakej udalosti spustím vizuálne sledovanie, prípadne
ďalšie možnosti zásahu, ak je to potrebné.“
„Aha, takže ma nesleduješ nahého v sprche?“ rozosmial sa Harold, čo
pobavilo aj Georgiosa.
„Nevidím v tom zmysel,“ sucho odvetil ARISTON, ale Harolda
a Georgiosa táto odpoveď už zjavne príliš nezaujímala. Ešte asi hodinu strávili na
terase a zlepšili si tak náladu. Keď sa vrátili do bytu, Doris už bola vo svojej izbe.
Upratali po sebe a Georgios nachystal umytú nádobu na rannú návštevu výdajne.
Po večernej sprche sa každý z nich uchýlil do svojej izby, kde strávili zvyšok
večera.
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Harold pred spaním zobral do rúk neurátor a medzi diskami našiel jeden
s názvom Filmy. V úvodom menu si mohol vybrať medzi aktívnymi alebo
pasívnymi filmami. Zvedavosť ho nútila vybrať aktívne filmy a medzi nimi si
podľa popisu vybral detektívku o záhade miznúcich hrušiek v záhrade vesmírnej
archy, ktorá vezie kolonistov na novú planétu. Popis znel ako komédia, ale film
sa tváril celkom seriózne. Išlo o aktívny film, takže Harold bol hlavnou postavou
celého deja, čo znamenalo, že on bol detektívom, ktorý má odhaliť miznutie
šťavnatých plodov. A nebolo to vôbec ľahké. Detailne preskúmal miesto činu,
vypočul ľudí, ktorí ako poslední pracovali pri hruškách, umiestnil na
inkriminovanom mieste senzory, ktoré v noci sledovali ovocné stromy, ale nič
z toho nepomohlo. Hrušky aj naďalej mizli a senzory neboli schopné zaznamenať
práve tie časy, kedy dochádzalo k záhadnému miznutiu. Keď už Harold mal chuť
vzdať sa, napadlo ho, že miznutie hrušiek musí nejako súvisieť s vesmírnou
radiáciou alebo iným vplyvom okolitého vesmíru. Vypočul vedca, ktorý mal na
starosti poslednú nevyhnutnosť polisu, ktorý sa na Zemi zaoberal pestovaním
rastlín a stromov v podmienkach medzihviezdneho letu. Ten mu však vyvrátil
akékoľvek jeho podozrenia. Zúfalý Harold v koži detektíva vo vesmírnej lodi už
nevedel, ako má problém vyriešiť. Prechádzal sa po vesmírnej lodi, ktorá mala
fascinujúci tvar obrovského valca, ktorý vďaka rotujúcemu pohybu simuloval
gravitáciu podobnú tej na planéte, ktorá má byť prioritným cieľom kolonizátorov.
Cez veľké sklenené okná vesmírnej archy sledoval neuveriteľný obraz
nekonečného vesmíru posiateho hviezdami, planétami, kométami, asteroidmi
a všetkými záhadami, ktoré človek ešte musí odhaliť. A on sa tu borí s miznúcimi
hruškami. Aký zmysel má riešiť nejaké hrušky, keď pred nami je celý vesmír,
vžíval sa Harold do roly kolonizátora. Jasné, to je ono, pomyslel si Harold. To
bude pointa. Oslovil ARISTONa a povedal mu, že miznutie hrušiek je úplne
irelevantné v porovnaní s celým nádherným vesmírom a preto nemá zmysel
mrhať energiou na nejaké hrušky. Bolo by to neefektívne, hrdo vyhlasoval Harold
s tým, že pochopil zmysel príbehu. ARISTON ho však schladil a povedal, že
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práve kvôli efektivizmu je potrebné vyriešiť túto záhadu, inak hrozí
narušenie krehkej symbiózy medzihviezdneho letu. Teraz sa už Harold naozaj
naštval. Kým doteraz mal sto chutí ukončiť aktívny film, teraz bol veľmi
odhodlaný vyriešiť záhadu miznúcich hrušiek. Veď ja vám ukážem, hrušky,
hovoril si Harold cestou do záhrady. Ešte aj vo filme ma bude vytáčať ten otravný
robotický vysávač, pomyslel na ARISTONa. Tentokrát sa však nevenoval
hruškám, ale detailne prešiel celú záhradu, hlavne ostatné ovocné stromy.
U záhradkárov sa zaujímal o to, či sa nedeje niečo zvláštne aj s inými plodmi. Či
napríklad u nich nezaznamenali väčšiu úrodu, ako obyčajne. Záhradkári mu však
zrazu nevedeli zmysluplne odpovedať. Niektorí sa ho pýtali, čo je podľa neho
obyčajne. Iní začali bľabotať o nevhodnosti pestovania rôznych ovocných
stromov blízko pri sebe. Boli aj takí, ktorí začali otvorene panikáriť kvôli možnej
potravinovej kríze. Nakoniec jeden z nich prišiel s tým, že podľa neho rapídne
klesá počet včiel v arche. Celá situácia sa začala zhoršovať a Harold musel pred
záhradkármi nakoniec utiecť. Keď našiel opustené zátišie za filtráciou vzduchu,
sadol si na zem a začal nad celým problémom premýšľať pokojnejšie
a racionálnejšie. Určite nepôjde o samotné hrušky, uvažoval. Bude to nejaká
metafora. Ako to, že sa to tak zvrtlo? Keď som flegmaticky začal vyšetrovanie,
tak z toho nikto nerobil žiadnu veľkú vec. Teraz, keď to beriem vážne a veľmi
chcem dospieť k riešeniu problému, tak ma dokonca prenasledujú a bláznia, ako
keby kvôli pár hruškám mala stroskotať celá misia. Dej sa asi musí odvíjať od
môjho prístupu k problému. Takže teraz úplne pokojne pôjdem naspäť k hruškám
a budem sa tváriť, ako keby sa nič vážne nedialo. Potom sa tých hrušiek opýtam,
kam ostatné hrušky zmizli. Harold vyšiel zo svojho úkrytu a pred ním stálo
nastúpené celé osadenstvo vesmírnej archy. Všetky oči boli uprené na neho. V ich
čele stál človek, ktorý mal Haroldovu podobu. Haroldovi bolo jasné, že je to
ARISTON. Jeho kópia sa ho opýtala to, na čo čakali všetci kolonisti. „Prečo
miznú hrušky?“ Harold pochopil, že toto je záver filmu a jemu sa doteraz
nepodarilo vyriešiť záhadu. Mal poslednú možnosť pomôcť kolonistom s ich
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problémom. „Na čo tie hrušky potrebujete?“ opýtal sa ich. „Na jedenie, bez nich
neprežijeme,“ zborovo mu odpovedali. „Veď máte dostatok iného jedla,
nepotrebujete hrušky,“ oponoval im. „Samozrejme, že ich potrebujeme! Ako si
dovoľuješ niečo také povedať!“ nahnevano na neho kričali kolonisti na čele
s ARISTONom. „Ja som vaše hrušky nenašiel,“ zúfalo priznával Harold. „Ty si
ich nemal nájsť. Mal si zistiť, prečo miznú.“ Harold pristúpil bližšie k veľkému
zhromaždeniu. „Nezistil som to, prepáčte,“ ospravedlňoval sa Harold. „Nechceme
ospravedlnenia. Chceme vedieť, prečo miznú hrušky,“ hypnoticky opakovali
kolonisti. Harold sa chytil za hlavu a uvažoval, prečo sa toto deje. Prečo miznú
hrušky? Prečo ich to tak trápi? Prečo tak strašne potrebujú hrušky? „Hrušky
miznú, pretože ste si si ich dostatočne nevážili,“ skúšal Harold. „To nie je pravda!
To ty si si ich nevážil!“ odvetili mu. „Ja?“ nechápal Harold. „Áno, ty!“ usvedčoval
ho dav a jeho dvojník na neho ukázal prstom. Harold sa pozrel na seba, ale
pochopil, že potrebuje lepšiu perspektívu. Rýchlo sa poobzeral naokolo a hľadal
zrkadlo. Nikde však nič také nevidel, ale napadlo ho, že naleštený povrch prístroja
na filtráciu vzduchu bude mať dostatočný odraz. Pribehol k nemu a hľadal vlastný
obraz. Na prekvapenie však nevidel seba, ale ruky. Samé ruky. Ruky, ktoré
vyrastali z rúk. Ich prsty sa nechutne a zištne krútili naokolo akoby sa snažili
uchmatnúť čokoľvek vo svojej blízkosti. Bolo im jedno, čo sa im dostane, hlavne,
aby to patrilo im. Ruky v odraze sa zvíjali ako obrovské klbko hadov a z jeho
vnútra stále vychádzali ďalšie ruky, ktoré chmátali po iných rukách a snažili sa
zaistiť si lepšiu pozíciu, z ktorej budú môcť siahať na niečo, čo im nepatrí.
V pozadí vlastného odrazu spozoroval Harold svoju približujúcu sa vlastnú
podobizeň. Nebol to však on, ale jeho dvojník – ARISTON. „Prečo miznú
hrušky?“ opýtal sa ho. Harold sa otočil smerom k svojmu dvojníkovi. „Ja som ich
bral,“ pokojne sa mu priznal. „A ty si kto?“ opýtal sa vodca kolonistov. „Ja som
zištnosť. Ja som nekonečné chcenie, neefektivita a iracionalita. Ja som brzda
ľudského pokroku.“ Haroldov dvojník súhlasne pokýval hlavou. „A čo s tebou
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máme urobiť?“ Harold sa pozrel na zem, ale okamžite opäť zdvihol hlavu a hrdo
vyhlásil: „Eliminovať!“
Film sa sám vypol a Harold si uvedomil, že sa ocitol v úvodnom menu
neurátora. Zložil si zariadenie z hlavy a zistil, že leží na posteli uprostred úplnej
tmy. Odložil neurátor na stolík vedľa a opäť si ľahol. Tak toto bolo čudné,
pomyslel si a zaspal.
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27. kapitola – Efektivizmus
Dnes budem veľmi produktívny, zaumieňoval si Harold ráno, keď vstával
z postele a obliekal sa. Z každého disku vytrieskam maximum. Musím zistiť čo
najviac. V tej kope programov je množstvo čiastkových informácií, ktoré mi
pomôžu urobiť si o celej situácii komplexnejší obraz. ARISTON ich síce
scenzuroval, ale aj tak sa z prednášok a historických prehľadov dá odvodiť aspoň
niečo o Zlomovom bode. Každé jedno spomenutie tej udalosti mi dodá ďalšiu
malú tehličku a nakoniec z toho poskladám domček, v ktorom je skryté tajomstvo
kvôli ktorému som sem prišiel. Takto si Harold predstavoval konečný výsledok
tohto dňa počas toho, ako si v kúpeľni čistil zuby. Bol tak naplnený motiváciou,
že v hlave mu hrala hudba z filmu Karate Kid.
History repeats itself
Try and you'll succeed
Never doubt that you're the one
And you can have your dreams!
You're the best!
Around!
Pri raňajkách do seba Harold hádzal všetko, čo mu prišlo pod ruky. To
vzbudilo záujem jeho spolubývajúcich, ktorí prestali jesť a obaja sa na neho
začudovane pozerali. Harold si to po niekoľkých sekundách všimol.
„Čo?“ opýtal sa ich s plnými ústami.
„Rozmýšľam, či som z výdajne priniesla dostatok jedla pre dvoch polisanov
a jeden recyklátor,“ uviedla Doris na margo Haroldovho apetítu.
„Dobre, že sa pýtaš,“ prerušil Harold rozprávanie, aby prehltol všetko, čo
mal v ústach. „Nepriniesla. Budem toho potrebovať viac a to nie len dnes, ale aj
ďalšie dni. Noste preto prosím obaja viac jedla, aby mi to stačilo.“
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„Mal som taký dojem,“ pridal sa Georgios, „že ti veľkosť našich dávok
stačila.“
„Možno to tak na prvý pohľad vyzeralo,“ premýšľal Harold nad ďalšími
slovami, „ale zdá sa mi, že chudnem a bývam častejšie hladný, takže budem
potrebovať viac jedla.“
„Hovoríš o chudnutí, ako keby to bolo niečo negatívne,“ nechápavo na neho
reagovala Doris.
„Tým chceš povedať, že som tučný?“ zarazil sa Harold.
„Nie, len som chcela povedať, že ak by si trochu schudol, tak by sa ti nič
nestalo.“
Harold prestal jesť a vážne sa zapozeral na Doris. „Ale tým hovoríš, že mám
nadváhu.“
Doris sa zatvárila nechápavo a nevedela, ako to má Haroldovi vysvetliť.
„Máš niečo s ušami? Veď ja som nič také nepovedala. Georgios, vysvetli prosím,
ako si pochopil moje slová.“
Georgios sa veľmi ochotne zhostil tejto úlohy, aby to medzi sebou a Doris
konečne urovnal. „To je predsa veľmi jednoduché,“ zatváril sa veľmi fundovane,
ako keby životospráva a interpretácia slov boli jeho špecializáciou, „Doris sa ti
snažila povedať,“ otočil sa k Haroldovi, „že chudnutím ti nehrozí nijaké
nebezpečenstvo,“ s vážnou tvárou vysvetlil a držal v sebe svoj povestný úsmev,
aby to vyzeralo, že situáciu berie úplne vážne.
„Ja som počul, čo povedala, ale ide o to, čo tým v skutočnosti myslela.“
Doris stále nechápavo zazerala na Harolda a mala pocit, že si z nej musí
robiť srandu, lebo celá situácia vyzerala, ako keby Harold počul niečo iné, ako to,
čo mu oni hovoria. Teraz už aj Georgios podozrivo pozeral na Harolda a jeho
čudnú interpretáciu počutých slov.
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„Myslela tým to, čo povedala,“ obhajoval Georgios Doris.
„Presne tak,“ potvrdila Doris.
„Teraz neviem, či ja som ten nechápavý alebo konečne nastal čas, kedy vy
ste tí, ktorým nedochádza niečo zjavné. Keď niekomu poviete, že sa mu nič
nestane, ak by trochu schudol, tak tým vlastne hovoríte, že má nadváhu. Jasné ako
facka. Čomu na tom nerozumiete?“
„Takže ty za tými povedanými slovami vidíš aj ich iné konotácie?“ snažila
sa ho Doris pochopiť.
Harold sa jej na to snažil reagovať, ale vychádzalo z neho len habkanie.
„Aké konotácie?“ dostal zo seba nakoniec. „Prečo ideš na všetko tak zložito?
Vysvetlím ti to tak, aby si to pochopila. Keď hovoríš o niekoho váhe v kontexte
potenciálneho chudnutia, tak to v sebe nesie význam naznačovania nutnosti
redukcie váhy toho človeka. Je to takto pre teda zrozumiteľnejšie?“
Georgios to už nevydržal a musel sa schuti rozosmiať. To okamžite
zapôsobilo na Doris, ktorá sa tiež rozosmiala a oprela sa rukou o čelo.
„Niekedy zabúdame, že je medzi nami taký veľký časový skok,“
vysvetľovala Doris. „Keď polisan niečo povie, tak to myslí tak, ako to povedal.
Väčšinou za tým nenájdeš nejaké druhotné významy alebo naznačovania. A už
vôbec by sme nikomu nenaznačovali nič osobné. V polisoch sme po súkromnej
stránke silnými individualistami, takže sa nestaráme do vecí iných.“
„Dobre, proti tomu nič nemám,“ odpovedal Harold, ako keby si už nad tým
hlavu nelámal. Väčšie starosti mu robil prázdny stôl. „Idem si dole ešte po nejaké
jedlo,“ postavil sa a bral so sebou prázdne nádoby na jedlo. „Mám to aj niekomu
špeciálne oznamovať alebo si zobrať gardedámu?“ pýtal sa ironicky.
„Úplne stačí, keď to povieš presne tak, ako si to povedal, len predtým musíš
povedať čarovné slovíčko,“ poučila ho Doris.
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Harold sa zastavil pred dverami a zamyslel sa nad tým, čo mu Doris
povedala. „Prosím?“ neisto skúsil Harold.
„ARISTON!“ opravili ho obaja.
„Aha, jasné, tak idem teda do výdajne, ARISTON.“
„OK,“ potvrdil mu ARISTON, že jeho oznámenie zaznamenal.
Harold si z výdajne zobral len sucháre. Vzal si ich však takú zásobu, ako
keby mal byť celý týždeň odrezaný od sveta. Cesta dole na prízemie trvala len asi
minútu a rovnako dlhý čas mu zabrala aj spiatočná cesta. Počas tejto príležitosti,
kedy sa mohol pohybovať sám, si detailnejšie všímal umiestnenia senzorov,
o ktorých mu včera hovoril ARISTON. Keď sa Harold vrátil naspäť do bytu,
privítal ho Georgiosov smiech, ktorý bol celkom logickou reakciou na nelogické
množstvo suchárov, ktoré Harold niesol v nádobe.
„Na čo ti bude toľko suchárov?“ čudovala sa aj Doris.
„Keď som bol ešte tínedžer, tak sme to volali gamefest,“ snažil sa Harold
okľukou vysvetliť svoju situáciu. „Ak sa chystáš na dlhý deň, poprípade noc,
ktorú stráviš hraním videohier, tak si musíš nachystať aj primerané množstvo
zásob, aby si nemusela stále odbiehať,“ očami Harold ukazoval na nádobu plnú
suchárov. „Ja dnes plánujem stráviť celý deň v neurátore, takže som sa už vopred
zásobil.“
„To znamená, že ti dnes nemám chystať obed?“ pýtal sa Georgios.
„Samozrejme, že máš! Toto je len na vykrytie období medzi
plnohodnotnými jedlami,“ položil nádobu so suchármi na stôl a do fľaše si naberal
drink, aby mal zabezpečenú aj ďalšiu životnú potrebu. „Dnes sa vám nebudem
príliš venovať, takže sa vám vopred ospravedlňujem, ale budete sa musieť zabaviť
aj sami. Keďže ste sa už udobrili, tak to určite nebude problém,“ žmurkol na
svojich priateľov a zavrel sa do izby.
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S gamefestom to Harold myslel vážne, až na to, že namiesto hier sa bude
celý deň venovať diskom od ARISTONa. Dnes žiadne filmy, spomenul si Harold
na včerajší surrealistický zážitok. Len samé poučné prednášky a interaktívne
programy. Postupne vyskúšal všetky disky a prešiel všetky položky v ich
ponukách. Nebolo v ľudských silách všetky aj spustiť, ale Harold aspoň takto
získal dobrý prehľad o videní sveta z pohľadu polisoveku. Ak by mal čas na
spustenie každého programu, možno by vedel lepšie vyskladať podstatné
historické udalosti medzi rokmi 2020 a 2168. To však nebolo možné a preto sa
Harold zameral najmä na tie, ktoré mali podľa neho potenciál odhaliť niečo
z minulosti. Mnoho takýchto prednášok spustil a doplnil si tak svoje poznatky
o fungovaní polisov. Týkali sa rôznych technických riešení, života v polise, ale
niečo sa naučil aj všeobecne o planéte v roku 2168. Neboli to veľmi pekné
poznatky. Životné prostredie na tom bolo ešte horšie, ako vyzeralo, a to už je čo
povedať. Pre Harolda už nebolo pochýb o tom, že polisania nemajú inú možnosť,
ako opustiť planétu. Z ekologických programov zistil aj nejaké historické
súvislosti. ARISTON mu nenechal úplne celistvé informácie, ale Haroldovi sa
z toho, čo v neurátore prežil, stále nezdalo, že svet v roku 2020 už nemal šancu
na záchranu. Muselo by sa samozrejme všetko od základu zmeniť, uvažoval
medzi jednotlivými programami, ale šanca tam hádam nejaká je. Veď ani Doris
si tým nebola úplne istá, dodával si Harold nádej.
Pri výmene diskov si Harold vždy zajedol pár suchárov a potom odbehol aj
na obed. Doris a Georgiosovi povedal, že na večeru nepríde a budú mu stačiť
sucháre. Tých však príliš veľa nezjedol a stále mal na zemi krabicu plnú chutných
a hlavne výživných suchárov. Bol už neskorý večer, keď sa dostal opäť k disku,
ktorému sa už raz venoval - Historické obdobia. Militarizmus, producentrizmus
a filantropizmus už poznal. Čokoľvek staršie ho nezaujímalo, ale ostávala
posledná čerešnička na torte. Azda jediný program, ktorý bude skutočne prínosný,
dúfal Harold. Bolo trochu prekvapujúce, že tento program mu ARISTON nechal
aj napriek cenzúre. Príliš optimizmu však Harold nemal, pretože vedel, že
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ARISTON si dal veľký pozor, aby nenechal v programoch priame popisy
historických udalostí, ale aj z rôznych odkazov sa dá niečo vydedukovať. Takéto
nádeje vkladal do prednášky s názvom Efektivizmus.
„Pod efektivizmom rozumieme nielen smer zameraný na efektivitu, ale aj
obdobie od vzniku a spustenia polisov. Tieto dva elementy sú totiž
najdôležitejšími faktormi vzniku toho, čo poznáme pod slovom efektivizmus,“
Harold počas týchto slov mohol okolo seba naživo sledovať stavbu
monumentálneho

polisu.

„Efektivizmus

je

silnou

polaritou

oproti

predchádzajúcim historickým obdobiam a do vysokej miery vznikol práve kvôli
ich neefektívnosti, ktorá zničila planétu a prírodné zdroje. Činnosť ľudí
a dôsledky ich ľahostajnosti a arogancie vyústili do Zlomového bodu,“ počas tejto
časti prednášky stál Harold uprostred prázdneho bieleho priestoru a zjavne bol
obeťou ARISTONovej cenzúry, „ktorý niektorí mylne považujú za začiatok
efektivizmu. Toto obdobie síce je nevyhnutným predpokladom efektivizmu, ale
tento smer ako taký, sa reálne začal praktizovať až neskôr, keď ARISTON začal
realizovať prvé kroky smerujúce k spusteniu polisov.“ Takže ARISTON musí byť
poriadne starý, pomyslel si Harold.
„Najdôležitejšou vlastnosťou efektivizmu je jeho neuzavrenosť. Ide o nikdy
nekončiaci proces neustáleho zlepšovania sa na základe predošlých skúseností
a budúcich predpokladov. Nesmieme si ho teda predstavovať ako dané pravidlá,
ktorých sa treba držať a podmieňovať im vlastné konanie. Efektivizmus nehovorí
presne, čo a ako sa má urobiť. Efektivizmus vo všeobecnosti znamená robiť
všetko čo možno najpragmatickejšie – dosiahnuť požadovaný výsledok
s minimom zdrojov. Cieľom teda nie je maximalizácia výsledku, ako sa o to
snažil napríklad producentrizmus, ale jeho dosiahnutie šetrne a s využitím
najdostupnejších zdrojov. Zároveň efektivizmus hovorí o zmysluplnosti každej
aktivity. Všetko sa robí a vyrába, iba ak to má opodstatnenie a trvanlivosť v čase.
Teraz sa nám to možno zdá nepredstaviteľné, ale pred efektivizmom si ľudia
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vyrábali množstvo rôznych výrobkov, ktoré mali vopred stanovenú obmedzenú
životnosť,“ Harold bol počas prednášky svedkom masovej produkcie elektroniky
a tovarov, ktoré mali vydržať jeden až dva roky, po ktorých budú nahradené. „V
efektivizme sa vyrába minimum produktov, pretože snaha sa upriamuje hlavne na
udržiavanie a zdokonaľovanie tých už vyrobených,“ Harold videl, ako sa hodinky
a neurátory polisanov raz za niekoľko rokov podrobujú servisu, počas ktorého sa
opravia poškodené súčiastky, prípadne sa niektoré vymenia za dokonalejšie
a efektívnejšie.
„Efektivizmus sa najviac prejavil v bežnom živote v polisoch. Sú totiž
postavené tak, aby ich obyvatelia mohli vykonávať všetko čo najefektívnejšie –
bez zbytočného vynakladania množstva času alebo iných prostriedkov. Zároveň
polisy vyžadujú, aby aj ich obyvatelia poskytovali dostatočne efektívny zdroj
v podobe ich samých. Musia byť k dispozícii a podieľať sa na udržiavaní polisu
a jeho služieb, prípadne na poslednej nevyhnutnosti. Kvôli tomu bola vyvinutá
podnož efektivizmu – teória efektivistickej evolúcie, ktorá udržiava rovnováhu
v ľudskom elemente polisov. V prvom rade sa obyvatelia polisov nesmú
preľudniť, kvôli čomu je štandarde povolené jedno dieťa na jedného obyvateľa
a len vo výnimočných prípadoch sa povoľuje vyšší počet potomkov. Bežne teda
majú dvaja polisania dve deti, čím sa prirodzene udržiava vopred stanovený
efektívny počet obyvateľov polisov. V druhom rade je teória efektivistickej
evolúcie spôsobom na efektívne využívanie ľudských zdrojov a s tým spojené
prípadné zásahy. Do polisov boli vybraní tí najschopnejší ľudia z celej planéty,
ktorý mali polisom a ich budúcnosti čo ponúknuť. V efektivizme sa totiž od ľudí
vyžaduje, aby boli pre spoločnosť prínosom. Tento prínos môže byť rôzneho
charakteru, ale podstatou je, že ľudia nesmú byť prekážkou rozvoja iných. Ak by
nastalo, že niekto nechce alebo nie je schopný počas aktívneho života poskytnúť
polisom akúkoľvek službu, nemôže očakávať, že sa o neho bude starať polis.
V takýchto prípadoch dostane len nevyhnutné zabezpečenie životných
nevyhnutností a všetko ostatné je v jeho vlastnej kompetencii, čo bežne znamená,
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že sa musí spoľahnúť na pomoc rodiny či priateľov. Súčasťou teórie
efektivistickej evolúcie sú aj recyklácie takých ľudí, ktorí už neposkytujú
spoločnosti žiaden úžitok a zároveň si vyžadujú starostlivosť, ktorú im nemá kto
poskytnúť,“ Harold sa ocitol uprostred dojemnej scény lúčenia sa starého muža
so životom uprostred rozkvitnutých čerešní, kde bol uspaný a potom prevezený
na recykláciu.
„Efektivizmus sa prejavuje v každom ohľade nášho života – od pestovania,
cez rozmiestnenie výdajní potravín či športovísk v polisoch, riadenie
energetických zdrojov a výroby, využívanie spoločného oblečenia, nastavenie
neurónových sietí až po práce na posledných nevyhnutnostiach. Vďaka
efektivizmu dokážeme na zabezpečenie všetkých našich nevyhnutností, zábavy
a pohodlia využívať len približne 12% zdrojov v porovnaní s obdobím pred
efektivizmom. S efektivizmom a teóriou efektivistickej evolúcie sa nie len
vyvíjame na evolučne vyspelejšie organizmy a udržiavame všetky zdroje
v rovnováhe, ale tiež napredujeme za lepšou budúcnosťou. A to všetko vďaka
najdôležitejšiemu faktoru úspešnosti a neustáleho rozvoja efektivizmu –
ARISTONovi.“
Keď sa prednáška ukončila a Harold si zložil neurátor, najprv ho prekvapila
okolitá tma, ale rýchlo sa zorientoval a rozsvietil svetlo. Postavil sa, aby si
ponaťahoval telo a usporiadal si myšlienky. Všetko je to síce pekné, ale až tak
veľmi mi to nepomohlo, sumarizoval Harold. O Zlomovom bode takmer nič, ale
aspoň niečo z toho sa mi určite bude hodiť.
„Takže vďaka tebe funguje efektivizmus,“ oslovil Harold všadeprítomnú
umelú inteligenciu. Nedostal však žiadnu odpoveď. Bolo nezvyčajné ticho.
Harold otvoril dvere na chodbu, ale všade bola tma, keďže bola už takmer polnoc.
Vykukol zo svojej izby, ale nikde nebolo nikoho. Zavrel dvere a prechádzal sa po
svojej izbe.
„ARISTON?“ oslovil ho opäť, ale tentokrát už použil čarovné slovíčko.
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„Áno?“ zareagoval okamžite ARISTON.
Harold sa na sekundu zastavil, ale ihneď pokračoval ďalej, aby nijako
nenaznačil, že sa práve stalo niečo čudné. „Práve som sa dozvedel, že to tebe
môžu polisania ďakovať za efektivizmus.“
„Za jeho realizáciu a zlepšovanie. Samotnú myšlienku efektivizmu som
nevymyslel, len ju neustále zdokonaľujem a zabezpečujem jeho praktikovanie.“
„Ale bez teba by polisy asi neexistovali,“ nabádal ho Harold na lepšie
dovysvetlenie efektivizmu.
„Možno by existovali, ale určite by nefungovali tak, ako pod mojim
vedením,“ bez skrývania hrdosti odpovedal ARISTON svojim monotónnym
hlasom.
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28. kapitola – Deň v práci
Georgiosa zobudil alarm jeho hodiniek, ktorý bol nastavený, aby sa spustil
o siedmej ráno. „OK,“ vypol Georgios budík týmito slovami. Chvíľu si pretieral
oči a rozmýšľal, aký je dnes deň a čo bude robiť. Rýchlo sa spamätal a uvedomil
si, že dnes ide po čase opäť do práce. Tentokrát navštívi svoje domáce pracovisko,
ktoré

spomedzi

všetkých

ostatných

využíva

najčastejšie.

Spravovanie

a vylepšovanie neurónových sietí je totiž tým, v čom sa nielen vyzná, ale aj ho to
naozaj baví. Robiť však stále tú istú prácu by bolo veľmi ubíjajúce, takže veľmi
rád sa venuje aj iným pracovným činnostiam na úplne iných pracoviskách.
Keď sa Georgios obliekol, tak navštívil kúpeľňu. Potom, ako z nej vyšiel,
našiel v kuchyni Doris. Opýtal sa jej, čo by si dala na raňajky a ponúkol sa, že
vykoná rannú návštevu výdajne potravín na prízemí budovy. Keďže Harold zatiaľ
nevyšiel zo svojej izby, obaja si zažartovali o jeho nekonečnom a nepravidelnom
vyspávaní. Rozhodli sa, že raňajky mu opäť vyberú na základe vlastných návrhov,
ale samozrejme nezabudli, že toho musí byť veľa, ako im včera Harold
prízvukoval.
Vo výťahu smerom nadol sa Georgios krátko porozprával s ARISTONom.
Okrem niekoľkých pracovných otázok sa zaujímal aj o vtáky, ktoré sa chodia
kŕmiť na jeho terasu. Ariston ho ubezpečil, že tam pravidelne posiela dron, aby sa
o to postaral, ale Georgios aj tak trval na tom, že čoskoro sa do svojho bytu a na
terasu pôjde osobne pozrieť. Taktiež ARISTONa požiadal aj o jednu vec. Chcel
od neho, aby mu poslal niečo pre Harolda, čo sa mu bude hodiť. Vo výdajni bol
takto ráno celkom veľký ruch. Všetko bolo samozrejme nadimenzované tak, aby
to spĺňalo parametre veľkej budovy, ale drony mali aj tak čo robiť, aby stíhali
dokladať rýchlo miznúce potraviny. Všade voňalo čerstvo upečené pečivo, ktoré
pripravovala neďaleká autonómna pekáreň. Georgios navyberal nádobu plnú
čerstvého jedla a už sa nevedel dočkať raňajok.
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Hore v byte už čakala Doris s tromi šálkami horúceho zeleného čaju. Táto
vôňa ešte viac nabudila Georgiosa na raňajky. Už chýbal len Harold. Inokedy by
ho nechali spať a naraňajkovali by sa sami, ale keďže dnes mal ísť Harold do
práce s Georgiosom, tak bolo potrebné, aby sa prispôsobil ich harmonogramu.
Georgios preto požiadal ARISTONa, aby zobudil Harolda s tým, že raňajky už
čakajú. Keď už Georgios aj Doris sedeli pri stole a vôňa čerstvého pečiva ich
premohla, vyšiel zo svojej izby viditeľne nevyspaný Harold.
„Už sme si mysleli, že odtiaľ dnes nevyjdeš. Nezabudol si hádam, že ideš
s Georgiosom na neurónové pracovisko?“ vítali ho Dorisine slová a Georgiosov
úsmev, z ktorého vytŕčala zelená pažítka.
„Veď áno .... teda nie ..... akože nezabudol som myslel,“ pretieral si Harold
tvár rukami.
„Myslel som na tvoje žalúdočné potreby, keď som bol po raňajky,“ hrdil sa
Georgios plným stolom jedla.
Harold si sadol za stôl a najprv sa na to všetko jedlo pozeral, ako keby naň
vôbec nemal chuť. O chvíľu sa však do neho pustil, až to vyzeralo, že sú to jeho
posledné raňajky v živote. Hltanie jedla mu ani neumožňovalo viesť nejakú hlbšiu
konverzáciu. Na otázky ohľadom jeho unavenosti, ponocovania a neskorého
príchodu na raňajky len prihmkával a občas niečo povedal s plnými ústami, takže
mu aj tak nebolo poriadne rozumieť. Počas jedenia sa však viac prebral a už
nepôsobil takým bezduchým dojmom.
„Takže, kedy vyrážame?“ pýtal sa Harold Georgiosa, keď konečne dojedol.
„Keď budeš pripravený, ale ešte predtým, pre teba niečo mám,“ nadšene
mu odpovedal po tom, ako zjavne dostal nejakú informáciu od ARISTONa cez
slúchadlo v uchu.
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Georgios sa vydal k dverám bytu, ktoré sa samé otvorili ešte predtým, než
k ním stihol prísť. Stál v nich dron, ktorý priniesol malý batoh. Georgios ho od
neho prevzal a prezentoval ho Haroldovi ako akýsi darček.
„Bude sa ti hodiť, keď budeš teraz viac chodievať mimo byt,“ vysvetľoval
Georgios.
„Ani nevieš, ako si ma tým potešil,“ nečakane nadšene ďakoval Harold.
„Presne niečo také som potreboval.“
Georgios potom ukazoval, že tento batoh, môže byť oveľa väčším, než sa
na prvý pohľad môže zdať. Jeho materiál totiž umožňuje relatívne výrazné
zväčšenie oproti svojmu štandardnému objemu. To všetko Georgios názorne
predstavoval a poukazoval na to, že aj on má takýto batoh a využíva ho najmä
vtedy, keď navštevuje športové stredisko, ale aj pri chodení do práce je veľmi
praktický, vysvetľoval.
Georgios bol veľmi rád, že jeho nápad mal u Harolda taký veľký úspech.
Bolo to až trochu prekvapivé a komické, ako sa Harold batohu potešil. Asi v jeho
dobe takéto veci neboli bežné, rozprávali sa Georgios a Doris, keď bol Harold
v kúpeľni.
Haroldovi trvala príprava o niečo dlhšie, ako jeho priateľom, ktorí ho už
trochu nervózne čakali. Doris mala tiež namierené do práce, avšak jej pracovisko
je v inej budove, ako to Georgiosove. Plánovala vyraziť naraz so svojimi
spolubývajúcimi, to však ešte netušila, že Haroldovi po jeho gamefeste trvá všetko
dvakrát tak dlho, ako obvykle. Keď konečne vyšiel zo svojej izby, mal na sebe
nový batoh a vyzeral ako dieťa, ktoré ide po prvýkrát do školy.
„No čo tu sedíte, práca čaká!“ vyletel na nich, aby zakryl, že čaká sa akurát
tak na neho.
Spoločne vyšli z bytu aj z budovy. Na prvej križovatke sa od nich musela
oddeliť Doris a dohodli sa, že doma sa opäť stretnú niekedy podvečer. Georgios
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viedol Harolda na svoje pracovisku, ktoré bolo v rovnakej budove, v akej sa
uskutočnil prvý Haroldov výsluch a v podstate zároveň aj proces. Georgios
sledoval svojho spoločníka, či mu toto miesto nevyvoláva nejaké nepríjemné
spomienky, ale nič také nespozoroval. Harold sa len obzeral všade naokolo
a spoznával okolie rovnako, ako ho to Georgios videl robiť v podstate vždy, keď
boli spolu mimo bytu. Teraz sa mu však podarilo jeho bežné užasnutie posunúť
ešte o kus vyššie. Georgiosove pracovisko totiž ponúkalo úchvatný výhľad.
Tentokrát to nebol výhľad na polis, aj keď samozrejme aj takéto obrazy bolo
možné z tohto miesta sledovať. Najúžasnejším pohľadom na tomto mieste však
bolo neurónové jadro, ktoré bolo akýmsi mozgom každého polisu. Jadro bolo
zavesené uprostred tejto veľkej budovy a neurónové pracovisko predstavovalo
niekoľko poschodí, ktoré ho obkolesovali. Jadro bolo za hrubým sklom a preto ho
bolo možné vidieť z každého poschodia neurónového pracoviska. Z jadra
s priemerom asi desať metrov vychádzalo množstvo neurónových káblov, ale len
jeden z nich Harolda zaujal natoľko, aby sa na neho začal vypytovať. Georgios
mu vysvetlil, že masívny kábel vedúci do spodnej časti neurónového jadra je
hlavným vodičom neurónových sietí. Týmto káblom sú prepojené najbližšie dve
neurónové jadrá v dvoch neďalekých polisoch.
„To je ARISTON, však?“ dovtípil sa Harold. „Takže jeho vedomie je
prepojené aj s inými polismi?“
Georgios veľmi rád odpovedal na všetky podobné Haroldove otázky, ktoré
sa týkali jeho práce. Ozrejmil mu spôsob fungovania ARISTONa, ktorý bol
prítomný v každom polise na svete, ale káblovo sú prepojené vždy len najbližšie
polisy. S ostatnými polismi si vymieňa takisto informácie, ale len na diaľku, cez
satelitné spojenie, kvôli čomu je táto výmena informácií omnoho nižšia, ako
v prípade káblového neurónového spojenia. Káblové prepojenie blízkych polisov
slúži hlavne ako poistka proti poruchám a ako náhrada v prípade údržby. Keby sa
totiž lokálnemu neurónovému jadru niečo stalo, polis by stále mohol využívať
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neurónovú kapacitu blízkych pripojených polisov, kým by sa miestny problém
vyriešil. Takže polisania by takýto výpadok v podstate vôbec nepocítili.
„Podobne, ako keď teraz ARISTON využíva polovicu svojej kapacity
v týchto polisoch na overenie hypotéz ohľadom cestovania časom?“ prerušil
Harold Georgiosove vysvetľovanie.
To však už nebola téma, na ktorú by Georgios odpovedal rád. Bol s týmto
rozhodnutím veľmi nespokojný a nepovažoval za efektívne tak veľkú časť
neurónovej kapacity vyhradiť na riešenie jednej problematiky. Georgios vedel, že
využívanie tejto kapacity sa prejavuje hlavne v noci, kedy sa ARISTON venuje
veľmi horlivo danému problému a pre polisanov pracuje len v pasívnom režime.
Takéto

ovplyvnenie

bežného

života

polisanov

je

podľa

Georgiosa

neopodstatnené. Veď Harold sa nechystá nikomu ublížiť, presviedčal Georgios
sám seba.
Goergios len pritakal Haroldovi a pokračoval v prezentovaní iných
predností neurónových sietí. „Vďaka svojej veľkej neurónovej kapacite zvláda
ARISTON vykonávať obrovský počet úloh naraz a pri tom riešiť aj bežné
problémy polisanov alebo sa s nimi len tak rozprávať. Riadi pri tom aj rôzne
autonómne prevádzky a zariadenia v polise a jeho okolí, ako elektráreň,
práčovňu, pekáreň, servisovňu dronov a mnohé ďalšie. Samozrejme, že občas si
vyžadujú aj ľudskú pracovnú silu, ale inak väčšinu práce zvláda ARISTON.“
Georgios ďalej pokračoval vo vysvetľovaní svojej práce pri stole
s hologramom. Harold sa ho stále pýtal na nejaké počítače a servery, ale on mu
opakoval, že na všetko stačia hologramy a neurátory. Navyše, časť Georgiosovej
práce je manuálna a tam musí využívať svoje ruky a bežné náradie. Aj tieto
činnosti mu ochotne ukazoval a poukazoval na to, že práve toto sú činnosti,
v ktorých ho nedokáže nahradiť ARISTON ani drony. Ide totiž o veľmi precíznu
manuálnu prácu a dronu by trvalo strašne dlho vykonať prepojenie medzi dvoma
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obyčajnými neurónovými káblami, nie to ešte spojenie s jadrom, smial sa
Georgios, ale Harold jeho pracovné narážky nie celkom chápal.
Počas dňa si obaja odbehli po obed do najbližšej výdajne potravín a najedli
sa v parku vedľa budovy. Okrem nich takto obedovalo množstvo iných ľudí a park
bol v tomto čase plný obedujúcich a oddychujúcich polisanov. Obom im krátky
pobyt na sviežom vzduchu veľmi prospel a opäť sa nadšene vydali naspäť na
neurónové pracovisko.
Georgios pokračoval v objasňovaní zmyslu svojej práce aj dôležitosti
neurónových sietí v polisoch. Všimol si však, že Haroldove počiatočné nadšenie
postupne vyprcháva a jeho záujem je stále nižší. Georgios si dával za vinu, že nie
je pre Harolda dostatočne zaujímavým spoločníkom, preto sa ho snažil zabaviť
tým, že mu ukázal svoju prácu v neurátore. Ten bol samozrejme v pasívnom
móde, aby mu mohol aj po jeho nasadení ďalej vysvetľovať, čo sa okolo neho
vlastne deje. Harold bol však z pracovného prostredia v neurátore príliš zmätený
a nedarilo sa mu ani len napísať pár riadkov kódu, nie to ešte pracovať vo
vizualizátore. Tieto pre Georgiosa bežné činnosti boli pre Harolda absolútne
neznáme a ťažko pochopiteľné. Upustili preto radšej od neurátora a Georgios mu
ponúkol, že nakoniec si môžu prejsť ešte celé pracovisko a lepšie si prezrieť
neurónové jadro. Práve to dnes najviac zaujalo Harolda, uvažoval Georgios, preto
ho nebudem zaťažovať inými vecami a ukážem mu radšej to, čo ho fascinuje.
Z najvyššieho poschodia neurónového pracoviska, ktoré malo tvar kruhu
obkolesujúceho neurónové jadro, mali perfektný výhľad na ARISTONov mozog.
Z celého jadra vychádzalo množstvo káblov, ale jeho vrchol bol úplne hladký
a mal lesklú medenú farbu.
Keďže Haroldova nálada sa nijako nezlepšovala, práve naopak, rozhodol
Georgios, že pôjdu domov o niečo skôr a prekvapia Doris večerou. Toto konečne
prebralo Harolda a preto sa Georgios utvrdil v tom, že Harolda asi príliš jeho
práca nezaujímala a už sa zjavne tešil naspäť domov.
266 | S t r a n a

Po krátkej prechádzke boli naspäť pred svojou budovou, ale najprv
zamierili do výdajne potravín. Keďže obaja mali batohy, nepotrebovali žiadne
nádoby a jedlo brali priamo do batohov. Na večeru si vymysleli cestoviny
zapečené s množstvom zeleniny, preto vo výdajni starostlivo vyberali, čo všetko
bude im aj Doris chutiť. Keď mali všetko jedlo vybrané, Harold prekvapil
Georgiosa jednou otázkou.
„Kde tu nájdem šampanské? Alebo mám povedať ARISTONovi a on
nejaké pošle?“
Georgios ostal zarazený a snažil sa prísť na to, čo je to šampanské. Rýchlo
si uvedomil, že s tým nepohne a preto požiadal o pomoc ARISTONa.
„ARISTON, čo je to šampanské?“
„Alkoholický nápoj, šumivé víno z regiónu Champagne vo Francúzsku,
ktoré sa vyrábalo do Zlomového bodu,“ zaznelo Georgiosovi v uchu.
Georgios sa po tejto informácii musel rozosmiať a Harold na neho stále
nechápavo hľadel. „Prečo by si chcel piť alkohol? Veď je to zdraviu škodlivá
látka.“
„Len tak, osláviť spoločnú večeru, stačilo by aj obyčajné víno, ak máš
problém so šampanským.“
„Ale veď aj to je alkohol,“ snažil sa mu to Georgios vtĺcť do hlavy.
„Nepijeme niečo, čo priamo poškodzuje životne dôležité orgány.“
„Nepreháňaj, zas až taký zabijak to nie je,“ zľahčoval situáciu Harold, ale
vidiny pohára sektu sa už vzdal a vydal sa von z výdajne.
„Akože nie? Aj v tvojej dobe ste museli vedieť o negatívnych účinkoch
alkoholu.“
„Vedeli, ale pohár vína ťa predsa nezabije.“
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„Ani jedno porezanie nožom ťa nezabije a tiež sa dobrovoľne nebudeš
rezať, pretože viacero takýchto porezaní by ťa už zabiť mohlo alebo minimálne
by ti vážne poškodilo zdravie. Asi si dostatočne nepochopil teóriu efektivistickej
evolúcie. Snažíme sa vyvíjať sa na zdravšie a lepšie organizmy, nie degradovať a
poškodzovať sa,“ poučoval Georgios vo výťahu, kým si neuvedomil, že Harolda
to nezaujíma a len ho tým otravuje.
Spoločne pripravili večeru a Doris prišla práve načas, keď bola hotová. Pri
spoločnej večeri mal Harold opäť už lepšiu náladu a na všeličo sa vypytoval.
Väčšinou sa to týkalo informácií, ktoré nadobudol počas dňa s Georgiosom
v práci. Dohodli sa tiež na tom, že zajtra pôjde Harold do práce s Doris, aby mu
ukázala prácu vedcov v polise. Po večeri, keď sa už zotmelo, umyli spolu riady
a poupratovali po sebe. Na Haroldovo naliehanie potom všetci spolu sedeli na
terase a oddychovali. Harold neprestával s otázkami o dôležitých aj banálnych
veciach v polise. Georgios už bol po dlhom dni a množstve vysvetľovania
unavení, ale Doris mala stále dosť energie na to, aby dôsledne odpovedala na
každú hlúposť, ktorá Harolda zaujímala. Georgios sa pohodlne uvelebil na
mäkkých vankúšoch a popri počúvaní svojich spolubývajúcich niekoľkokrát
nahlas zazíval. Raz sa mu to podarilo počas toho, ako Doris ozrejmovala
fungovanie zachytávačov oxidu uhličitého a jeho následnú transformáciu na
kyslík a uhlík, ktorý je v polisoch veľmi potrebným prvkom. Georgiosove
zazívanie počas takejto vážnej témy však spôsobilo zosmiešnenie jej prednášky
a samozrejme aj smiech na Haroldovej a následne aj na Georgiosovej tvári. Hoci
je Calipolis uprostred horúcej púšte, v noci tu teploty klesajú na celkom nízke
teploty a preto sa čoskoro museli presunúť dovnútra. Harold ich však nechcel
nechať ísť spať a vydobyl si ešte nejaký spoločný čas. Georgiosovi to nevadilo
a rozpovedal Doris absurdnú príhodu o šampanskom. Takto spolu sedeli
a diskutovali do neskorých nočných hodín, kedy už aj Harold uznal, že je neskoro
a postupne sa chystali spať.
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Georgios bol zvyknutý bývať sám a život so spolubývajúcimi mal pre neho
len jednu nepraktickú okolnosť – spoločnú kúpeľňu. Keď počul, že z nej Doris
vyšla, rýchlo vybehol zo svojej izby do kúpeľne, aby ju teraz obsadil on. Zložil si
hodinky a vošiel do sprchy, kde si doprial horúcu relaxáciu. Jediné, čo ho pri tom
vyrušilo, bol Harold.
„Nevedel som, že si tu...prepáč...prídem asi neskôr,“ ospravedlňoval sa
Harold v kúpeľni plnej horúcej pary.
„O pár minút budem končiť, potom môžeš ísť,“ odpovedal mu Georgios so
zavretými očami, keďže po tvári mu práve stekala voda.
„Vieš čo, neponáhľaj sa, osprchujem sa ráno. Aj tak tu bude ako v saune
ešte niekoľko hodín,“ zažartoval Harold a zavrel za sebou dvere.
Georgios dokončil, prečo bol v kúpeľni a zobral si svoje veci. Poriadne
unavený, ale konečne osprchovaný sa zvalil do postele a zaspal s dobrým pocitom
z príjemne prežitého dňa.

„Prečo na sebe nemáš hodinky?!“ vážne sa pýtal ARISTONov hlas. „A čo
robíš v Georgiosovej izbe?“
„Čože?“ nechápal Georgios, ktorý odkryl prikrývku a chytil do rúk
hodinky. Bolo už ráno, ale zdalo sa byť ešte skoro na jeho budík. „Naozaj nie sú
moje,“ kľudne konštatoval pri pohľade na hodinky, ktoré oznamovali rovných
6:00.
„Georgios?!“ doslova skríkol ARISTON, čo bolo skutočne výnimočné.
„Čo sa deje,“ zľakol sa Georgios, ktorého veľmi prekvapil ARISTONov tón
hlasu.
„Okamžite choď do Haroldovej izby!“ prikázal ARISTON.
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Georgios vybehol z izby a okamžite zamieril k Haroldovým dverám. Bez
váhania ich otvoril a bál sa, čo v izbe nájde, keď sa ARISTON správa tak
nezvyčajne. Nenašiel tu však nič zvláštne. A to bol ten problém. Izba bola
prázdna. Harold tu nebol.
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29. kapitola – Vyšetrovanie
Georgios aj Doris sedeli v jedálni svojho prechodného bytu a skleslo
pozerali do zeme. Bolo veľmi skoré ráno a nálada bola horšia ako po pohrebe.
ARISTON im položil niekoľko otázok a potom sa odmlčal. Obaja sa cítili
previnilo, keďže nedokázali splniť jedinú úlohu, ktorú dostali. Stačilo len
postrážiť Harolda. Nebola to vôbec ťažká úloha, keďže polis je mimoriadne
strážené miesto, z ktorého sa človek len tak ľahko nedostane, pokiaľ si to
ARISTON neželá. Bežný polisan samozrejme môže ísť kamkoľvek a
kedykoľvek, ale Harold bol špeciálny prípad a pre všetkých predstavoval
momentálne azda najdôležitejšieho človeka v Calipolise. Georgios a Doris
nedokázali pochopiť, ako sa mohol len tak vypariť. Nič tomu podľa nich predtým
nenasvedčovalo. Kým sedeli a čakali na ďalšie pokyny od ARISTONa, snažili sa
prísť na to, kde urobili chybu.
„Približne od obeda sa mi zdal akýsi čudný. Bol akýsi smutný a bez nálady.
Pripisoval som to tomu, že som ho asi nudil mojim nekonečným kecaním
o neurónových sieťach. Keď sme šli domov, tak sa opäť rozveselil a večer si
videla, aký bol bezstarostný.“
„To by mohlo byť dôkazom, že sa s nami lúčil. Aj to šampanské by s tým
mohlo súvisieť. Nechcel nás nechať ísť spať, ale dlho do noci sa chcel rozprávať.“
„Naozaj veríš tomu, že to mal naplánované?“
„Určite. Z Calipolisu by len tak ľahko zmiznúť nemohol.“
„Možno, že je ešte stále v Calipolise,“ teoretizoval Georgios.
„Taký útek by nemal zmysel. Ak sa mu podarilo dostať sa nepozorovane
z bytu, tak už je určite mimo Calipolisu.“
„A ako tam prežije? Neviem si predstaviť, že niekde cestou narazil na
klimatizovanú kombinézu,“ strachoval sa Georgios.
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Ich smutný rozhovor prerušil ARISTON, ktorý sa po niekoľkých minútach
mlčania opäť ozval. A vôbec nemal dobré správy, ako obaja naivne dúfali.
„Zvolal som núdzové zasadnutie Rady ministrov. Okamžite sa tam presuňte. Dole
vás čaká EMV.“
„Celé je to jeho chyba,“ nahnevane obviňoval Georgios ARISTONa. „Keby
nevenoval veľkú časť svojej kapacity na riešenie jediného problému, tak Harold
by nemal šancu ujsť.“
„Jeho

útekom

sa

však

potvrdila

opodstatnenosť

ARISTONovej

podozrievavosti. Či sa nám to páči alebo nie, Harold nám klamal a teraz robí niečo
za naším chrbtom. A určite to nebude niečo v náš prospech. Uvedomuješ si, aké
riziko predstavuje Harold bez našej kontroly?“
„Veď si nikdy neverila tomu, že by bol schopný spiatočnej cesty,“ oponoval
jej Georgios.
„Ak by bol stále tu, tak by sme o tom nemuseli ani diskutovať, ale ak naozaj
utiekol, tak sa tým musíme začať vážne zaoberať.“
Obaja sa rýchlo nachystali a namiesto plnohodnotných raňajok si len
zobrali nejaké ovocie z výdajne. Potom okamžite nastúpili do pripraveného
vznášadla, ktoré ich prepravilo na zasadnutie Rady. Počas jazdy stihli do seba
hodiť aspoň rýchle raňajky a po niekoľkých minútach už stáli pred
dverami oválnej konferenčnej miestnosti. Keď tu pred niekoľkými dňami stál
Georgios s Haroldom a malo sa rozhodovať o jeho budúcnosti, Georgiosa by
vôbec nenapadlo, že si ho tak veľmi obľúbi a teraz sa bude skutočne báť o jeho
život. ARISTON ich inštruoval do miestnosti, ale tentokrát nemali sedieť pri
svojich ministroch, ale stáť presne na tom mieste, kde pred niekoľkými dňami stál
Harold. Ministri postupne prichádzali, keďže tiež boli zvolaní len tak narýchlo.
Všetkých ich spájalo jedno – prekvapenie nad mimoriadne neočakávaným
zvratom udalostí. Boli si istí, že Harolda majú vo svojej moci a zatiaľ môžu
kľudne pracovať na problematike cestovania v čase. Boli si tým až tak veľmi istí,
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že im Harold ubzikol medzi prstami. Jediný, kto mal neustále pochyby a trval na
prísnych opatreniach, bol ARISTON. Je teda veľmi paradoxné, že jemu teraz jeho
útek budú dávať za vinu.
„Ako už viete, zvolal som vás sem, aby som vám detailne popísal zmiznutie
Harolda Lewandowskeho, ktorý utiekol včera, piateho septembra o 11:47 z bytu,
kde bol dočasne umiestnený. Jeho súčasná poloha zatiaľ nie je známa, ale vieme,
že Calipolis opustil na tomto mieste,“ za Georgiosom a Doris sa na obrovskom
holograme zobrazil technický nákres Calipolisu a presné miesto, kde Harold
prekročil vonkajšiu hranicu polisu. Obaja ihneď spoznali, že je to presne to
miesto, na ktorom sa boli pred niekoľkými dňami spolu prejsť a vysvetľovali mu
spôsob ochrany polisu pred nežiaducimi votrelcami.
ARISTONov hlas pokračoval a mohutne sa niesol celou veľkou
miestnosťou. „Harold mal celý útek vopred detailne naplánovaný a teraz už nie
sú žiadne pochyby o jeho vypočítavosti a úmysloch, ktoré pre nás vôbec nie sú
pozitívne. Preto som okamžite v koordinácii s ministrom bezpečnosti nariadil
pátranie po Haroldovi, ktoré by malo byť úspešné do niekoľkých hodín. Zatiaľ
vám vysvetlím, ako došlo k tomuto nečakanému úteku.“
„To je jednoduché,“ prerušil ho Georgios a prekvapil tým všetkých
ministrov. „Je to ARISTONova chyba,“ oznamoval ministrom, ktorí sa s
prekvapením začali medzi sebou rozprávať a očividne neboli na jeho strane.
„Ako si to dovoľuješ povedať,“ postavil sa minister neurónových sietí
a pohoršoval sa nad Georgiosom. „Bez ARISTONa by neexistovalo nič, čo vidíš
okolo seba. Nič by nefungovalo efektívne.....
„To nič nemení na tom, že je to jeho chyba. Počas nocí tak zanietene
pracoval na tom, aby očiernil Haroldove tvrdenia, že väčšina jeho systémov
fungovala len v pasívnom režime. Pre bežných polisanov to síce znamenalo len
to, že nepočúval každé ich slovo, ale museli ho predtým priamo osloviť, ale pre
celý polis to znamenalo omnoho väčšie ohrozenie. Kontrola bezpečnosti
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a monitorovanie sa zameriavalo len na lokáciu hodiniek a presne to určite využil
Harold, však?“ vyčítavo zakončil Georgios na úkor ARISTONa.
„Priznávam čiastočnú zodpovednosť za túto situáciu,“ karhal sa ARISTON,
čo bolo pre všetkých veľmi nezvyčajné. Viacerí ministri sa zarazili a minister
neurónových sietí sa opäť posadil a komunikoval so svojimi poradcami.
„Opakujem, že nevyhnutné opatrenia boli okamžite vykonané a Haroldov náskok
v podobe šiestich hodín je príliš malý na to, aby nám mohol unikať dlhšie, ako
niekoľko hodín.“
„Môžem potvrdiť, že vďaka vedomosti presného miesta, kde Harold
prekročil hranicu Calipolisu, nebude ťažké ho rýchlo vypátrať. Ak teda v púšti tak
dlho prežije,“ ozval sa minister Kelton.
„Ako sa teda vlastne mohlo stať, že niekto strážený utiekol nepozorovane
pod dohľadom tisícok monitorovacích senzorov?“ snažila sa ministerka
energetiky a zdrojov vrátiť k pointe.
„Ako som už povedal,“ pokračoval ARISTON, „Harold mal útek
naplánovaný. Spätnou analýzou senzorov som dokázal vysledovať celý postup
jeho úteku, ako aj jeho vypočítavú prípravu, v rámci ktorej nemal problém využiť
Georgiosa a Doris, ktorí sa tak nevedome stali jeho spolupáchateľmi.“
Georgiosa aj Doris veľmi vytáčala takáto interpretácia Haroldovho úteku
a hlavne ich spoluviny na ňom. Ani jeden z nich by nemal žiaden záujem
akokoľvek Haroldovi pomôcť s touto jeho činnosťou, ale aj napriek tomu sa ocitli
pred Radou ministrov v podobe akýchsi neschopných polisanov, ktorí si
nedokázali splniť svoju úlohu. Ich hnev však nesmeroval na Harolda, ktorý ich do
tejto nepríjemnej situácie dostal, ale na ARISTONa, ktorý ich prezentoval ako
ovplyvniteľných hlupákov.
„Harold svoj útek naplánoval na nočné hodiny, pretože vedel, že moje
systémy vtedy fungujú v obmedzenom režime. Informácie potrebné pre útek
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zbieral postupne odkedy bol v polise. Zaujímal sa o kontrolu pri vstupovaní
a vystupovaní do polisu na jeho hraniciach, pýtal sa na spôsob monitorovania
a sledovania polisanov prostredníctvom senzorov a v neposlednom rade hľadal
spôsob, ako si z ruky zložiť hodinky, ktoré boli hlavným spôsobom jeho
monitorovania.“
Georgiosa zamrazilo na chrbte a chytil sa za ruku na mieste, na ktorom
zvyčajne nosí svoje hodinky. Spomenul si pri tom, ako Haroldovi dával návod na
čiastočné uvoľňovanie ich remienka.
„Harold pri týchto otázkach však pôsobil takticky a nikdy to s nimi
nepreháňal alebo nedával príliš najavo svoj záujem, aby nevzbudil moju
podozrievavosť. Definitívne o svojom úteku rozhodol najneskôr predvčerom,
keďže celý tento deň strávil absorbovaním čo možno najväčšieho množstva
informácií prostredníctvom neurátora. Snažil sa vyťažiť maximum predtým, než
opustí Calipolis. Včerajšie sprevádzanie Georgiosa na jeho pracovisku bolo len
zásterkou a odpútaním pozornosti od jeho skutočných zámerov. Harold mal včera
večer záujem tráviť čas so svojimi spolubývajúcimi dlho do noci, aby sa jeho útek
mohol uskutočniť počas fázy, kedy fungujem v pasívnom režime,“ hologram
zobrazil animovaný nákres dispozície bytu, v ktorom všetci traja bývali.
Hologram zobrazoval aj pohyb troch postavičiek spolu s časovým údajom, počas
ktorého sa tieto udalosti odohrávali. Animované postavy sa z jedálne rozpŕchli do
svojich izieb o 11:06.
„Kým sa Doris sprchovala, Harold pracoval na najdôležitejšej časti svojho
plánu. Pôsobením na remienok hodiniek postupne rozširoval ich rozpätie a vždy
ich posunul o niečo vyššie na ruke smerom k lakťu. Pomedzi to si do batoha zbalil
nádobu s drinkom, neurátor so všetkými diskami a zvyšné miesto vyplnil
suchármi, ktoré si deň predtým zabezpečil pod úplne inou zámienkou. Keď Doris
opustila kúpeľňu, Harold ďalej ležal na posteli a snažil sa svoje hodinky posunúť
čo možno najbližšie k lakťu, čím sa dĺžka remienka stále pomaly zväčšovala. Do
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kúpeľne takmer ihneď po Doris vošiel Georgios,“ hologram znázorňoval presun
postavičiek v rámci bytu.
„Potom Harold vyšiel zo svojej izby s batohom, v ktorom už mal
nachystané všetko potrebné na prežitie v púšti. Nechal ho v chodbe a vošiel do
kúpeľne počas toho, ako sa tam sprchoval Georgios. Vtedy vykonal
najrizikovejšiu časť svojho plánu, keď si počas konverzácie s Georgiosom
rýchlym pohybom zvliekol roztiahnuté hodinky od lakťa cez celú ruku tak, že
prešli aj cez jeho päsť. Okamžite ich zamenil s Georgiosovými, ktoré si nasadil a
potom opustil kúpeľňu a vyšiel z bytu. Pohyboval sa bežnou rýchlosťou chôdze
a snažil sa neupriamovať žiadnu pozornosť. Pri senzoroch mal vždy sklonenú
hlavu a chodby budovy aj ulice polisu boli v tom čase už prázdne, takže nenarazil
na nikoho, komu by pripadal podozrivý. Šiel rovnakou trasou, akú prešiel spolu
s Georgiosom a Doris minulý týždeň vo štvrtok. Pri prechode do botanickej
a poľnohospodárskej časti polisu spomalil, aby simuloval nočnú prechádzku.
Haroldov plán spočíval totiž v tom, že sa snažil vystupovať ako Georgios a takto
sa pokúsil na chvíľu ukradnúť jeho identitu, aby sa mohol bezpečne pohybovať
po Calipolise. Týmto spôsobom prešiel až k hranici polisu, ktorá bola druhým
kritickým miestom, na ktorom mohol jeho plán stroskotať. Ak by si zložil hodinky
pred skenerom, ten by ho pri prechode odhalil. Harold však vedel, ako naša
hranica funguje, preto hranicu bez problémov prekročil s Georgiosovými
hodinkami na ruke. Ak by takto ďalej pokračoval, aj v pasívnom režime by sa mi
spustilo upozornenie, že Georgios opustil Calipolis. Skener však o niekoľko
sekúnd zaznamenal Georgiosov návrat, takže varovné upozornenie sa v pasívnom
režime nespustilo. Keď som ráno po nabehnutí opätovnej kapacity neurónového
jadra zaznamenal Haroldovo zmiznutie, poslal som na toto miesto okamžite dron,
ktorý našiel iba Georgiosove hodinky. Harold ich musel po prechode cez hranicu
hodiť naspäť a odtiaľ sa jeho elektronická stopa stráca.“
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„Ako je možné, že si sa nechal tak ľahko oklamať?“ ozval sa minister
medzipolisovej spolupráce.
„Príliš som sa spoliehal na pasívny monitorovací režim. Moje systémy
využívali primárne monitorovanie hodiniek, preto som videl len ako do kúpeľne
vchádza Harold a vychádza Georgios. Harold takisto využil niektoré skutočnosti,
ktoré sa dozvedel,“ obhajoval sa ARISTON.
„Aké?“ zaujímala sa niektorá z ministeriek. „Nebolo ti čudné, že Georgios
si o polnoci vyšiel na prechádzku?“
„Práveže nie. Harold si pamätal, že Georgios mu hovoril o jeho záľube
nočných výletov do záhrad a parkov. Navyše, práve včera mi Georgios hovoril,
že sa v najbližšom čase pôjde pozrieť do svojho bytu na kŕmidlá pre vtákov, ktoré
už dlhšie zanedbáva. Preto mi v pasívnom režime jeho odchod z bytu vôbec
neprišiel čudný.“
Georgios si teraz stále viac uvedomoval, že skutočne nesie čiastočnú
zodpovednosť za Haroldov útek. Aj napriek tomu mu však Haroldove zmiznutie
nedávalo zmysel. Prečo by tak nečakane odišiel. Bol síce dosť obmedzovaný, ale
to hádam nebolo také zlé, aby musel ujsť. ARISTON ďalej diskutoval
s ministrami o chybách, ktoré sa stali pri zabezpečení Harolda. ARISTON
vysvetľoval, ako nesprávne interpretoval nočné udalosti a ako mu až ráno po
nabehnutí plnej kapacity postupne došlo, čo sa vlastne stalo. Georgiosa však
trápilo niečo iné.
„S Haroldom som strávil dosť času a musím povedať, že neviem akú mal
motiváciu preto, aby opustil polis a vystavil sa tak veľmi vážnemu ohrozeniu
života. Harold vedel, aká je okolitá púšť nebezpečná a určite neodišiel len tak.
Máš odpoveď aj na toto?“
„To je hádam úplne jednoznačné, nie?“ odpovedal ARISTON, bez toho,
aby naozaj ponúkol odpoveď.
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Georgios aj Doris si vymenili pohľady a bolo jasné, že ani jednému z nich
nedošlo, aký mal Harold dôvod na to, aby takto tajomne utiekol a riskoval život
v púšti.
„A môžeš nám to vysvetliť,“ dožadoval sa Georgios ozajstnej odpovede.
Na krátku chvíľu zavládlo ticho, ako keby si ARISTON povzdychol, čo
samozrejme nebolo možné. „Odkedy bol Harold v Calipolise, hovoril o tom, ako
sa vydá naspäť v čase. Považoval to za úplnú samozrejmosť, ktorú bez problémov
vykoná. Bol presvedčený o tom, že bude mať možnosť opäť cestovať v čase. Či
už to možné je alebo nie, Harold sa o to zjavne pokúsi. Nič také ako stoj času však
so sebou nemal, pretože by sme mu ho samozrejme zobrali. Musí ho teda mať
ukrytý niekde neďaleko.“
„Ale kedy by ho tam ukryl? Veď som ho našiel so zlomenou nohou
uprostred púšte.“
„Predpokladali sme, že práve na tom mieste, kde sme ho našli, môže byť
stroj času ukrytý. Odvtedy ho tam hľadáme a snažíme sa odhaliť skutočný účel
budovy, ktorá sa nachádza pod nánosmi piesku na mieste incidentu. Tam však nič
také nie je a podľa aktuálnych informácií sa týmto smerom nevydal ani Harold.“
„A kedy teda podľa teba ukryl ten stroj času?“ niektorí z ministrov bol
fascinovaný a zároveň frustrovaný touto témou.
„Pred

minimálne

stoštyridsiatimi

rokmi,“

monotónne

odpovedal

ARISTON.
„Myslíš predtým, než odcestoval do budúcnosti?“ zapojil sa do rozhovoru
Georgios.
„Presne tak. Stroj času musel ukryť na nejakom bezpečnom mieste, aby ho
v budúcnosti mohol opäť použiť. Doteraz som si bol istý, že bude na mieste
incidentu, kde sme našli Harolda, ale nič také sa nepotvrdzuje. Dôležité však je,
aby sme Harolda našli skôr, ako on nájde svoj stroj času.“
278 | S t r a n a

30. kapitola – O jeden krok napred
Je noc z pondelka na utorok. Takže ostávajú celé štyri dni. Štyri dni v púšti.
To je dosť na hrane prežitia, ale mal by som to zvládnuť. Nemohol som už dlhšie
otáľať, pretože každú chvíľu mohlo prísť ďalšie vypočúvanie alebo nebodaj
výsledky ARISTONových zložitých nočných analýz, z ktorých môže vyplynúť
kadečo. Nemá zmysel čakať, kým si robotický vysávač zmyslí, že som pre neho
príliš veľká hrozba a rozhodne sa ma preventívne zrecyklovať. On by to dokázal
bez mihnutia oka. Ak by teda nejaké oko mal.
Harold sa v duchu zasmial nad vlastným vtipom. Nahlas sa však snažil
žiadne zvuky nevydávať z obavy nad senzormi Calipolisu. Bohvie, akými
snímačmi disponujú, keď dokázali zaznamenať aj jeho príchod minulý týždeň.
Opatrnosť bola určite na mieste. Dôležitejšia však bola rýchlosť. Harold sa najprv
pokúšal bežať, ale v hlbokom a sypkom púštnom piesku to nebolo nič
jednoduché. Uprednostnil radšej veľmi rýchlu chôdzu s občasným behom na
miestach, kde sa do piesku príliš nezabáral. Mal pocit, že sa takto určite výrazne
vzďaľuje od Calipolisu, ale keď sa pozrel za seba, zistil, že polis je stále veľmi
blízko za ním. To ho nútilo svoju rýchlosť neustále zvyšovať. Veľký batoh na
pleciach našťastie nebol ťažký, takže nespôsoboval dodatočnú námahu. Okrem
niekoľkých litrov drinku a neurátora tam bolo len množstvo ľahkých suchárov.
Jedlo a pitie je tam kvôli prežitiu najbližších štyroch dní. Neurátor a disky so
sebou nesie kvôli svojmu a Jenniferinmu prežitiu po návrate do roku 2020.
Piatkový večer je však ešte ďaleko a preto sa teraz musí sústrediť hlavne na
prežitie v púšti. Takto v noci to nie je nič zložité, ale dni nemôže tráviť putovaním
púšťou. Nielen, žeby to s najväčšou pravdepodobnosťou neprežil, ale ARISTON
by ho našiel ako nič.
Náhle sa Harold zastavil a tok jeho myšlienok bol prerušený neočakávaným
objavom. V temnej tmavej púšti, kde nebol žiaden život, bolo akési svetlo. To
svetlo však bolo príliš vzdialené, aby Harold dokázal rozoznať, o čo sa vlastne
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jedná. Všimol si ho potom, ako prešiel cez jednu z mnohých púštnych dún.
Akékoľvek svetlo jednoznačne svedčilo o ľudskej aktivite. Z toho, čo Harold
vedel, nemohlo ísť o nepolisanov, takzvaných pustovníkov, pretože takto blízko
Calipolisu sa vraj nevyskytujú. Z toho vyplýva, že to musí byť objekt polisanov,
ktorým sa momentálne musí Harold vyhýbať. To našťastie nebude problém,
pretože osvetlený objav mu nestojí v ceste. Aktuálny Haroldov cieľ je jasný –
oceán.
Keď Harold snoval plán na útek z Calipolisu, vedel presne, kam budú jeho
kroky smerovať. Z Vesmírneho výťahu mal veľmi dobrý výhľad na blízke aj
vzdialenejšie okolie polisu a na základe toho sa rozhodol, že najlepšie bude dostať
sa k oceánu a potom sa pozdĺž neho premiestňovať severne – tam by údajne mali
byť. Hádam ich nájde.
Vzhľadom k tomuto cieľu by bolo vhodnejšie opustiť Calipolis na inom
mieste, ktoré by k oceánu bolo bližšie, ale Harold nechcel riskovať inú cestu
polisom, ako tú, ktorú už dobre poznal a vedel, že ho na nej nič neprekvapí.
A taktiež tým možno trochu zmätie svojich prenasledovateľov. Zatiaľ je jeden
krok pred nimi a takto by to mohlo zostať ešte aspoň štyri dni. Harold chvíľu
vzdialene obchádzal vertikálne ohromný polis a potom už zamieril priamo
k oceánu. Svetlo v diaľke ho však trochu vyviedlo z miery. Zvedavosť bola silná
a preto svoju cestu trochu stočil smerom k neznámemu objektu. Stále však
smeroval k oceánu, len pod mierne odlišným uhlom. Bola ešte noc, takže sa zatiaľ
nemusel báť dolapenia. Mohol si preto dovoliť malé odchýlenie od svojho kurzu.
Vzdialené svetlo bolo položené o niečo vyššie, ako bola súčasná Haroldova
poloha a tým pádom aj vyššie ako Calipolis. Čím bližšie Harold bol, tým viac
rozoznával, že vzdialený svetelný zdroj je zložený z mnohých menších svetiel. Po
chvíli sa mu začali črtať ako reflektory na športových štadiónoch rozložené tak,
aby osvetľovali hraciu plochu. Harold však nepočul o tom, že by polisania hrali

280 | S t r a n a

nejaký futuristický púštny šport a preto túto hypotézu okamžite zavrhol. Bolo
však jasné, že svetlá sú sústredené okolo jedného, nie príliš veľkého miesta.
Z tohto zamyslenia Harolda prebralo to, že stojí na pevnom povrchu. Stále
bol pod ním piesok, ale len veľmi tenká vrstva a pod ňou bol pevný povrch
pripomínajúci asfaltovú cestu. Presne toto som potreboval, pomyslel si Harold.
Okrem toho, že mohol výrazne zrýchliť, nezanechával za sebou viditeľnú stopu,
ktorú by mohli pátrači ľahko identifikovať. Harold sa rozbehol a robil pri tom aj
kľučky, aby prípadná stopa vyzerala chaoticky a mätúco. Našťastie aj pri takomto
kľučkovaní stále bežal po pevnom povrchu. Žeby letisko? Okolo videl torzá
budov, boli však tak zasypané pieskom alebo natoľko rozpadnuté, že len ťažko sa
z nich dalo usudzovať, na čo v minulosti slúžili. Harold túto oblasť vôbec
nepoznal, bol tu jediný krát, keď pristál na letisku a auto ho odviezlo do....no
samozrejme. Vtedy Haroldovi došlo, čo osvetľujú svetlá v diaľke. Polisania
skúmajú inštitút! Musia sa ním zaoberať už od začiatku, premýšľal Harold
a uvedomil si, že práve k inštitútu sa nesmie v žiadnom prípade priblížiť. To je
presne to miesto, kde ho budú hľadať najprv. Harold sa okamžite ostro stočil
doľava a utekal ešte rýchlejšie smerom k oceánu.
Počas behu prešiel výraz Haroldovej tváre rýchlo zo zamrzenia v mierny
úsmev. Vlastne je dobré, že som sa omylom vydal práve k tomuto miestu,
premýšľal Harold. Stopy od Calipolisu budú v dunách celkom dobre viditeľné
a tí, ktorí ma budú hľadať, sa rýchlo dovtípia, že sa snažím ujsť práve k inštitútu.
Aj im to určite zapadne do skladačky. A ja som sa počas tejto cesty v skutočnosti
prudko stočil a vydal sa iným smerom, čo na tomto povrchu hádam nespozorujú.
Zatiaľ to všetko vychádza veľmi dobre. Akosi až príliš dobre, neveril Harold sám
sebe. Utiecť z Calipolisu bolo nečakane jednoduché. Vyžadovalo si to síce
niekoľkodňovú prípravu a množstvo náhod a zhôd okolností, ale konečný
výsledok je viac ako povzbudivý. Už len prežiť tieto štyri dni a popri tom prísť na
kĺb tomu nešťastnému Zlomovému bodu. Piatok sa letí domov, len hlavne
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nevystrkovať končatiny počas jazdy, spomenul si Harold na svoju nohu. Je zázrak,
že môžem vôbec bežať. Ak by ma tam vtedy nenašli, dlho by som so
zdeformovanou nohou uprostred púšte a bez vody neprežil. Tentokrát som
pripravený.
Keď sa Harold na chvíľu zastavil, aby sa vydýchal, počul okrem svojho
dychu aj niečo iné. Akési búchanie. Pravidelné búchanie, ale v tejto tme sa nedalo
ani len rozoznať, odkiaľ vlastne prichádza. Haroldovi však došlo, čo vyvoláva
tento vzdialený mohutný zvuk. Presne za týmto zvukom mal namierené a bol rád,
že jeho primitívne orientovanie podľa polohy Calipolisu začínalo prinášať svoje
ovocie. Oceán je už blízko.
Zvuky vlnobitia boli už ľahko rozoznateľné aj počas Haroldovej rýchlej
chôdze, ktorou nahradil beh. Musel nabrať sily, na posledný dnešný šprint. Noc
už prestávala byť dominantnou a nepotrvá dlho, kým ju nahradí ráno, ktoré pre
Harolda znamená nutnosť úkrytu. Na ten však ešte nemyslel. Najprv bolo
potrebné skutočne sa dostať k oceánu. Popri tom sa občas musel vyhýbať stavbám
vyčnievajúcim zo všadeprítomného piesku. Zvuky mora však boli stále hlučnejšie
a počas noci a tmy zneli až trochu strašidelne. Oceán o sebe skutočne dával vedieť
majestátnym príbojom, ktorého zvuk sa niesol rozľahlou rovinou medzi ním
a Haroldom.
Hoci v noci nebolo v púšti príliš teplo, Harold sa prehrial a spotil náročným
nočným behom. Vidina osviežujúceho oceána bola preto veľmi lákavá. Harold
zatiaľ ani nenačrel do svojich tekutých zásob. Budú mu totižto musieť vydržať
veľmi dlho, vzhľadom k tomu, ako málo ich má. Viac si radšej nebral, lebo väčšia
záťaž v podobe množstva vody by bola kontraproduktívna. Akoby počul Doris,
keď nad týmto premýšľal.
Keď konečne dorazil k oceánu, nevedel sa dočkať ovlaženia sa morskou
vodou. Musel však rozmýšľať triezvo. Nechcel tu zanechať žiadne stopy. Veď to
je vlastne pointa jeho prímorskej cesty. Batoh preto neodhodil a neskočil do vody,
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ako sa mu najprv žiadalo, ale najprv si vyzul topánky a ponožky, ktoré vložil do
batoha. Ihneď na to sa konečne napil drinku. Jeho osviežujúca chuť mu okamžite
dodala energiu, ktorú teraz bude potrebovať. Nádobu s drinkom vrátil do batoha
a dal si ho naspäť na plecia. Priblížil sa k oceánu a vlny mu ovlažili chodidlá
a členky. Postupne vošiel do vody približne po kolená. Pre nohy po
niekoľkohodinovej rýchlej chôdzi striedanej s behom to bola obrovská úľava.
Vlny našťastie neboli také silné, aby státie v takto hlbokej vode spôsobovalo
problémy s rovnováhou. Harold sa predklonil a vodou si ošpliechal celé telo,
hlavne spotenú hlavu. Morskou vodou si ovlažoval tvár, ale dlho s touto aktivitou
nevydržal. Voda totiž zapáchala akosi stuchnuto. Okrem toho nebola ani citeľne
chladná a preto po chvíli už nedodávala želané osvieženie. Aj tak však toto nočné
okúpanie pomohlo a Harold sa mohol vydať na finálnu fázu svojho úteku. Vrátil
sa naspäť na breh, kde voda priamo nesiahala, ale vlny túto časť pravidelne
zaplavovali. Presne toto bola hranica, po ktorej sa Harold rozhodol pokračovať.
Rozhliadol sa naokolo a už dokázal vizuálne rozoznávať obrysy najbližšieho
okolia. Úsvit sa blíži, uvedomil si. Harold vedel, že určiť sever z toho miesta je
veľmi jednoduché. Keďže stál tvárou k oceánu, sever bol po jeho pravej strane.
Harold sa otočil týmto smerom a vydal sa na ďalší nočný beh, ktorý sa však
postupne stával behom ranným.
Harold nemal hodinky, ktorými by mohol určiť presný čas. Niesť ich so
sebou by znamenalo okamžite odhaliť svoju polohu. Vedieť, koľko je hodín, by
určite bolo praktické, ale pre bezpečné unikanie pred ARISTONom to nie je
nevyhnutné. Harold vedel, že okolo siedmej je už polis veľmi aktívny, čo určite
znamená, že ARISTON o takomto čase už dávno bude vedieť, čo sa stalo. Tak či
onak si musí nájsť úkryt ešte predtým, ako denné svetlo umožňí uvidieť ho už z
diaľky. Keď totiž ARISTON ráno zistí, že utiekol, okamžite po ňom spustí
pátranie. Ťažko povedať, akými senzormi disponuje alebo akých pátračov za ním
pošle, ale určite tu na nich nebude čakať všetkým na očiach. Nad týmto uvažoval
Harold počas toho, ako bežal po plážach bývalej Kalifornie. Mokrý tvrdý piesok,
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ktorý zalievali vlny, mu umožňoval bežať bosými nohami celkom rýchlo bez
výraznejších ťažkostí. Ustálil si tempo, ktoré ho príliš neunavovalo. Párkrát bola
však pláž prerušená pozostatkami budov, ktoré tu stáli dávno predtým, než sa tak
ďaleko dostal oceán. Väčšinou mohol Harold prejsť priamo po nich alebo zvolil
radšej prebrodenie plytkej vody okolo. Niekedy to však nebolo možné a Harold
musel obísť zrúcaniny po ich suchej strane. Toto robil veľmi nerád, keďže po pláži
sa presúval práve preto, aby boli jeho stopy okamžite zmyté vlnami. Pri vstupe na
súš si preto dával veľký pozor a stopy po sebe okamžite zahladzoval.
Viditeľnosť bola stále lepšia, čo Harolda vôbec netešilo. Svetlo bolo teraz
jeho nepriateľom. Prial by si dôjsť pred úsvitom čo najďalej, ale taktiež už začínal
pociťovať únavu z celonočného pochodovania a hlavne poslednej hodiny, počas
ktorej takmer bez prestávky bežal. Pozbieral preto všetky sily a odhodlal sa na
posledný šprint. Po tvrdom povrchu sa mu bežalo naozaj dobre a za cieľ svojho
posledného vypätia síl si vybral vzdialenú zrúcaniu pred ním. Tento cieľ bol
veľmi dobrým motivačným faktorom, aby vydržal so šprintom čo najdlhšie.
Nepodarilo sa mu však udržať tempo až po približujúce sa pozostatky neznámej
budovy. Asi dvesto metrov pred cieľom musel spomaliť, pretože mu už došli
všetky sily. Do cieľa svojej dnešnej cesty sa takmer doplazil. Ostávalo ešte
zhodnotiť dočasný úkryt. Nebolo to ideálne, ale pred horúcim púštnym slnkom to
azda bude stačiť. Zrúcanina bola sčasti obmývaná vodou. Do vnútra sa dalo vojsť
len z morskej časti a interiér zničenej budovy poskytoval dostatočný a hlavne
bezpečný priestor na prečkanie dlhého dňa. Už bolo takmer svetlo, takže Harold
aj tak nemohol váhať, pretože sa už urgentne potreboval schovať. Vo vnútri
budovy vyšiel po polozrútených schodoch na to, čo bolo kedysi poschodím tejto
budovy. Nebolo tu nič, z čoho by sa dal identifikovať pôvodný účel zrúcaniny.
Morský príboj bol nemilosrdný a budovu totálne zdevastoval. Haroldovi to však
vyhovovalo. Bolo tu vlhko, čo počas dňa bude určite lepšie ako púšť za múrmi
jeho dočasného úkrytu. Najdôležitejšie bolo, že zrúcanina mala stále z väčšej časti
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strop, čo znamenalo, že sa Harold takto môže skryť pred skenermi a senzormi
Calipolisu, ako aj pred horúcim slnkom.
Harold si našiel najtemnejší kút zrúcaniny, do ktorého by sa nemali dostať
vlny ani počas prílivu. Ak nepríde nejaká silná búrka, tak na tomto vybranom
mieste by mal byť v bezpečí. Musí totiž chrániť neurátor a disky uložené
v batohu, ktorý si konečne zložil z ramien. Hoci nebol ťažký, po hodinách
putovania mu pripadal ako to najťažšie bremeno, ktoré v živote niesol. Batoh
položil na výšku tak, aby prípadná neočakávaná vlna nepoškodila drahocenný
náklad. Harold sa posadil vedľa svojho batoha a rozmýšľal nad tým, že je asi
vhodný čas na to, aby sa naraňajkoval. Bol však taký unavený, že sa mu nechcelo
ani vybrať sucháre z batoha. Oprel sa oň a zmorený únavou okamžite zaspal za
opakujúceho sa zvuku vlnobitia.
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31. kapitola – Stopy v piesku
Keď Harold otvoril oči, prvé čo uvidel, bol symbol polisov a celého ich
efektivizmu. Tomuto znaku na jeho batohu dominoval Vesmírny výťah, po
ktorého stranách boli dve písmená, naľavo F a napravo N.
„Posledná nevyhnutnosť,“ (Final Necessity) dešifroval Harold písmená. Po
vyrieknutí týchto slov si uvedomil, kde vlastne je a hlavne to, že by mal byť úplne
ticho. Bol už jasný deň, ale jeho dočasný úkryt poskytoval veľmi dobrý tieň
a hlavne ho tu nebolo možné spozorovať z brehu ani z oblohy. Harold netušil, ako
dlho spal, ale cítil sa poriadne dolámaný, čo znamenalo, že pravdepodobne prešlo
niekoľko hodín. Postavil sa a ponaťahoval si údy. Nesmelo vyšiel na okraj
poschodia, z ktorého vykukol na oblohu pričom zistil, že slnko je už na jej
západnej časti. Muselo teda byť už popoludnie, čo Harolda veľmi potešilo.
Podarilo sa mu prespať značnú časť dňa a tým nielen zregenerovať telo, ale tiež
prečkať najhorúcejšiu časť dňa. Bolo to však teplo, ktoré ho prebralo
z bezsenného spánku, pretože oblečenie mal úplne prepotené. Vyzliekol si tričko
a nohavice a prehodil ich cez kúsok blízkej zborenej steny. Sadol si naspäť do
rohu k svojmu batohu, ktorý mu dobre poslúžil aj ako vankúš. V bruchu mu
škvŕkalo a nevedel sa už dočkať výživných raňajok. Najprv uhasil smäd troškou
drinku a potom sa už pustil do chutných suchárov. Tých mal dostatok, preto nimi
nemusel veľmi šetriť. Bez jedla sa dá prežiť niekoľko dní aj v púšti, ale sucháre
potreboval najmä na dobíjanie energie kvôli nočným pochodom. Čím musel
šetriť, boli tekutiny. Tých v púšti nikdy nie je dosť a preto bolo ideálne, že cestuje
len v noci, kedy potreba ich dopĺňania nie je taká vysoká.
Harold bezmyšlienkovite prežúval sucháre a ešte stále bol otupený
nedávnym zobudením sa po veľmi ťažkej noci. Cítil sa tak trochu ako po opici
a mozog mu zatiaľ veľmi neslúžil. Určite to bolo aj nedostatkom jedla a veľkým
vypätím síl. Túto noc už toľko bežať nebudem, uvažoval nad svojimi fyzickými
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možnosťami. A musím sa naraňajkovať hneď ráno, nie až takto poobede, karhal
sa popri tom, ako sa pustil do ďalšieho suchára.
Keď balík so suchármi vkladal naspäť do batoha, opäť mu padol zrak na erb
polisov poukazujúci na poslednú nevyhnutnosť. Chvíľu sa naň hypnoticky
pozeral a potom náhle otočil batoh tak, aby bol tento erb otočený k stene. Oprel
sa nahým chrbtom o stenu a užíval si aspoň mierne ochladenie, ktoré mu vlhký
betón poskytol. Občas, po silnejších vlnách, k nemu doleteli kvapky morskej vody
a peny. Užíval si tieto okamžiky osvieženia a tešil sa na noc, kedy sa v oceáne
bude môcť okúpať. Takto prečkal zvyšok dňa s občasným driemaním, kedy aspoň
na chvíľu zabudol na nepríjemnú horúčavu.
Večer so sebou neprinášal zatiaľ žiadnu úľavu od neznesiteľného tepla.
Harold si skontroloval veci a zásoby v batohu. Oblečenie mu už preschlo a všetko
tak bolo pripravené na ďalšiu ťažkú noc. Keď nastala poriadna tma, Harold sa
vyzliekol úplne a okúpal sa v oceáne. Ten smrdel ako stojatý rybník, ale oproti
vonkajšej teplote bol aspoň príjemne chladivý. Nezdržal sa vo vode dlho, len
pokiaľ cítil, že sa jeho telo citeľne ochladilo. Vyšplhal sa naspäť do svojho úkrytu
a pustil sa do pripraveného prídelu suchárov, ktoré mal na túto večeru vyčlenené.
Kým ich jedol, stekala z neho voda a takmer celý vyschol. Osviežený a nasýtený
sa obliekol a mohol pokračovať vo svojej ceste. Opustil bezpečie úkrytu a vydal
sa po pláži ďalej na sever.
Rýchla chôdza nočnou púšťou obmývanou oceánom s občasnými
zrúcaninami budov v ňom navodzovala veľmi surrealistický dojem. Bosými
nohami sa po mokrom piesku kráčalo dobre a Harold prvé kilometre zvládal bez
problémov. Po celom dni v úkryte bol nočný pochod vítanou zmenou. Zatiaľ bolo
ešte stále dosť teplo, preto sa nesnažil premáhať sa behom. Mal pocit, že sa ďalej
dostane touto kontinuálnou chôdzou. Takto bez väčších problémov pokračoval
celú noc, až do skorých ranných hodín. Keďže sa už schyľovalo k úsvitu a pred
sebou nevidel žiaden vhodný úkryt, rozhodol sa pre beh, ktorým chcel rýchlo
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uraziť väčší kus cesty a hlavne nájsť si útočisko na začínajúci deň. Našťastie sa
mu to podarilo, ale už mal naozaj na mále. Deň už víťazil nad nocou, keď konečne
narazil na lodný kontajner zaborený do piesku, neďaleko od pláže. Keďže na
blízku nebolo naozaj nič vhodnejšie, vbehol do svojho nového domova a zahladil
po sebe stopy v suchom piesku. Kontajner mal len jedny z dvoch dverí a zvyšok
jeho konštrukcie bol značne dokaličený. Podlaha kontajnera bola pokrytá
naviatym pieskom. Haroldovi však nič z toho nevadilo a unavený sa uvelebil
v jeho vzdialenejšom rohu tak, aby bol čo najďalej od vchodu. Kontajner nebol
lepší, ako včerajšia zrúcanina, ale malo to byť útočisko len na jeden deň, takže
Harold si z toho ťažkú hlavu nerobil. Najedol sa a v rámci možností sa čo
najpohodlnejšie uložil na spánok.
Keď sa Harold zobudil, vedel, že musel spať krátko. Bol totiž stále unavený
a necítil sa dostatočne oddýchnutý. A to pritom posledná noc nebola vôbec taká
vyčerpávajúca ako predošlá. Dôvodom Haroldovho zobudenia bolo obrovské
teplo. Na toto som nemyslel, keď som sa uchýlil do kovového kontajnera, zúfalo
konštatoval Harold. Ani vyzlečenie šatstva neposkytovalo žiadnu úľavu od
neznesiteľnej horúčavy. Harold sa pomaly presunul na opačnú stranu kontajnera,
aby zistil polohu slnka, ale zvnútra kontajnera nedokázal slnko spozorovať. To
znamenalo, že je ešte len dopoludnie. Ako tu vydržím? Pýtal sa sám seba, keď sa
plazením vracal na svoje miesto vo vzdialenejšom rohu kontajnera. Napil sa
trochu drinku, aby aspoň čiastočne zmiernil katastrofálne podmienky. Nič však
nepomáhalo a pobyt v tomto úkryte bol na hrane zbláznenia sa. Harold ležal na
pieskovej podlahe kontajnera a snažil sa zaspať. Zúfalo zarýval ruky hlbšie do
piesku až si uvedomil, že ani po niekoľkých centimetroch nenarazil na kovovú
konštrukciu kontajnera. Napadlo ho teda, že vyhrabe čo najviac piesku a hádam
narazí na chladnejší podklad. V sypkom piesku sa hrabalo ľahko a po chvíli mal
Harold za sebou návršie z nahromadeného piesku. Keď narazil na kovovú podlahu
kontajnera, zároveň v rukách zacítil vlhký piesok. To vypovedalo o jedinom –
spodok kontajnera určite nie je celistvý. Niekde je poškodený a práve tým
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miestom doň preniká morská vlhkosť. Hrabal ešte chvíľu kým nenarazil na veľkú
dieru v kontajnery. Z tohto miesta vybral čo najviac mokrého piesku, ktorým
vystlal dieru, ktorú za ten čas vytvoril. Ovzdušie bolo stále neskutočne horúce,
ale dovnútra aspoň prúdil morský vzduch a Harold si dokázal vytvoriť chladivú
posteľ, na ktorej aspoň na pár hodín zaspal.
Proces s vyhrabávaním chladnejšieho piesku musel Harold niekoľkokrát
zopakovať, aby prežil do vytúženého večera. Nečakal ani na úplnú tmu, ale už
večer sa čo možno najnenápadnejšie presunul do vody, v ktorej sa osviežoval asi
hodinu. Ak ho nikto nenašiel doteraz, tak týmto hádam nič nepokazil. ARISTON
ho zjavne nedokáže len tak ľahko vypátrať, ale samozrejme, bezpečnostné
opatrenia sa musia dodržiavať aj naďalej, ale takéto malé uvoľnenie riziko
nezvýši. Aj tak mu už pri tom strašnom teple išlo o život.
Po večeri, keď už naozaj nastala tma, sa opäť vydal na svoju cestu. Stopy
medzi kontajnerom a plážou zahladil a ďalej sa už tým nemusel zaoberať, keďže
vlny zmývali všetky jeho ďalšie stopy. Uplynulý deň ho viac unavil, ako umožnil
zregenerovať sily, takže nočný pochod bol od začiatku pomalý. Vytrácala sa aj
motivácia. Útek pred zrecyklovaním sa už mohol považovať za úspešný, takže
Harolda nehnala túžba zachrániť si život. Mal so sebou aj neurátor s diskami,
takže z toho vyviazol celkom dobre. Druhá motiváca, s ktorou do tohto púštneho
dobrodružstva šiel, sa zdala byť viac vzdialená, ako na začiatku putovania. Je
v púšti už štyridsaťosem hodín a nenarazil ani len na náznak pustovníkov. Od tých
jediných môže očakávať pomoc so Zlomovým bodom. V Calipolise by sa toho
nedočkal. Aspoň nie do piatkového večera, kedy nastane koniec jeho výpravy.
Jedinou šancou sú ľudia, ktorí nežijú v polisoch. A po tých tu nie sú žiadne
známky. Harold si ani nevedel predstaviť, ako by uprostred tejto púšte vôbec
prežili. Keď počul, že žijú severnejšie, asi to bude omnoho viac severnejšie, ako
dokáže do piatku Harold zájsť. Nemal však čo stratiť a rozhodol sa do poslednej
chvíle putovať s nádejou, že stretne niekoho, kto mu konečne povie o Zlomovom
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bode. Ak sa tak nestane, bude musieť presvedčiť Buchlera, že disky sú
dostatočným materiálom na identifikovanie zlomovej udalosti v ľudskej histórii.
Harolda celú noc prenasledovali myšlienky na to, čo sa stane s týmto
svetom po jeho odchode. Stále viac ho napádala obava, že svojim návratom
spôsobí okamžitý koniec polisov a celej ich spoločnosti. Pokiaľ táto časová rovina
a jeho minulosť existujú v rovnakej časopriestorovej línii, znamená to jediné.
Nielen, že sa tento svet zmení, ale znemožnením Zlomového bodu, čo bude určite
v Buchlerom záujme, nikdy žiaden polis nevznikne. Harold mal z toho veľmi
zmiešané pocity. Ani so všetkými vymoženosťami a omnoho lepším nazeraním
na planétu nepovažoval efektivizmus a polisy za ideálne usporiadanie
spoločnosti. Určite nie s ARISTONom na jej čele. Samozrejme, že je to lepšie,
ako všetko, čo Harold zažil počas svojho života, ale nezdalo sa mu, že by
efektivizmus mal byť niečím, prečo by mal riskovať svoj život. Problém bol
v tom, že neexistovala stredná cesta. Buď pomôže Nadácii s identifikovaním
Zlomového bodu, čo určite povedie k jeho zabráneniu alebo všetko zahodí
a Buchlerovi nedá vôbec nič, čo zase bude znamenať spečatenie Jenniferinho
a jeho osudu.
Harolda z jeho ťažkých úvah prebudilo ranné brieždenie. Uvedomil si, že
prešla už celá noc a je opäť čas nájsť si úkryt na horúci deň. Tentokrát to bude
musieť byť niečo s lepšími klimatickými podmienkami, aj keby to malo
znamenať, že Harold bude úkryt hľadať dlhšie, čím sa vystaví malému riziku
odhalenia svojej polohy. Z ARISTONa si však už vrásky nerobil. Ak ho nenašiel
doteraz, tak už by mal byť za vodou. Je malá šanca, že ho nájdu v najbližších
tridsiatich šiestich hodinách, ktoré mu v roku 2168 ostávajú.
Tentokrát si zaumienil, že úkryt si nájde ďalej od oceána. Sľuboval si od
toho väčšiu šancu na nájdenie pustovníkov. Vydal sa preto smerom od pláže
a priebežne po sebe zahladzoval stopy. Vyhliadol si miesto, ktoré veľmi vzdialene
pripomínalo požiarnu stanicu, ale bolo natoľko zdevastované, že Harold si nebol
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celkom istý touto svojou interpretáciou. Unavený si v nej našiel miesto čo
najďalej od vchodu, kde dúfal v čo možno najnižšiu dennú teplotu. Všetky
činnosti už robil rutinne, keďže si už zvykal na stereotyp týchto dní. Naraňajkoval
sa a zdriemol si na kusoch akejsi starej špinavej látky. Onedlho sa zobudil na
sucho v ústach. Čiastočne ukojil smäd a rozhodol sa trochu poprechádzať
predtým, než opäť zaľahne. Prešiel sa smerom k východu z budovy a zamrzol od
hnevu a prekvapenia. Pred budovou boli stopy! Harold vedel, že nebol úplne
dôsledný v ich zahladzovaní, ale minimálne v blízkosti úkrytu sa snažil zničiť
všetky dôkazy o svojej prítomnosti. Žeby bol nadránom taký unavený, že zabudol
na niečo také dôležité? Keď si ich takto z diaľky prezeral, všimol si, že nesmerujú
k budove, ale kolmo na jeho rannú trasu. A vlastne to ani nie sú stopy jeho bosých
nôh, ale stopy topánok. Tieto stopy nemohol urobiť on!
Harold ako blesk prebehol rýchlo k svojim veciam. Obliekol sa, obul si
topánky a skontroloval, či má v batohu neurátor s diskami. Pre istotu ho zahrabal
hlbšie medzi sucháre a rýchlo si batoh dal na plecia. Rozbehol sa naspäť
k východu z budovy a zarazil sa pred hranicou medzi tieňom a slnečným
žiarením. Uvedomil si, že podstupuje vážne riziko odhalenia zo strany polisanov.
Nevedel, či je dosť ďaleko, aby unikol ich senzorom. Bolo by lepšie, keby takáto
príležitosť prišla zajtra, keď sa už určite nebude báť riskovať. Uvedomoval si
však, že toto môže byť jediná šanca, ako stretnúť kohokoľvek z obyvateľov
planéty, kto nežije v polise.
Harold si zložil batoh a vyzliekol si tričko. Omotal si ho okolo hlavy, aby
si takto vytvoril jednoduchú pokrývku hlavy. Opäť si nasadil batoh a vydal sa po
nájdených stopách. Nevedel síce, ako staré sú stopy, ktoré nasleduje, ale keďže
ich zatiaľ nestihol zaviať piesok, nemohli byť vytvorené veľmi dávno. Stopy
viedli smerom do vnútrozemia a Harold ich neúnavne nasledoval, vďaka čomu
aspoň na chvíľu nemyslel na spaľujúcu horúčavu. Keď sa však Harold pozrel na
vzďaľujúci sa oceán, uvidel niečo, čo v noci nedokázal spozorovať. Ďaleko
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uprostred oceánu z neho vyčnievali akési útvary. Občas sa zaleskli v silnom
púštnom slnku. Podľa ich rozloženia Harold dedukoval, že ide o skelety
mrakodrapov mesta, ktoré na tom mieste kedysi stálo. Už dávno je však zaliate
oceánom a jeho posledný svedkovia ešte stále vystrkujú svoje hroty nad vodnú
hladinu, ktorá ich raz úplne pochová. Harold nemal chuť rozjímať nad osudom
svojej generácie a radšej sa vydal ďalej po stopách.
Vždy, keď to bolo možné, využil akýkoľvek tieň, aby si oddýchol a schladil
sa. Po asi dvoch hodinách chôdze bol už taký zničený, že mal chuť ľahnúť si do
najbližšieho tieňa a čakať na noc. Problém bol v tom, že v noci by ťažko mohol
nasledovať stopy, ktoré by nevidel. Pokračoval tak so stále väčšou únavou a dúfal,
že jeho snaha nevyjde na zmar. Sústreďoval sa len na niekoľko málo stôp pred
sebou a ani len nedvíhal hlavu, aby nemusel čeliť silnému slnečnému žiareniu.
Únavou sa mu už plietli nohy a ledva dokázal stále kráčať. Z tepla a oslepujúceho
svetla ho už neznesiteľne bolela hlava, preto len žmúril očami a fixoval sa len na
stopy.
Keď sa už naozaj rozhodol, že takto nemôže pokračovať a musí si nájsť
nejaký úkryt, zdvihol hlavu a uvidel pred sebou ľudské obydlie. Stopy, ktoré po
celý čas sledoval, viedli práve k nemu. Obydlie tvorili vlastne len plachty, ktoré
viali v slabom púštnom vetre a boli prichytené o pozostatky nejakej budovy.
Plachty spolu vytvárali väčší stanový priestor, ktorý bol z jednej strany
ohraničený polorozpadnutým múrom a zvyšné strany boli voľne priechodné.
Harold sa na tento moment psychicky pripravoval posledných niekoľko dní, ale
aj tak nevedel, čo má od týchto ľudí očakávať. Pomyslel si však, že to nebude
horšie ako smrť v púšti, takže sa vybral v ústrety pustovníkom.
Vstúpil do spoločného obydlia, ktoré obývalo asi dvadsať ľudí. Mnohý
z nich pokojne ležali a zjavne spali, ale dvaja sa zvíjali v hrozných kŕčoch. Nikto
im však nevenoval zvýšenú pozornosť a len ich na okraji nechali pomaly zomierať
trýznivou smrťou. Niektorí z pustovníkov vykonávali drobné remeselné práce
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alebo chystali jedlo na kuse plechu, ktorý bol zohrievaný silným slnečným
žiarením. Harold stál na okraji ich tábora a zatiaľ si ho nikto nevšimol. Nevedel,
ako má osloviť týchto zúbožených ľudí žijúcich len v handrách a medzi vlastnými
smeťami. Jeden z mladých pustovníkov ho však zrazu zazrel a padla mu z toho
sánka.
„Otec,“ neisto zvolal mladý pustovník.
„Čo je?“ otočil sa starší bradatý človek a vtedy uvidel Harolda. Spoza
opasku vytiahol nôž, ale nevyzeral, že by sa ho chystal aj použiť.
Harold reflexne zdvihol ruky, aby ukázal, že neprichádza so zlými
úmyslami. „Nie som ozbrojený, nechcem vám ublížiť.“
Mnohí z pustovníkov sa prebrali a boli očividne prekvapení tým, čo vidia.
Združili sa pri bradatom pustovníkovi s nožom, okrem tých, ktorý kŕčovito
sledovali dianie zo svojich miest na okraji tábora.
„Čo tu robí polisan?“ opýtal sa bradatý pustovník.
„Nie som polisan,“ odpovedal Harold, keďže predpokladal, že pustovníci
k polisanom veľkú lásku nechovajú. „Len tadiaľto prechádzam a chcem sa
porozprávať.“
„Máš veci tých, ktorí obývajú polisy,“ naznačil bradatý polisan, že niečo na
Haroldovom vysvetlení nesedí.
„Volám sa Harold. Vyrástol som len s mojimi rodičmi ďaleko odtiaľto.
Nikdy som iných ľudí nevidel. Keď rodičia zomreli, vybral som sa hľadať iných
ľudí. Tieto veci som našiel v púšti a boli lepšie ako moje, tak som si ich vzal.
Nemám žiadne zbrane, len vás chcem spoznať.“ Harold mal pripravenú
jednoduchú lož, o ktorej predpokladal, že bude pre pustovníkov určite
prijateľnejšia na pochopenie, ako skutočná motivácia, ktorá ho sem dostala.
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„Ja sa volám Mac a toto je moja rodina,“ ukázal na okolitých pustovníkov.
Viditeľne sa ukľudnil a odložil nôž naspäť do puzdra na opasku. Pristúpil
k Haroldovi a výrazne si ho prezeral. „Otvor ústa,“ vyzval ho Mac.
Harold nevedel, čo si o tomto vstupnom teste má myslieť, ale nemal
problém ho podstúpiť. Otvoril ústa, do ktorých sa mu okamžite začal pozerať
o hlavu nižší Mac. Keď Harodl videl, ako detailne a z rôznych uhlov si jeho ústa
pustovník prezerá, pomohol mu a krútil jazykom tak, aby Mac videl všetky
zákutia jeho ústnej dutiny.
„Máš ústa ako polisan,“ rázne zhodnotil Mac.
Harold najprv nechápal, čo tým myslí, ale potom si všimol Macove zuby,
z ktorých ostávalo len zopár čiernych pahýľov. Podobne na tom boli aj iní
pustovníci a Harold medzi nich akosi nezapadal.
„Rodičia ma nútili si ich každý deň čistiť,“ vymýšľal si Harold za behu,
„morskou vodou som si ich musel vyplachovať,“ snažil sa znieť aspoň trochu
buransky.
„Ty si čudný človek, chceme ťa spoznať a radi ti dovolíme s nami žiť, ak
budeš so všetkým pomáhať,“ ukončil Mac prijímací rozhovor a ostatní pustovníci
si začali Harolda prezerať zblízka.
„Aj ja by som chcel spoznať vás,“ uvedomil si Harold, že by mal konať,
aby medzi týmito ľuďmi nemusel zostávať dlho. Nechcel to však na nich len tak
rýchlo vybaliť. „Čo sa stalo týmto dvom?“ ukázal na dvoch pustovníkov, ktorí
očividne trpeli hroznými kŕčmi.
„Nemoc zo zranenia,“ vyhlásil Macov syn ako bežnú samozrejmosť.
„Takú nemoc nepoznám,“ čudoval sa Harold.
Mac už chcel opäť zasadnúť k svojej práci, ale táto konverzácia ho prinútila,
aby sa vrátil k Haroldovi. „Pred viacerými dňami boli hľadať zásoby a poranili sa
o železo.“
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„To je všetko?“ nechápal Harold. „Ako z toho môžu takto ochorieť?“
„Taká je nemoc z poranenia. Niektoré veci sú prekliate a keď sa o ne
poraníš, tak čoskoro zomrieš v takomto utrpení.“
Harold zložil z chrbta batoh a chystal sa na to najdôležitejšie. „Predtým, než
tu naozaj ostanem, chcel by som vedieť jednu vec. Keď som bol dieťa, moji
rodičia často hovorili o akomsi Zlomovom bode, ale nikdy mi nepovedali čo to
je. Vraj sa to stalo už veľmi dávno. Oni to počuli od svojich rodičov a oni zase od
svojich rodičov. Nikdy som sa však nedozvedel, čo bol ten Zlomový bod, lebo
moji rodičia zomreli skôr, než mi to stihli povedať.“
Mac si zvrašteným obočím opäť podozrievavo prezeral Harolda. Z jeho
výrazu však nebolo zjavné, či pochopil Haroldovu otázku.
„O čom to hovorí?“ opýtal sa jeho syn.
„O Veľkej veci,“ odpovedal mu Mac. „Ako nemôžeš vedieť o Veľkej
veci?“ pýtal sa Mac Harolda.
Harold na neho zarazene pozeral a nevedel, čo mu na to má povedať.
Dobrou správou však je, že o Zlomovom bode vedia. Už len to z nich nejako
dostať.
„Chceli mi to povedať, keď budem dospelý, ale zomreli skôr, ako som
dospel.“
Mac sa škriabal na svojej dlhej brade a pristúpil bližšie k Haroldovi. Stále
nedokázal pochopiť, že nevie niečo také samozrejmé.
„Porozprávate mi o Veľkej veci?“ nesmelo sa opýtal Harold.
„Samozrejme,“ odpovedal mu Mac, ale po prvom slove mu zamrzla tvár.
Chvíľu takto nehybne stál a potom padol najprv na kolená a potom tvárou do
piesku.
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Harold sa pozrel na ostatných pustovníkov, ktorí jeden po druhom okolo
neho padali paralyzovaní na zem. Paralyzovaní boli zrazu aj dvaja chorí na nemoc
z poranenia. Po niekoľkých sekundách ležali všetci okolo Harolda v bezvedomí.
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32. kapitola – Zamieriť a zneškodniť
Georgios a Doris boli naspäť vo svojom prechodnom byte a balili si svoje
veci. Prešla len hodina od zasadania Rady, kde sa preberal nočný Haroldov útek.
Obaja z toho stretnutia odišli značne znechutení. Keď prišli naspäť do bytu,
uvedomili si, že ich spoločné bývanie sa skončilo, keďže s ich úlohou je koniec.
Teraz sa majú vrátiť naspäť do svojich bytov, kde žili doteraz. Pre oboch to bolo
smutné konštatovanie, ale snažili sa to nedávať príliš najavo. Bolo im ľúto nielen
za Haroldom, ale hlavne nad spoločným bývaním s niekým iným. Doteraz im
vyhovoval individualistický životný štýl, ale za posledných pár dní si zvykli na
spoločnosť spolubývajúcich a bude im chýbať vracanie sa do bytu, kde na nich
niekto čaká. Smutne si teda brali svojich pár vecí predtým, než drony prídu
vyčistiť byt a prichystať ho tak na jeho budúcich obyvateľov. Keď si svoje osobné
veci zbalili do krabíc, stretli sa v jedálni a ani jednému sa nechcelo ísť preč.
„Stále nedokážem uveriť tomu, že Harold len tak bez slova utiekol,“ snažil
sa Georgios oddialiť odlúčenie od Doris, keď obaja sedeli v jedálni a smutne
pozerali do zeme.
„Viem, mám chuť nasadnúť do vznášadla a ísť ho hľadať,“ podobne
melancholicky reagovala Doris.
„ARISTON tvrdí, že ho nájde do niekoľkých hodín, takže by nás určite
predbehol.“
„Mal celý čas pravdu,“ nerada konštatovala Doris.
„Koho myslíš?“ nebol si istý Georgios.
„Predsa ARISTON, varoval nás pred nebezpečenstvom, ktoré Harold
predstavuje. Príliš sme sa citovo naviazali na Harolda a vôbec sme si nevšimli, že
nám po celý čas klamal. Šťastie, že máme ARISTONa, ktorý je objektívny
a neovplyvniteľný.“
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„Táto situácia ma neskutočne vytáča!“ nervózne sebou trhol Georgios.
„Viem, že ARISTON má pravdu, ale stále sa jej akosi snažím brániť. Nechcem si
priznať, že Harold nám vedome chce ublížiť. Neverím, že je tak neskutočne
sebecký.“
„Nemôžeš sa na neho pozerať našimi očami. On je produktom úplne inej
spoločnosti. Nepamätáš si hlavný paradox predzlomovej doby? Ľudia sa
v nepodstatných

veciach

snažili

prispôsobovať iným,

ale v dôležitých

záležitostiach boli totálnymi sebcami. Presne takto zničili planétu kvôli konzumu
a konformite.“
„Ale veď si ho poznala, Doris. Myslíš si, že by dokázal konať tak
chladnokrvne?“
„Zamysli sa nad tým a zistíš, že je to celé oveľa horšie. Ak nám klamal
a utiekol, aby sme ho v jeho konaní nemohli zastaviť, tak máme oveľa väčší
problém. Celá teória multidimenzionálneho vesmíru je jeden veľký podvrh.“
„A čo paradoxy? Haroldova interpretácia cestovania v čase dávala zmysel,“
nechcel si Georgios priznať, že všetko sa náhle rúca.
Doris neodpovedala, len odvrátila zrak. Ten jej padol na krabicu s vlastnými
vecami. Postavila sa a vzala si nádobu, v ktorej si niesla minimum osobných vecí.
Georgios ju nasledoval a spolu opustili byt. Vo výťahu vedľa seba nemo stáli.
Obaja mali chuť niečo povedať, ale ostali len pri myšlienkach. Ani jeden sa
neodhodlal k akémukoľvek činu. Keď vyšli z budovy tak zistili, že na tomto
mieste sa majú rozísť, keďže ich cesty domov vedú opačnými smermi.
„Takže, ak by sa niečo dialo, tak sa možno ešte stretneme,“ lúčil sa
Georgios.
„Jasné alebo sa stretneme pri nejakej inej príležitosti,“ snažila sa Doris nájsť
svetlejšiu stranu lúčenia.
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„Možno k vám do vedeckého centra prídem opraviť neurónovú sieť,“
pokúsil sa Georgios o úsmev.
Každý z nich sa vybral iným smerom. Trávnatý chodník na mieste, kde stáli
ostal prázdny a obaja šli samy do svojich ľudoprázdnych domovov, kde ich nikto
nečakal. Skrz toto miesto ich rozlúčky začali prechádzať iní ľudia, ktorí mali svoje
vlastné ciele a šťastie či problémy. V trojmiliónovom polise to boli len dvaja
ľudia, ktorí sa pravdepodobne už nikdy nestretnú. A tomuto kusu trávy, na ktorom
sa poslednýkrát videli, je úplne ukradnuté, že si mali ešte mnoho čo povedať. Ten
sa zaujíma o to, či má dostatok svetla a vlahy. Dovolí hocikomu nechať po sebe
chodiť, ale ich citové problémy mu stres určite nespôsobia. Možno až na tú ťažkú
krabicu, ktorá naň práve padla. A po nej hneď druhá! Obe vedľa seba a jedna ťažia
ako druhá. Na toto miesto sa totiž Georgios aj Doris behom vrátili a svoje krabice
hodili na zem.
„Volal aj tebe?“ promptne vybalila Doris na Georgiosa.
„Áno, že má nové informácie o Haroldovi. Ideš tiež za ním?“
„Určite! Krabice môžeme nechať tu.“
„ARISTON,“ oslovil ho Geogios. „Pošli sem drony, nech zanesú naše veci
naspäť hore do bytu,“ automaticky povedal a potom sa pozrel na Doris, ktorú to
mierne prekvapilo. „Kým sa celá tá vec nevyrieši, tak tu Haroldovi budeme držať
miesto. Čo ty na to?“ overil si jej názor.
„Samozrejme,“ ochotne súhlasila Doris. „Mali by sme ísť čo najrýchlejšie,
Rada na nás čakať nebude.“ Nechali svoje veci na chodníku a vybrali sa spolu za
jedinou zámienkou, ktorá im umožňuje tráviť spolu čas.
Oválna miestnosť, kde bežne zasadala Rada ministrov, sa tentoraz
premenila na živý prenos z pátracej akcie. Väčšina ministrov už bola na svojich
miestach a boli sprevádzaní väčším počtom poradcov a spoločníkov ako obvykle.
Veľká časť priestoru slúžila na premietanie situácie okolo Harolda. ARISTONov
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hlas popri tom vysvetľoval aktuálne dianie. Georgios a Doris sa usadili do dvoch
z mnohých kresiel, ktoré sem boli donesené práve kvôli tejto výnimočnej udalosti.
„Ako už mnohí viete,“ sumarizoval ARISTON už známe informácie,
„Harolda sme vypátrali presne ako som predpokladal.“
Georgios aj Doris sa na seba nadšene pozreli, ale neboli si istý, či sa tejto
skutočnosti naozaj majú tešiť. Ak to Harold nebude vedieť dôveryhodne
vysvetliť, jeho osud bude spečatený. V tomto je efektivizmus a hlavne jeho
hlavný vykonávateľ nekompromisný.
„Najdôležitejšou správou je, že po vysledovaní všetkých Haroldových
krokov od úteku po jeho objavenie, môžeme bezpečne konštatovať, že nevykonal
žiaden úkon, ktorý by nás mohol ohroziť. Teraz už samozrejme dokážeme
zabezpečiť, aby sa mu nič také ani nepodarilo.“
Georgios a Doris boli trochu zmätení z vývoja situácie. ARISTON totiž
oznamuje, že Harold bol nájdený, ale na veľkom premietanom obraze pred sebou
vidia aktuálne zábery zo satelitu, ktoré ukazujú Haroldovu polohu v nejakej
rozpadnutej budove. Podľa naskenovaných snímok to vyzerá, že Harold v tej
budove leží a zjavne spí. Citlivé senzory zachytávajú tlkot jeho srdca, takže
našťastie je nažive, ale stále je na slobode.
„Momentálne ho veľmi detailne monitorujeme a okrem satelitných
skenerov použijeme aj miniatúrne lietajúce drony maskované ako hmyz, ktoré
nám poskytnú lepší obrazový a zvukový prenos,“ ďalej ozrejmoval ARISTON.
„A kedy sa uskutoční jeho zadržanie?“ jednu z ministeriek trápila rovnaká
otázka, ako Georgiosa a Doris.
„Rozhodli sme sa, že ho budeme sledovať, kým nás nedovedie k stroju času,
ak teda nejaký naozaj má schovaný,“ odpovedal jej minister bezpečnosti Kelton.
ARISTON ďalej hovoril o všetkých sledovacích a bezpečnostných
prostriedkoch, ktoré pri tejto akcii používa, aby zabezpečil bezpečnosť polisov
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a zároveň odhalil Haroldove plány. Podľa jeho slov bol Harold v pasci, aj keď
o tom vôbec nevedel. Kedykoľvek boli pripravené opatrenia, ktoré by mu
zabránili v akejkoľvek nekalej činnosti. Georgios a Doris len nešťastne sledovali,
ako je Harold uprostred púšte obklopený nástrojmi, ktorého sú pripravené
kedykoľvek ho zneškodniť a on pri tom o ničom z toho ani nevie. Videli aj
znázornenie jeho nočnej trasy, z ktorej vyplývalo, že Harold ešte nezašiel do
svojho zamýšľaného cieľa. Takto bezmocne pozorovali spiaceho Harolda
a počúvali pri tom ARISTONa, ktorý ubezpečoval, že tentokrát má naozaj všetko
pod kontrolou. Celá táto situácia im pripadala stále viac nezmyselná a po
niekoľkých hodinách sa už na toto nedokázali pozerať.
Zvyšok dňa strávili doma, kde sa rozprávali o možných Haroldových
ďalších krokoch. S blížiacim večerom sa rozhodli ďalej sledovať Haroldov
progres, ale nedokázali sa zúčastňovať verejného premietania, ktoré v nich
vyvolávalo veľmi nepríjemné pocity. S ARISTONovým dovolením tak situáciu
sledovali doma na holograme Dorisinych hodiniek. Keďže Harold putoval celú
minulú noc a deň strávil odpočinkom, bolo im obom jasné, že večer sa opäť vydá
na cestu. Nikto nepredpokladal, že by Harold ostával v ruine, ktorú si vybral na
prečkanie horúceho dňa.
Ich očakávania sa naplnili a večer sa Harold rozhýbal. Najprv sa okúpal
a potom opäť putoval po pláži ďalej na sever. Georgios aj Doris si vedľa seba dali
pohodlné kreslá, na ktorých sa usadili keď sledovali hologram pred sebou. Prvé
minúty boli vzrušujúce a obaja nedočkavo sledovali ďalší vývoj situácie.
Haroldova cesta však bola monotónna a už po pol hodine bolo jasné, že takto to
zjavne potrvá veľmi dlho. Obaja boli veľmi unavení, keďže správa o úteku ich
prebudila skoro ráno a preto veľmi rýchlo zaspali.
Georgios sa prebral ráno ako prvý a okamžite zobudil aj Doris. Harolda
našli vo veľmi nebezpečnej situácii. V kovovom kontajneri bojoval o svoj život.
Kamera na hmyzom drone ukrytom priamo v kontajneri premietala celé toto
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hrozné divadlo. Harold sa zúfalo zvíjal kvôli neznesiteľnému teplu, pred ktorým
sám nechcel ujsť. Doris aj Georgios v príjemnom ovzduší svojho polisu kričali na
hologram, ako keby ich mohol Harold cezeň počuť. Vyzývali ho, nech opustí
kontajner a nájde si lepší úkryt, ale Harold tvrdošijne hľadal spôsob ako prežiť
v rozhorúčenom kontajneri. Doris tento tlak nevydržala a snažila sa presvedčiť
ARISTONa, aby okamžite ukončil sledovanie a Harolda previezol do Calipolisu.
ARISTON jej však nevyhovel. Argumentoval tým, že zdravotný stav Harolda
monitoruje a v prípade bezprostredného ohrozenia života zasiahne. Momentálne
je však prioritou, aby sa konečne zistilo, aké sú Haroldove plány. ARISTON bol
stále presvedčený, že Harold je na ceste za svojim strojom času. Doris márne
odporovala, že by nemalo zmysel ukrývať stroj času tak ďaleko od miesta
príchodu. ARISTON ihneď našiel množstvo argumentov, ktorými ju uzemnil.
Ten hlavný spočíval v tom, že Harold má pravdepodobne hlavný stroj času naozaj
ukrytý v sídle Nadácie modernej spoločnosti, kde sa Harold aj najprv vydal. Keď
však zistil, že toto miesto je pod našou kontrolou, uchýlil sa k alternatívnemu
plánu, ktorý spočíva v použití záložného stroja času ukrytého na vzdialenejšom,
ale zato bezpečnejšom mieste.
Georgios a Doris strávili celý deň aj ďalšiu noc s jedným okom na
holograme s Haroldovym aktuálnym stavom. Síce sa situácia nijako radikálne
nemenila, ale nedokázali robiť nič iné. Neustále kontrolovali jeho stav
a rozmýšľali, ako by mohli pomôcť Haroldovi po tom, ako sa konečne skončí toto
jeho púštne trápenie.
Všetko sa zmenilo vo štvrtok ráno. Keď sa opäť zobudili pred hologramom
pusteným celú noc, zistili, že Harold namiesto spánku putuje púšťou a sleduje
nejaké stopy. Hologram už aj zobrazoval miesto, kam podľa satelitných snímok
smerujú tieto stopy. Harold sa pomaly vo vysokých teplotách blížil k malému
táboru pustovníkov. To však ani zďaleka nebola najdôležitejšia správa dňa. Keď
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boli totiž obaja hore a zoznámili sa s aktuálnou Haroldovou situáciou, ozval sa im
ARISTON.
„V noci som dokončil všetky analýzy a overovania Haroldových hypotéz
ohľadom cestovania v čase. Teraz je už nespochybniteľné, že akákoľvek forma
existencie multidimenzionálneho vesmíru je vylúčená. Tvrdím to s 99,7% istotou.
Naša realita nemôže byť budúcou kópiou Haroldovej reality. Ak by aj nejakým
spôsobom existovali rôzne časopriestorové roviny, nebolo by možné medzi nimi
nijako cestovať. Jeho prípadná snaha o cestovanie do minulosti by teda zmenila
minulosť tak, že naša realita by prestala existovať. Na základe toho mám právo,
pokiaľ to uznám za nevyhnutné, okamžite Harolda eliminovať.“
„A za akých okolností to uznáš za vhodné?“ s roztraseným hlasom sa ho
opýtala Doris, počas čoho ju Georgios chytil za ruku.
„Takých eventualít je veľmi vysoký počet. Stále budem preferovať zistenie
polohy stroja času alebo identifikovanie iných prípadných Haroldových plánov,
ale som pripravený aj na rýchle ukončenie Haroldovho života, ak bude hroziť, že
by sa reálne mohol dostať do minulosti.“
Georgios aj Doris si uvedomovali, že takýto koniec príbehu ich s najväčšou
pravdepodobnosťou čaká, ale realita jeho blízkosti ich nenechávala chladnými.
Obaja mali problém vyrovnať sa s tým, čo môže čoskoro nastať. Pripútali sa teda
opäť k hologramu a dúfali v zázrak. Objednali si dron, ktorý im priniesol raňajky,
pretože nechceli ani na sekundu opustiť Harolda, ktorý sa potácal púšťou.
Boli svedkami toho, ako sa Harold snaží vystupovať ako pustovník, aby si
získal dôveru svojich nových známych. Okamžite po tom prechádza k tomu, kvôli
čomu ich vyhľadal. Popri sledovaní prenosu počuli Georgios a Doris aj
ARISTONov komentár a jeho pokyny, ktorými riadil celú akciu. Vyslovovanie
pokynov bolo samozrejme len na dokreslenie situácie pre divákov, pretože
prijímateľmi rozkazov boli väčšinou satelity a drony. Keď sa Harold snažil dostať
k informácii o Zlomovom bode, Doris si spomenula na ich spoločný rozhovor,
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kde sa Harold taktiež snažil získať túto informáciu. Bolo jej jasné, že niečo také
mu v žiadnom prípade povedať nemohla, ale aj tak ju teraz prenasledovali
výčitky, že ak by to predsa len urobila, Harold by teraz nebol na úteku. Georgios
si teraz tiež uvedomil, že Harold utiekol len kvôli tomu, aby si doplnil tento kus
skladačky.
„Zamieriť

a zneškodniť,“

započuli

pomedzi

Haroldov

rozhovor

s pustovníkom ARISTONov pokyn. Obaja na chvíľu zamrzli a následne sledovali
pustovníkov padať na zem jedného po druhom. Uľavilo sa im, keď videli, že
zneškodnenie sa Harolda netýkalo.
„Pustovníci boli paralyzovaní, z bezvedomia sa preberú o niekoľko hodín.
Harolda sme týmto pravdepodobne upozornili na našu prítomnosť, ale budeme
dúfať, že sa pokúsi utiecť a my ho tak budeme môcť ďalej sledovať,“ vysvetľoval
ďalší postup ARISTON.
Hologram namiesto pokusu o útek ukazoval len jedného zúfalého muža
kľačiaceho uprostred tábora plného paralyzovaných pustovníkov, ktorý kričí
rôzne nadávky a ich prijímateľom je ARISTON. Bolo jasné, že Harold pochopil
situáciu a vie, že z nej niet úniku. Hmyzí dron umožňoval sledovať výraz
Haroldovej zničenej tváre. Boli na nej slzy, ktoré rýchlo zasychali na suchej tvári
pokrytej tenkou vrstvou púštneho piesku a prachu.
„Tak už to dokonči, ty sviniar!“ kričal Harold kľačiac a nariekajúc.
Sekundu na to padol paralyzovaný podobne ako pustovníci naokolo. Krátko
potom sa objavilo množstvo vznášadiel, z ktorých postupne vystupovali zásahové
zložky. Skontrolovali situáciu, zobrali Haroldov batoh a nakoniec naložili aj jeho
telo. Ostatných pustovníkov dali do takých pozícií, aby sa v bezvedomí neudusili.
Potom všetky vznášadlá odišli a po Haroldovi tu nič nezostalo. Georgios a Doris
všetko nemo sledovali a nezmohli sa ani na jedno slovo. Nebolo to ani potrebné.
Obaja mali rovnaké pocity a za ten strávený čas už vedeli aj to, čo si myslí ten
druhý.
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33. kapitola – Skutočná motivácia
Harold otvoril oči a cítil sa zmätene. Nedokázal nad ničím poriadne
rozmýšľať a silné svetlo naokolo bolo také nepríjemné, že len žmúril očami
a nevšímal si príliš svoje okolie. Snažil sa rozpomenúť na to, kde je a ako sa sem
vôbec dostal. Jediné, čo sa mu zobrazovalo pred očami, bola Jennifer. Spomínal
si na jej úsmev a chvíle, ktoré strávili spolu. Rozmýšľal nad tým, kam by mohli
ísť spolu najbližšie. Trápilo ho len to, že tu nie je s ním a nemôže jej povedať
všetko, čo k nej cíti.
Keď si Haroldove oči trochu zvykli na okolité kontrastné svetlo, začal
rozoznávať známe prostredie, ktoré mu niečo hovorilo, ale stále nedokázal presne
identifikovať, čo sa s ním deje. V hlave mal akési prázdno, ktoré bolo potrebné
vyplniť. Myšlienky mu nedovoľovali dostať sa k jadru problému, ktorému
momentálne čelil. Cítil sa ako novonarodené dieťa, ktoré musí všetko spoznať
nanovo. Sedel na betónovej podlahe a nad ním bola modrá obloha. Nebol však na
voľnom priestranstve, ale obkolesovala ho veľká okrúhla budova. Nezvyčajnosť
tejto budovy mu bola veľmi povedomá.
„Inštitút,“ ticho skonštatoval Harold, keď si končene uvedomil, kde sa
nachádza. Zrazu sa mu v hlave začali zobrazovať neuveriteľné obrazy o cestovaní
do budúcnosti. Nebol si však istý, či sa niečo z toho malo stať alebo dokonca už
stalo. To všetko totiž prebíjala jedna vec. Jedna silná myšlienka, ktorá vyčnievala
nad všetko ostatné. Jennifer. Jennifer v ohrození, z ktorého ju môže dostať len on.
Nikto iný. Je v tom celkom sám a musí urobiť to, čo požaduje Buchler a jeho
Nadácia. Inej cesty niet.
Niečo je akosi inak. Nebol tu piesok? Chýba aj kupola a skokanský mostík.
Čo je skutočné? To, čo vidím navôkol alebo tie fragmenty spomienok, ktoré sa mi
vynárajú v mysli? Veľmi sa to podobá na to miesto, z ktorého som bol poslaný na
svoju výpravu, ale vyzeralo to tu trochu inak. To však vôbec nie je podstatné.
Hlavná je motivácia, s ktorou som do toho šiel. Nie tá prvotná. Nie to objavovanie
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a poučenie sa. Nie overenie si svojich predpokladov. To všetko som zahodil
v jednom momente. Stačil jeden pohľad do jej ustráchaných očí a bolo jasné, že
počúvnem každé jeho slovo. Čokoľvek bude chcieť, to dostane, len aby jej
neskrivil jediný vlas na hlave.
Harold prešiel rukami po drsnom betóne, na ktorom stále sedel. Zaprel sa
oň rukami a s ťažkosťami sa postavil. Pocit zmätenia sa ešte viac prehĺbil
a Haroldovi sa zakrútila hlava tak, že takmer spadol napäť na zem. Podarilo sa mu
však udržať sa na nohách a rozmýšľal, čo má robiť a ako sa odtiaľto dostať. Stále
si nebol istý, v akej fáze svojej výpravy sa vlastne nachádza. Videl len obrysy
okolitej budovy a silné protisvetlo mu nedovolilo vizuálne detailnejšie preskúmať
svoje vzdialenejšie okolie. Z tohto svetla sa však začala vynárať silueta postavy.
Kráčala pomaly a sebaisto. Bol to vysoký muž, ktorý smeroval priamo k nemu.
Z nejasnej siluety sa zrazu stal dôležitý muž stojaci priamo pred ním. Jeho
šibalský úsmev neprezrádzal nič o jeho plánoch a ešte viac ho zahaľoval
tajomnosťou. Harold si stále viac a viac spomínal, čo mu tento muž urobil.
„Dobrý deň, pán Lewandowski,“ zdvorilo pozdravil Gerald P. Buchler.
Harold sa na neho pozeral ako na zlý sen a nevedel, čo mu na to má
povedať. Bol stále príliš zmätený a nebol si istý svojou situáciou. Vedel len to, že
tento človek ho pod hrozbou vyhrážok poslal na veľmi nebezpečnú misiu. Harold
uznával, že mal zo začiatku o svojej výprave veľmi naivné predstavy. Buchler
určite vedel lepšie ako on, že budúcnosť nebude prívetivá.
„Čo odo mňa zase chcete?“ nevrlo mu odvrkol Harold.
„Zaujíma ma aktuálny stav vašej cesty. Ide všetko podľa plánov?“
„Plánov? Veľmi konkrétne plány to teda neboli. Teraz už chápem prečo ste
ma do technických záležitostí cestovania v čase príliš nezasvecovali.
Schweisenbacherovo tajnostkárstvo bolo naozaj na mieste. Určite ste vedeli, že
v budúcnosti ma budú považovať za ničiteľa svetov.“
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„Také je riziko Vašej úlohy. Netvárte sa, že ste o tom vôbec nevedeli.“
„So Schweisenbacherom sme sa o tom bavili, ale teoretické úvahy a realita
sú niečo úplne iné.“
„Verím, že ste dostatočne vynaliezavý, aby ste sa z takejto situácie
elegantne dostali,“ lichotil mu Buchler so svojim úsmevom, ktorí teraz pripomínal
úlisného hada.
„Jasné, že som sa z toho dostal. Falošnosť a umenie oklamať všetkých
naokolo som mal možnosť študovať u toho najpovolanejšieho,“ uštipačne sa do
neho pustil Harold.
„Dosť bolo doťahovania. Chcem vedieť konkrétne, ako pokračujete
v plnení úlohy. Čo je vaším ďalším cieľom?“
Harold mal stále problém ustáliť si myšlienky a ujasniť si, ako na tom
vlastne je. Vedel, že sa mu relatívne darilo plniť svoju úlohu, ale nebol si istý, ako
na tom je teraz. Nevedel presne ani to, aký je deň. Bez toho sa ťažko odpovedalo.
Buchlerovi to však nechcel dať najavo.
„Urobím všetko, čo ste odo mňa chceli. Idem na úplnú hranu možností.
Verte mi. Od vás chcem len to, aby ste dodržali svoju časť našej nepísanej dohody.
A teraz dobre viete, že nemyslím peniaze. Ona je pre mňa najdôležitejšia.
Prinesiem všetko, čo budete potrebovať na to, aby ste sa pripravili na budúcnosť
alebo si vytvorili vlastnú. A budete teda čumieť, čo sa chystá. S mojimi
výsledkami budete nadmieru spokojní.“
„Len aby, pán Lewandowski. Len aby. Dobre viete, že vás držím
v nezávideniahodnej situácii,“ okamžite Buchler využil Haroldovu slabinu.
„Nemusíte to opakovať. Sám si to uvedomujem a prisahám, že ak sa
Jennifer čo i len dotknete svojimi slizkými rukami, tak nielenže nedostanete to,
po čom tak bažíte, ale pripravím vám tu najhoršiu možnú budúcnosť, akú si len
viete predstaviť.“
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„Čo si to voči mne dovoľujete?“ tváril sa Buchler urazene. „Máme dohodu
a ja svoju časť splním, pokiaľ vy urobíte to, čo sa od vás očakáva.“
„Veď vám hovorím, že robím všetko preto, aby som maximálne uspokojil
vašu túžbu po konkrétnych výsledkov. Dostanete budúcnosť na striebornom
podnose.“ Harold neskrýval svoju frustrovanosť.
„Bez toho, aby vás znepokojovalo to, čo sa stane so svetom, ktorý máte za
úlohu poznávať?“ skúšal Buchler úroveň jeho odhodlania.
„S tým ani nezačínajte,“ očividne sa Harold ešte viac nahneval. „V tomto
ste ma poriadne oklamali. O alternatívnych časopriestorových dimenziách v tejto
dobe poriadne pochybujú. A jedna časová línia nefunguje tak, ako ste v to dúfali.
Ich svet mal byť výsledkom môjho návratu, ale nič také sa nedeje. Nepoznajú tu
žiadneho Harolda Lewandowského, ktorý kedysi priniesol vedomosti budúcnosti
a tak umožnil existenciu tohto sveta. Neexistuje žiadna uzavretá časová slučka.
Poslali ste ma na takmer istú smrť. Mal som čo robiť, aby som sa z toho nejako
dostal.“
„Ale dostali ste sa z toho a to je najdôležitejšie,“ pokojne konštatoval
Buchler. „Teraz je už dôležitý len váš návrat. Ako ste na tom s touto etapou
úlohy?“
Harold sa s veľkým prekvapením zadíval na Buchlera a nechápal, čo touto
otázkou myslí. Bol síce stále veľmi zmätený ohľadom diania posledných dní, ale
návrat domov bola jediná istota, ktorej sa doteraz mohol držať.
„Ako to myslíte?“
„Kedy sa plánujete vrátiť?“ upresnil Buchler.
„Ako kedy?! Čo je to za hlúpu otázku?“ Robíte si zo mňa srandu?“
vybuchol Harold.
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Buchlerov výraz tváre sa počas Haroldových nahnevaných otázok
absolútne nezmenil. Stál pred ním rovnako a nepohol ani kútikom úst. Mlčky
nástojil na odpovedi na svoju otázku.
„Veď ste povedali, že o to je postarané. 999999 posraných sekúnd! Prišiel
som v pondelok 29.8.2168 o 07:19:29 a naspäť pôjdem v piatok 9. septembra
2168 presne o 21:06:08. Toto som sa naučil ako zákon. Tak prečo zo mňa robíte
teraz blázna? Už to zrazu neplatí?“
„Všetko platí tak, ako sme sa na tom dohodli. Len zisťujem, či ide všetko
podľa plánu,“ upokojoval Buchler situáciu a začal sa pomaly prechádzať okolo
Harolda s rukami za chrbtom. „Vaša úloha je pre nás veľmi dôležitá.“
Harold sa na neho pozeral stále viac podozrievavo. Buchler bol akýsi čudný.
Jeho mimika bola presne taká, ako si ju pamätal, ale hovoril akosi inak. A prečo
hovorí stále o úlohe, keď dovtedy to bola podľa jeho slov výprava?
„Zaujíma ma, ako ste na tom s prípravami na cestu naspäť“ ďalej vyzvedal
Buchler.
Harold sa cítil stále viac triezvejšie a myseľ sa mu pomaly vyjasňovala.
Celé toto prostredie bolo však postupne čudnejšie a surrealistickejšie. Prečo sa
rozprávajú v inštitúte, ktorý vyzerá inak, ako keď odtiaľto odchádzal. A ako
vlastne môžu komunikovať, keď by mali byť oddelení neprekonateľnou
vzdialenosťou času.
„A ako by som sa podľa vás mal pripravovať?“ skúšal pre zmenu Harold
Buchlera.
„Ja tu kladiem otázky,“ zarazil sa Buchler a odpovedal ráznejšie. „Máte
prístup k zariadeniu?“
„O čom to hovoríte? Aké zariadenie? Veď všetko sa udeje automaticky. Ja
na to nemám žiaden vplyv.“ Harold sa chytil rukami za hlavu a mal pocit
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stratenosti. Stratil sa v priestore aj čase. Čo sa to vlastne deje? Vôbec nechápal,
kam týmito nezmyselnými otázkami Buchler smeruje.
Buchler prestal krúžiť okolo zmäteného Harolda a zastavil sa priamo pred
ním. Uprene sa mu pozrel do očí a sršal z neho strach. Jeho pohľad sa k jeho tvári
vôbec nehodil. Už nemal žiaden úsmev ani lišiacke oči. Harolda pálil jeho pohľad,
ale nedokázal od neho odtrhnúť oči. Jeden druhému sa pozerali do očí a Buchler
veľmi pomaly a dôležito predniesol otázku.
„Ako pocestujete naspäť v čase?“
Toto bola pre Harolda posledná kvapka. Nech sa deje čokoľvek, nie je
možné, aby sa ho Buchler pýtal niečo také. Celé je to zlý sen. Iba sen. Toto sa
nemôže diať. Haroldov hnev sa prelial do jeho rúk a tie sa reflexne vzniesli nahor,
aby uškrtili tohto pôvodcu všetkého jeho nešťastia. Harold sa vrhol Buchlerovi po
krku a pokúsil sa ho chytiť rukami pevne za krk a zraziť ho na zem, kde by ho
uškrtil. Namiesto toho skončil na zemi sám a nepríjemne dopadol na tvrdý a drsný
betón. Keď sa otočil naspäť, Buchler stále stál na tom istom mieste a vôbec sa
nehýbal. Všetko naokolo zrazu zhaslo. Celý inštitút zmizol a prenikavé svetlo už
nezahaľovalo tento priestor nejasnou hmlou. V tomto prítmí ostala len postava
Buchlera, ktorý sa konečne otočil smerom k ležiacemu Haroldovi.
„Ďakujem za rozhovor,“ predniesla postava Buchlera ARISTONovým
hlasom. Potom táto holografická postava náhle zmizla, ako keby niekto stlačil
vypínač a zhasol svetlo.
Haroldovi sa už konečne vyjasnila myseľ a pochopil, čo sa po celý čas dialo.
Nebol to sen ani halucinácia. Už si spomenul na posledné udalosti v púšti a náhlu
paralyzáciu všetkých pustovníkov. Uvedomil si, že teraz sa musí nachádzať
naspäť v Calipolise. Keď sa lepšie obzrel okolo seba, uvidel steny miestnosti,
ktorá bola omnoho menšia, než priestranstvo inštitútu, v ktorom sa domnieval, že
sa nachádza. V skutočnosti bol zavretý v betónovej miestnosti bez okien
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s jedinými mrežovými dverami. Vysoko nad ním bol strop s veľkým zariadením,
ktoré doteraz premietalo obraz napodobňujúci prostredie inštitútu. Bol vo väzení.
Georgios a Doris celú túto narafičenú konverzáciu sledovali spolu
s ministrami. Zasadnutie rady bolo neuveriteľne tiché a bažilo po každom slove,
ktoré Harold prezradil, keď si myslel, že sa rozpráva s Buchlerom, ktorého
bravúrne napodobnil ARISTON na základe historických nahrávok z jeho
verejných vystúpení. Pre ostatných to bolo dôležité vypočúvanie, ktoré prinieslo
mnoho podstatných a nečakaných zistení. Pre Georgiosa a Doris to bolo obrovské
trápenie. Veľmi ťažko niesli to, ako Harold očividne trpel. Teraz už chápali, že
pre všetko jeho konanie existovala silná motivácia. Nedokázali ho už obviňovať
zo zlých úmyslov voči ich svetu, pretože na vlastné oči videli jeho oddanosť svojej
úlohe, ktorá spočíva na jedinom faktore. Nikdy jej meno pred nimi nespomenul
a to len viac potvrdzovalo, že im o tejto stránke jeho cesty nemohol hovoriť. Toto
bola jeho skutočná motivácia, kvôli ktorej bol schopný chladnokrvne postupovať
v ich neprospech.
„Čo to má znamenať?“ pýtali sa ministri hneď, ako sa výsluch skončil.
„Ako to myslel s tým automaticky?“
Všetci čakali odpoveď ARISTONa, ale zatiaľ žiadna neprichádzala. Na toto
u neho vôbec neboli zvyknutí. Ocitli sa v situácii, s ktorou vôbec nerátali. Mysleli
si, že po Haroldovom dolapení mu dokážu bez problémov zabrániť v jeho snahe
o cestu do minulosti. Teraz však narazili na prekážku, ktorú nedokážu len tak
ľahko prekonať.
„Ťažko sa pracuje s výpoveďou klamára,“ konštatoval ARISTON, čím
zjavne chcel ospravedlniť fakt, že si s touto situáciou nevie rady.
„Hovoril o zajtrajšku!“ dobiedzali na neho ministri. „Deviaty september
2168 je už zajtra. On naozaj plánuje odcestovať zajtra večer po deviatej?!“
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„Tomu sa dá samozrejme ľahko zabrániť,“ ukľudnil ich ARISTON.
„Neviem si predstaviť, ako by mohol cestovať v čase bez akejkoľvek pomoci
alebo nejakého fyzického zariadenia, ale nebudeme to samozrejme riskovať.
Harold sa 21. hodiny 6. minúty a 8. sekundy zajtrajšieho dňa nedožije. Pokúsim
sa dovtedy pochopiť, ako to myslel so svojim cestovaním, ale ako preventívne
opatrenie bude Harold Lewandowski hodinu pred jeho plánovaným odchodom
usmrtený a zrecyklovaný.“
„Bude to stačiť?“ strachovali sa niektorí ministri.
„Skúsim dovtedy vymyslieť lepšie riešenie, ktoré by zabránilo
akémukoľvek narušeniu časopriestorového kontinua, ale zatiaľ si myslím, že toto
opatrenie bude stačiť,“ nie úplne presvedčivo odpovedal ARISTON.
Ministri sa pomaly začali rozchádzať, ale niektorí ešte medzi sebou
diskutovali. Len Georgios a Doris stále nemo sedeli a pozorovali na premietanom
obraze zúfalého väzňa, ktorý beznádejne skúmal svoje väzenie a zmieroval sa
s tým, že už nie je slobodným človekom. Videli zmätok a smútok v jeho tvári.
Rozmýšľali nad tým, čo znamenajú jeho slová o automatickom cestovaní v čase.
Predstavovali si, ako veľa pre neho musí znamenať tá Jennifer. Georgios a Doris
nepovedali nahlas ani slovo, vymenili si len jeden pohľad a hneď bolo všetko
jasné.
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34. kapitola – Ničiteľ svetov
Nastal ten deň. Bolo ešte skoré ráno, ale ani jeden z nich už dlho nespal,
hoci vôbec neboli v jednej miestnosti a navzájom o sebe vôbec nič nevedeli.
Každý z nich zvažoval svoje dnešné možnosti a zámery. Harold ležal schúlený na
jednom okraji svojej cely a aj bez okien cítil, že prešla noc a nastal najdôležitejší
deň jeho života. Na rukách mal hodinky, ale tie nezobrazovali čas a nebolo ich
ani možné nijako inak používať. Remienok mali tentokrát fixný a zjavne slúžili
len na jeho monitorovanie. Nemal tu ani len posteľ či prikrývku, preto ležal na
betóne a smutno premýšľal nad svojou nesplnenou úlohou. Ak by sa aj dožil času
21:06:08, tak sa dostane naspäť do momentu skoku z plošiny v roku 2020, avšak
nebude mať so sebou žiaden fyzický dôkaz z budúcnosti. Priniesol by síce
svedectvo, ale keďže nevie o žiadnych konkrétnych udalostiach, ktoré sa budú
diať v období po jeho návrate, nebude mať ako Buchlerovi dokázať svoje
tvrdenia. Budú to len slová blázna, ktorý ich nemá čím podložiť. Nič z toho mu
neuveria, ale určite ho nepustia na slobodu, aby mohol narobiť viac škody. Aj
v tomto variante mu pri prežití ostáva len možnosť celoživotného väzenia. Na to,
čo urobia s Jennifer, sa radšej snažil nemyslieť.
Doris ležala na posteli v byte, v ktorom strávila posledné náročné dni. Celý
včerajší večer venovala štúdiu ARISTONových záverov a poznatkov z analýz
časopriestorových rovín a kontinua. Snažila sa z týchto vedeckých poznatkov
vyvodiť praktickejšie závery. Tieto úvahy jej nedali spať a stále premýšľala nad
Haroldovým automatickým cestovaním v čase naspäť. Trápilo ju, čo spôsobí
Haroldova recyklácia s časovým kontinuom, ktoré bude takto narušené možno
ešte viac, ako keby sa Harold vrátil naspäť do svojho času.
Vo vedľajšej izbe ležal Georgios a na rozdiel od Harolda a Doris mal
zavreté oči, hoci takisto ako oni, ani on nespal. Počas noci sa jeho spánok
prerušoval s predstavami o jeho práci. V mysli si vizualizoval konkrétne kroky,
ktoré dnes v práci bude vykonávať. Neboli to bežné úkony a vyžadovali si
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poriadny kus predstavivosti, pretože sa chystal na niečo, čo ešte ani raz nerobil.
Navonok vyzeral, akoby spal a väčšinu noci aj naozaj prespal, ale takto nad ránom
už viac-menej myšlienkovo simuloval svoju prácu v neurátore, ktorým v práci
bude môcť reálne ovládať nastavenia neurónových sietí v Calipolise.
Harold ráno nevstával, pretože aj tak nemal kam ísť. Odkedy bol vo svojej
cele, nedostal vôbec nič na jedenie. Čo by teraz dal za tie sucháre, ktorými si
dopĺňal energiu na ceste púšťou. V cele bola len jedna nádoba s vodou, ale hlad
zasýtiť nedokázala. Harold sa cítil neskutočne zúbožene. Fyzicky aj psychicky.
Nemal ani silu vstať a poprechádzať sa. Včerajší fingovaný rozhovor
s Buchlerom, počas ktorého sa cítil ako v delíriu, ho zanechal totálne
deprimovaného. Ležal schúlený do klbka a cítil ako silno a rýchlo mu bije srdce.
Doris a Georgios neskôr vstali a ich ranný rozvrh vyzeral, akoby sa nič
výnimočné nedialo. Naraňajkovali sa spolu a po vykonaní bežných ranných
rituálov sa obaja začali chystať do práce. Je predsa bežný deň, no nie? Pôjdu
normálne do práce a inými vecami sa strachovať nemusia. Veď o všetko sa
postará ARISTON. V takejto atmosfére sa nieslo ich ráno a s deklaráciou bežného
dňa obaja odišli do práce. Doris prišla do vedeckého centra a dnešok sa rozhodla
zasvätiť ďalšiemu štúdiu výsledkov analýz cestovania v čase. Včera ju napadlo
niekoľko paralel s inými teóriami, ktorým sa v minulosti venovala. Tie však
nesúviseli s cestovaním v čase, ale riešili vplyvy medzihviezdneho letu vesmírom
na vnímanie času u cestovateľov.
Georgios po príchode do práce oznámil, že dnes sa bude venovať
jednoduchým každodenným činnostiam. Vstúpil do pracovného používateľského
prostredia v neurátore a postupne si vyberal rôzne úlohy, ktoré sa za posledné dni
nakopili a bolo ich potrebné povybavovať. Jeho práca tak dnes bola rutinná, aj
keď inokedy sa venuje radšej inovatívnejším a kreatívnejším stránkam
neurónových sietí. Pomedzi tieto bežné úlohy sa nepriamo zaoberal aj niečím
iným, ale to bolo v spleti rýchlych neurónových operácií takmer neviditeľné.
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Deň pre týchto dvoch, ale aj pre ostatných obyvateľov Calipolisu, prebiehal
ako každý iný. Jedine ARITSTON neúnavne opakovane prechádzal všetky známe
vedecké poznatky a snažil sa pomocou nich nájsť zmysel v Haroldových slovách.
Zatiaľ sa mu to však nedarilo a pomohlo by mu viac informácií priamo od
Harolda. Problém však bol v tom, že jeho svedectvá nielen že nedávali zmysel,
ale väčšinou si aj protirečili. Pri zvážení veľkej pravdepodobnosti klamstva z jeho
strany bolo veľmi ťažké rozlúsknuť tento problém. ARISTON nemal žiaden
problém s radikálnym riešením tejto situácie, ale zo svojej podstaty neuznával
nedokonalé riešenia. Všetko má svoj dôvod a spôsob, ako to vyriešiť. Toho sa
držal ARISTON a rozhodol sa získať ďalšie informácie od Harolda. Včerajšie
maskovanie sa celkom podarilo, ale Harold druhýkrát na niečo podobné neskočí.
Navyše, tentokrát by bolo lepšie, ak by nevypovedal pod vplyvom silných liekov,
ktoré mali otupiť jeho myseľ, aby si neuvedomil, v akej nereálnej situácii sa
nachádza. Keď ARISTON zvažoval najvhodnejší spôsob ďalšieho výsluchu,
ozvala sa mu Doris, ktorá ho žiadala o povolenie navštíviť a rozlúčiť sa
s Haroldom. ARISTON by síce radšej vybral na túto úlohu Georgiosa, s ktorým
si Harold viac rozumel, ale keďže sa Doris sama ponúkla, využil to. Dal jej
povolenie s tým, že Haroldovi položí niekoľko otázok, ktoré jej on nadiktuje do
slúchadla. Doris síce neznela príliš nadšene, ale inak súhlasila, takže ARISTON
bol spokojný s tým, že má sprostredkovateľa na ďalší výsluch bez toho, aby musel
niekoho presviedčať alebo nútiť. Jedinou Dorisinou podmienkou bolo, aby mohol
jej rozlúčku s Haroldom sledovať aj Georgios, ktorý sa jej síce nechcel zúčastniť,
ale rád by si ju pozrel v práci. S tým ARISTON nemal žiaden problém. Musel len
Doris trochu posúriť, keďže tá sa s návštevou neponáhľala. Bolo už popoludnie
a ARISTON mal už pripraveného drona s uspávacou injekciou, ktorá mala
pripraviť Harolda na večernú recykláciu, ktorá navždy ukončí túto patáliu
s cestovaním v čase.
Harold počas dňa vystriedal niekoľko nepohodlných polôh v tmavom
a studenom väzení, ktoré sa zjavne nachádzalo niekde v podzemí. Zo stropu
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vychádzalo len slabé svetlo a jediný vstup do jeho cely spočíval v chodbe, ktorej
dĺžku nedokázal kvôli prítmí identifikovať. Čudoval sa, že stále žije a že s ním
ARISTON nerobí nejaké zvrátené pokusy. Ak by sa aj nejakým zázrakom mal
dožiť vytúženého času návratu, nemá k dispozícii presný čas a tak sa nijako
nemôže pripraviť na osudový moment. Schweisenbacher ho opakovane
upozorňoval na bezpečnostné pravidlá cestovania v čase. Nemal by sa v momente
prechodu dotýkať ničoho, čo so sebou nechce zobrať. Bez hodiniek však nemôže
vedieť, v ktorom momente sa má snažiť odpútať od betónovej konštrukcie svojho
väzenia. Rozmýšľanie ho prinútilo rozhýbať sa a tak sa pomaly prechádzal po
malej miestnosti. Počas toho si však uvedomil, že počuje kroky. Síce sa potešil
ľudskej spoločnosti, ale na druhej strane vedel, že pre neho môžu znamenať
koniec všetkým nádejam. Pristúpil bližšie k mrežiam, ktoré boli dverami do cely.
Na prekvapenie sa z prítmia chodby vynorila Doris, ktorá ho ešte viac prekvapila
tým, že na jej tvári bol úsmev. Ona, ktorá sa ledva usmiala aj pri vtipných
situáciách má dobrú náladu práve teraz?
„Ahoj, Harold,“ bezstarostným tónom ho oslovila.
„Ahoj,“ nesmelo odvetil Harold. „Si ozajstná?“
„Rozprávaš sa so skutočným človekom, nie som hologram,“ rozosmiala sa
Doris.
„Prečo si tu?“
„Prišla som sa s tebou poslednýkrát porozprávať.“
ARISTONov impozantný neurónový mozog dokázal v jednom memente
realizovať veľký počet operácií, čo v praxi aj naozaj robil. Teraz sústreďoval
všetku voľnú kapacitu na analýzu každého Haroldovho slova, každého jeho
mimického pohybu. To všetko okamžite aj porovnával s jeho minulými prejavmi
a hľadal súvislosti. Snažil sa takto odlíšiť pravdu od lží. Georgios sledoval, ako
sa ARISTON sústreďuje na túto dôležitú úlohu. Videl prietoky informácií
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v neurónových sieťach a popri tom sa nenápadne dostával stále bližšie k svojmu
cieľu.
„Teraz budem potrebovať, aby si naozaj hovoril pravdu,“ dívala sa Doris
Haroldovi veľmi hlboko do očí. „Je to veľmi dôležitý moment,“ zdôrazňovala
vážnosť situácie. „Teraz už vieme, že tvoja teória multidimenzionálneho vesmíru
nie je možná. Naplnil sa ten najhorší scenár,“ ešte viac zvážnela. „Ak by si sa
vrátil do svojho času, celý priebeh dejín by nabral iný smer. Aj najmenšia zmena
by znamenala úplne iný vývoj udalostí, ktoré my považujeme za svoju minulosť.“
„Si si tým istá?“ posledné Haroldove kvapky nádeje sa vyparovali a on
sklonil hlavu, pretože sa jej nedokázal pozerať do očí.
„Je to nespochybniteľné,“ presvedčivo zamietla akékoľvek pochyby.
„Som čas,“ šepkal tak potichu, že ho skoro nebolo ani počuť, „veľký ničiteľ
svetov,“ uvedomoval si následky svojich činov, „a prišiel som, aby som pohltil
všetkých ľudí“ dokončil slová z veľkej knihy.
„Myslím, že toto je ten čas,“ vážne povedala Doris.
Harold zdvihol pohľad, pretože celkom nepochopil, čo tým myslela. Ona sa
však bez slova pozerala priamo na neho a jemne sa usmievala.
„Máme asi štyri a pol minúty,“ ozval sa zrazu Georgiosov hlas z Dorisinych
hodiniek. „Je kompletne deaktivovaný. Prístup z ostatných polisov cez hlavný
vodič neurónového jadra som zablokoval, ale podarí so mu to rýchlo preraziť.
Musíš konať rýchlo!“
„Čo to na mňa zase hráte?“ neveril Harold už ničomu po včerajšej
skúsenosti.
„ARISTON je vypnutý,“ neverila Doris vlastným slovám. „Všetko, čo som
doteraz hovorila je pravda. Naše svety sú previazané. Musíš nám povedať, čo sa
stane dnes o 21:06:08,“ naliehala Doris, pretože času mali veľmi málo.
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Harold zmätene pozeral na ňu a obával sa, že opäť sa ho niekto snaží
nachytať. „ARISTON vypnutý? Je to vôbec možné?“
„Harold, máš asi jedinú šancu, ako vyriešiť túto situáciu,“ ozval sa opäť
Georgiosov hlas. „My obaja sme si práve zničili životy, pretože sme sa nedokázali
pozerať na tvoje utrpenie. Chceme ti pomôcť, ale nič nezmôžeme, ak nám
nepovieš, čo sa bude diať. Určite si sa dovtípil, aké riešenie problému navrhol
ARISTON. Dávame ti poslednú možnosť zachrániť sa, ale musíš hovoriť pravdu.“
Harold bol v takej beznádejnej situácii, že naozaj nemal čo stratiť. Aj keby
išlo o ďalší ARISTONov trik, tak to už môže risknúť. „O 21:06:08 sa
časopriestorové kontinuum vráti do rovnováhy. Na cestovanie naspäť
nepotrebujem žiaden nástroj, žiaden stroj času. Ten som už použil, keď ma poslali
sem. Vrátim sa naspäť do bodu, z ktorého som odišiel.“
„Počkaj,“ zastavila ho Doris, „takže ty naozaj pocestuješ v čase späť vo
vopred nastavenom čase? Len tak? Bez akejkoľvek pomoci?“
„Áno, ale nie je to cestovanie v čase, ako si to predstavuješ. Mala si pravdu,
keď si hovorila, že nie je možné cestovať v čase do minulosti. Cestovať je možné
len do budúcnosti, z tej sa však musím vrátiť naspäť a to presne do toho momentu,
z ktorého som odišiel. Takto sa kontinuum vráti do rovnováhy. Ono je to vlastne
len také otvorenie okna. Pozrel som sa do budúcnosti, ale jednou nohou som stále
v roku 2020.“
„Tomu nerozumiem,“ snažila sa Doris pochopiť spleť nečakaných
interpretácií cestovania v čase.
„Môj časopriestor v roku 2020 akoby zamrzol na celý čas, čo som preč.
Prerušil som časopriestorovú líniu na jednom bode a objavil som sa niekde inde
na presne vyhranený čas. 999999 sekúnd. Po uplynutí tohto času sa všetko vráti
naspäť do pôvodného stavu a ja sa objavím naspäť v roku 2020 na tom istom
mieste a v tej istej sekunde, v ktorej som ten časopriestor opustil.“
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„Všetko sa vráti naspäť do pôvodného stavu?“ neisto zopakovala Doris jeho
slová.
„Pre mňa,“ skonštatoval Harold a netajil sa už tým, čo to bude znamenať
pre jeho nových priateľov.
„Ak by som sa teda toho momentu dožil,“ uvedomil si Harold podstatný
faktor úspechu misie.
„Ale ak sa toho momentu nedožiješ,“ nahlas premýšľala Doris, „časové
kontinuum sa aj tak bude musieť uzavrieť, vrátiť do rovnováhy. Svet v roku 2020
sa opäť rozhýbe, rozmrazí, či už s tebou alebo bez teba.“
„Čo to znamená?“ ozval sa z hodiniek Georgios.
„Že sme aj tak stratení,“ konečne Doris pochopila situáciu. „ARISTON to
neodhalil celé. S týmto nerátal.“
„Je mi to ľúto,“ úprimne sa vyznával Harold.
„Ak by ťa aj zrecyklovali....“
„Tak sa naspäť do roku 2020 vrátim po maličkých kúskoch. Ľudia, ktorí ma
sem poslali, sa na základe toho aj nejako budú správať. Ale to je jedno, pretože to
vlastne bolo spečatené už mojím odchodom. Toto je svet ako by vyzeral, keby
som do budúcnosti nikdy nešiel, ale ja som to urobil, len sa to zatiaľ nijako
neprejavilo, pretože môj časopriestor je zamrznutý a čaká na môj návrat.
Akokoľvek dopadne môj návrat, história bude iná. A tento svet bude iný.“
„Dochádza nám čas,“ upozorňoval Georgios.
„Počul si, ako to je. Máme len jednu možnosť, dúfam, že ti to nemusím
vysvetľovať,“ odpovedala mu Doris.
Georgios bol na pracovisku už dlho sám, pretože bol takmer večer. Po
Dorisinych slovách vyskočil z kresla a bežal do skladu náradia. Nedokázal uveriť
tomu, čo sa chystá urobiť. Nemalo však zmysel teraz niečo vysvetľovať
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ARISTONovi, keďže momentálne by to boli slová zradcov. Či už by sa stotožnil
s ich riešením alebo nie, nemali by veľkú šancu na úspech. Georgios síce veľmi
komplikovaným a čo najmenej nápadným spôsobom deaktivoval všetky
ARISTONove funkcie, ale zničiť ho nedokázal. ARISTON bol prítomný vo
všetkých polisoch. Stačí už len chvíľa a opäť ovládne Calipolis tak, že sa sem
dostane cez hlavný neurónový kábel vedúci do miestneho neurónového jadra.
Georgios otvoril sklenené dvere do veľkého vnútorného priestoru budovy,
v ktorom sídlilo obrovské neurónové jadro. Impozantné jadro z mimoriadne
odolných materiálov nebolo možné zničiť len tak jednoducho. Georgios v rukách
držal dlhý nástroj, ktorý sa skladal z rukoväte na konci ktorej bola asi
dvadsaťcentimetrová hladká plocha. Georgios na rukoväti stlačil jedno tlačidlo
a druhým nastavil intenzitu na maximum. Hladká plocha na konci nástroja sa
sfarbila dočervena. Zhlboka sa nadýchol a poslednýkrát si premietol zložitú
situáciu, v ktorej sa ocitli. Videl z nej len jedno východisko, ktoré má potenciál
na záchranu polisoveku. Georgios sa rozmachol a jediným silným švihom sekol
nástrojom v rukách po hrubom kábli vedúcom do neurónového jadra. Kábel sa
okamžite prerezal a neurónové jadro zhaslo.
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35. kapitola – Sebectvo
Harold stál oproti Doris, pričom ich delila mreža v zamknutých dverách.
Nebola teda celkom pravda, že v polisoch nebývajú zámky vo dverách.
Minimálne tieto jedny dvere boli bezpečne uzamknuté. Harold mal však stále
väčšiu nádej, že dnešok sa môže skončiť inak, ako jeho smrťou. Georgios a Doris
boli jediní dvaja ľudia na svete, ktorí by mu teraz mohli pomôcť a zdalo sa, že sa
o to aj naozaj pokúšajú. Harold však nedokázal uveriť tomu, že v Calipolise je
možné vykonať čokoľvek proti vôli všemocného ARISTONa. Haroldova nádej sa
výrazne zväčšila, keď sa dvere s mrežami pred ním zrazu otvorili. Doris k nemu
opatrne pristúpila, chytila ho za rameno a potichu mu povedala:
„Pošleme ťa naspäť do roku 2020.“
Harold stále nedokázal pochopiť tomu, že sa mu niekto rozhodol pomôcť
s vedomím, že celý ich svet tým aj tak zanikne. Na citové výlevy však teraz nebol
čas. Harold musel uvažovať racionálne a pripraviť sa na cestu.
„Potrebujem môj batoh s neurátorom a diskami. A ešte oblečenie, ktoré nie
je z prírodných materiálov. O deviatej musím byť na vyvýšenom mieste.“
„Ako veľmi vyvýšenom?“ čudovala sa Doris.
„Čím viac, tým lepšie. Našťastie, tu v Calipolise takých miest máte dosť.
To najvhodnejšie je priamo uprostred mesta. A budem potrebovať ešte jednu vec
– informácie o Zlomovom bode.“
Doris na neho hľadela s prižmúrenými očami a nebolo z jej pohľadu jasné,
či má ochotu mu tento posledný kus skladačky odovzdať. „Ako si na tom,
Georgios?“
„Posielam vhodné oblečenie dronom. Batoh so všetkými vecami je
v miestnosti 004 neďaleko od vás.“ Georgios zariaďoval neurátorom posledné
záležitosti. Vedel, že ani s preseknutým hlavným neurónovým vodičom nie je
ARISTON odstavený. Dokáže sa naspäť dostať satelitným spojením, aj keď
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nezíska úplnú kontrolu na polisom. Georgios nanešťastie nemal prístup
k rozmiestneniu satelitov, ale bolo mu jasné, že okamžite po strate kontroly začal
ARISTON presúvať satelity tak, aby mohol postupne presúvať svoju kapacitu do
Calipolisu. V bezdrôtovom prevedení to nebude také intenzívne, ako keby riadil
polis priamo z jadra, ale aj tak bude mať dostatok zdrojov, aby ich zastavil.
Georgios sa pokúšal povypínať čo najviac systémov, aby sťažil ARISTONovi
prácu, keď sa začne opäť dostávať do obvodov Calipolisu. Nakoniec si Georgios
zložil neurátor a rozmýšľal, ako by ešte dokázal urobiť v neurónových sieťach
Calipolisu viac zmätku. Počas toho mu padol zrak na priesvitný box s množstvom
malých diskov, ktoré sa používajú s neurátorom. Tieto neboli zlatej farby, ako tie,
ktoré mal Harold, ale mali výraznú medenú farbu. Líšili sa však nielen farbou, ale
aj kapacitou možných zapísaných informácií. Jeden z týchto diskov Georgios
vybral a vložil ho do veľkého zariadenia, ktoré stálo niekoľko metrov od neho.
Potom si nasadil neurátor a pustil sa do práce.
Harold s Doris ihneď našli miestnosť 004 a v nej aj Haroldov batoh. Ešte
stále na ňom bolo trochu piesku., hoci bolo očividné, že obsah batohu niekto
kontroloval. Harold sa v ňom okamžite začal hrabať a povyhadzoval z neho
všetky sucháre a nádoby s drinkom. Nechal tam len neurátor a balík diskov. Malý
dron im počas toho priniesol čisté oblečenie podľa Haroldových pokynov a tak sa
Harold mohol konečne prezliecť. Narýchlo pri tom zjedol zopár suchárov, hodil
si batoh na plecia a s Doris vyšli z podzemného väzenia. Harolda prekvapilo, že
sa už zvečerieva.
„Koľko máme času?“
Doris sa pozrela na hodinky a odvetila mu. „Málo, ale to nie je hlavný
problém.“ Obzerala sa naokolo, ale všade bol relatívny kľud. Po uliciach sa hýbalo
len málo ľudí a tí boli očividne rozčarovaní nad totálnou absenciou ARISTONa.
Inak ale zatiaľ panoval pokoj. „Ešte stále si musíme dávať pozor na ARISTONa.“
„Dúfal som, že o to je už postarané.“
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Doris na neho neveriacky zazrela. „ARISTON je vodca všetkých ľudí
žijúcich v polisoch. Jeho len tak ľahko neodstavíme. A on sa svojho poslania
nikdy nevzdá. Zmyslom jeho existencie je udržiavanie našej existencie a teba
momentálne považuje za hlavného narušiteľa svojho poslania. Poď, nesmieme sa
zdržiavať na otvorenom priestranstve.“
Georgios dokončil všetko, čo z toho miesta mohol a vedel, že viac
nápomocný teraz bude priamo s Haroldom a Doris. Opustil rýchlo budovu
a snažil sa pôsobiť nenápadne. Cestou stretával ľudí, ktorí sa neveriacky
rozprávali o nemožnosti spojiť sa s ARISTONom. Prestalo fungovať aj
zásobovanie výdajní potravín a nebolo si možné nič objednať, pretože ARISTON
mlčal. Nereagoval na žiadne podnety. Georgios vedel, že dlho to takto nevydrží,
ale mal aspoň náskok. ARISTONovi bude chvíľu trvať, kým zanalyzuje situáciu
a vysleduje ich kroky. S trochou šťastia už vtedy budú tesne pred svojim cieľom.
Georgios postupoval ďalej polisom a cez hodinky sa priebežne dohadoval s Doris.
Po niekoľkých minútach chôdze sa stretli pred Vesmírnym výťahom. Georgiosa
prekvapilo ako strhano a zničene vyzeral Harold. Aj napriek tomuto stavu však
ani jeden z nich nezadržal úsmev, keď konečne stáli tvárou v tvár.
„Si pripravený ísť domov?“
„Ja áno, len si nie som istý, či ste pochopili, čo sa potom stane.“
„O nás sa teraz neboj,“ usmieval sa Georgios. „Nesmieme tu zostávať, aj
tak už nemáme čas, ideme hore,“ zdvihol zrak smerom k zdanlivo nekonečnému
Vesmírnemu výťahu, ktorý sa nad nimi týčil.
Obrovská stavba zívala prázdnotou. Nebolo to len kvôli pokročilejšej
hodine, ale hlavne kvôli absencii architekta stavby. S ARISTONovým zmiznutím
sa paralyzovalo aj množstvo bežných procesov v Calipolise. Trojici rebelov to
však vyhovovalo a nepozorovane tak vkĺzli do jedného z viacerých stavebných
výťahov a pomaly sa viezli hore.

323 | S t r a n a

„Nepôjdeme tak vysoko, aby sme potrebovali kombinézy. ARISTON by
nám v nich mohol vypnúť dýchaciu mechaniku, keď sa dostane naspäť k moci,“
upozorňoval Georgios.
„Na kedy odhaduješ jeho návrat?“ zaujímala sa Doris.
„Môže to byť každú chvíľu. Satelity nespadajú pod moju špecifikáciu, takže
netuším, kedy sa mu podarí presmerovať sem svoje vedomie. Isté však je, že
vzdialeným prístupom nezíska okamžitý prístup k všetkým systémom Calipolisu.
V prvom rade sa určite zameria na senzory a bude sa snažiť rýchlo zistiť, čo sa
počas jeho neprítomnosti stalo. Potom sa bude snažiť nás vypátrať a eliminovať
Harolda.“ Georgios sa pozrel na svoje hodinky. „To však už nestihne.“
„Neviem, ako vám mám poďakovať za to, ako mi pomáhate,“ vyznával sa
Harold. „Stále však nechápem, prečo to vlastne robíte. Celý tento svet aj tak
zanikne, nech urobíte čokoľvek.“
„Ale tebe ešte môžeme pomôcť. Hoci, nerobíme to len pre teba,“ zamyslel
sa Georgios a pozrel sa na Doris. „Vyrástli sme vo svete, ktorého cieľom je
zachovanie ľudského rodu a jeho zošľachťovanie. Dostali sme zničenú planétu,
ktorú sme sa snažili opustiť. Myslenie polisanov je úplné iné, ako tvoje a tvojej
generácie. My sa pozeráme prioritne na svet a ľudstvo, až potom na seba.
Jednotlivec v polise chápe svoju existenciu ako jeden článok v zložitom
komplexe vzťahov. Nikto z nás nemá problém obetovať sa pre blaho ostatných
a celého sveta.“
Harold sa zamýšľal nad týmito slovami, ale nedokázal sa s nimi stotožniť.
„Máš pravdu, vo vašom svete absentuje sebectvo. Chápem, kam týmito slovami
mieriš. Musím ťa však sklamať, pretože ja som vyrástol v sebeckom
a egoistickom svete. Viem, že vy sa neváhate obetovať, aby ste zabezpečili
bezproblémový chod polisov. Pre mňa je však dôležitejšie moje osobné šťastie aj
keby mal celý svet trpieť. Nemôžem sa vzdať Jennifer, aj keby som tým mal spasiť
svet.“
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Všetci traja stúpali výťahom stále vyššie a zapadajúce slnko prestalo klesať
za horizont ale začalo sa opticky vracať naspäť na oblohu. Nádherne osvetľovalo
lesklé budovy Calipolisu, ktoré boli posiate zelenými ostrovčekmi. Celý polis bol
pokojný a čakal na svoju záhubu.
„Strávil si v našej dobe dvanásť dní. Snažili sme sa ti čo najlepšie vysvetliť
náš spôsob života a riadenia spoločnosti, ktoré sú omnoho efektívnejšie,
udržateľnejšie a zmysluplnejšie, ako svet, z ktorého pochádzaš ty. Viac už urobiť
nemôžeme. Rozhodnutie bude na tebe.“ Počas toho, ako mu Doris prehovárala do
duše sa začala obrovská špirálovitá stavba nepríjemne otriasať.
„Toto nie je normálne,“ spozornel Georgios. „Musíme vystúpiť.“
Georgios zastavil výťah na najbližšom mieste a všetci z neho vystúpili. Boli
už poriadne vysoko nad Calipolisom. Nesmelo prešli na okraj plošiny a uvideli
pod sebou mesto posiate vznášadlami. Neboli to však malé osobné vznášadlá, aké
sa v meste relatívne bežne vyskytovali. Toto boli masívne ozbrojené vznášadlá,
ktoré sa nevznášali len pol metra nad zemou, ale bez problémov sa vedeli dostať
do väčších výšok. Okrem nich všade naokolo lietali aj masívne kvadrokoptéry,
ktoré sa vo vzduchu vyznačovali lepšou manévrovacou schopnosťou, ako trochu
nemotorné vznášadlá.
„Už nás hľadajú,“ skonštatoval Georgios. „Ostáva nám ešte niekoľko
minút.“
„Ako dlho im potrvá, než zistia, že sme tu?“ pýtala sa Doris.
„Myslím, že už to vedia. Chyťte sa niečoho!“ šokovano zakričal Georgios,
keď odhalil dôvod trasenia Vesmírneho výťahu. Vznášadlá a kvadrokoptéry
cielene odstreľovali istiace laná Vesmírneho výťahu jedno po druhom. Obrovská
stavba tak každou sekundou strácala svoju stabilitu. Viaceré bojové stroje už
stúpali hore priamo za nimi. „ARISTON spanikáril! Snaží sa Harolda zneškodniť
akýmkoľvek spôsobom. Neváha ani obetovať symbol polisov!“
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„Nestihneme to!“ kričala Doris, ktorá sa držala konštrukcie stavebného
výťahu, ktorým prišli. „Priletia skôr, ako nastane Haroldov čas.“ V tom momente
zasiahla základňu Vesmírneho výťahu silná pulzná strela, ktorá rozvibrovala celú
konštrukciu tak silno, že ani jeden z ich troch sa neudržal a všetkých ich to
odhodilo inými smermi.
Harold narazil na nejakú tvrdú konštrukciu a pocítil obrovskú bolesť
ľavého oka. Náraz bol taký silný, že chvíľu vôbec nič nepočul a v hlave mu
strašne pískalo. Reflexne sa chytil rukou boľavého oka a cítil, že ho nedokáže
otvoriť. Okamžite sa mu na ňom začal vytvárať opuch. Vracal sa mu sluch, ale
jediné čo počul, bol približujúci sa zvuk kvadrokoptér. Druhým okom preskúmal
svoje okolie a uvidel neďaleko seba Georgiosa ležať na okraji plošiny. Pozeral sa
nemo dole a ignoroval raneného Harolda. Harold sa snažil niečo povedať, ale stále
bol v šoku zo silnej rany, ktorú utrpel.
„Čo sa stalo?“ Kde je Doris?“ dezorientovano sa snažil osloviť šokovaného
Georgiosa.
Georgios konečne prestal hypnoticky pozerať dole na polis a zdvihol sa z
okraja plošiny. Pristúpil k Haroldovi a prezeral mu oko a hlavu. Nič nehovoril a
na tvári mu chýbal jeho povestný bezstarostný úsmev. „Hlavu máš v poriadku,
hádam to nebude otras mozgu,“ bezvýrazne konštatoval Georgios.
„Niečo som sa ťa pýtal!“ nahnevano kričal Harold a pozeral sa naokolo, ale
Doris nikde nevidel. Zúfalo sedel, zatiaľ čo mu Georgios prezeral hlavu.
„Je preč,“ odvetil mu pokojne Georgios.
Harold na chvíľu onemel a nedokázal uveriť, že toto sa naozaj deje.
Nevedel, či sa má ospravedlňovať za jej smrť, keď čoskoro aj tak zmiznú všetci
z tejto časopriestorovej roviny. Keď konečne chcel zo seba vydať aspoň nejaké
slová ľútosti, Georgios ho silno chytil za hlavu a nedovolil mi nič povedať.
„Ale ty ju môžeš vrátiť späť!“ rozhodne zahlásil Georgios.
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„O čom to hovoríš? Ty si sa musel...“
„Viem, čo hovorím. Tento svet sa možno každú chvíľu rozpadne, ale ty ho
môžeš obnoviť. Chápeš?! Je to len v tvojej moci! Všetko môže existovať opäť.
Polisy, ARISTON, efektivizmus, Vesmírny výťah, Doris...“ odmlčal sa a pozrel
sa na miesto, kde ju videl naposledy predtým, než sa bezmocne zrútila. „Všetko
sa môže stať tak, ako sa to už raz odohralo. Môže to byť dokonca ešte lepšie.“
„Nebude to rovnaké,“ varoval ho Harold.
„To ani nemusí. Dôležité je zachovať to podstatné,“ hral sa v druhej ruke
s niečím malým.
„Aj tak ma ARISTON skôr zabije, než budem mať možnosť to skúsiť.“
Georgios opäť opatrne pristúpil na okraj plošiny držiac sa konštrukcie. Na
tomto mieste sa už stavba príliš netriasla, ale silná vibrácia už prešla celou
konštrukciou a z vrchu padali obrovské kusy materiálov a konštrukcií. Niektoré
mali aj stovku metrov a s ohromným rachotom dopadali na budovy Calipolisu.
Harold sediac na bezpečnejšom mieste sledoval, ako sa tento impozantný dážď
častí Vesmírneho výťahu odohráva za stojacim Georgiosom.
„Už sú takmer tu,“ kľudne popisoval Georgios blížiace sa bojové stroje,
ktoré sa ich chystali rozprášiť. Pozrel sa na Harolda, poprezeral si ho a začal po
okolí niečo hľadať. Nazrel do polorozpadnutého výťahu a keď sa otočil naspäť
k Haroldovi, ten sa najprv veľmi zľakol, pretože Georgios na neho mieril zbraňou.
Rýchlo si však spomenul, že je to decarbonizátor, ktorý sa tu na stavbe bežne
používa. Georgios bez slova prišiel k Haroldovi a decarbonizátorom mu namieril
na ruku. Nastavil intenzitu na nízku úroveň a stlačil spúšť. Remienok
Haroldovych hodiniek sa pretrhol na mieste, na ktoré Georgios mieril. Zobral si
tieto hodinky, ktoré slúžili na Haroldovu lokalizáciu. Potom si sňal vlastné
hodinky a hodil ich Haroldovi do lona.

327 | S t r a n a

„Pamätaj, čo som ti hovoril,“ s absolútne kľudným tónom zdôrazňoval
Georgios.
Harold si jednu ruku stále držal na opuchnutom oku. Druhú ruku mu zobral
Georgios a otvoril mu dlaň.
„Teraz je to len v tvojich rukách,“ vložil mu tam niečo, okamžite sa postavil
a prešiel na hranu plošiny. „Sleduj si čas,“ kývol smerom k svojim hodinkám
v jeho lone. „Pokúsim sa ich zdržať,“ zdvihol ruku, v ktorej držal Haroldove
hodinky. Poslednýkrát sa usmial a potom pokojne uvoľnil svoje telo, ktoré sa
ladne spustilo z okraja plošiny a v sekunde bol preč, ako keby bol listom, ktorý
odvial slabý vánok.
Harold sa neveriacky vrhol za ním na okraj plošiny. Odtiaľ videl jeho telo
padať voľným pádom z obrovskej výšky nadol na Calipolis bombardovaný
padajúcimi kusmi Vesmírneho výťahu z jeho vzdialeného nestabilného vrcholu.
Všetky kvadrokoptéry a vznášadlá sa okamžite vrhli za padajúcim telom, ktoré
považovali za Haroldovo. Zasypávali ho strelami zo svojich zbraní a klesali nadol,
aby si overili jeho identitu.
Šokovaný Harold sa vrátil naspäť do bezpečia vnútornej konštrukcie, kde
by ho nemal nikto vidieť. Vzal si svoj batoh a našiel Georgiosove hodinky, ktoré
ukazovali čas 21:03:27. Ešte ostávali necelé tri minúty. Harold však teraz
nemohol myslieť na nič iné, ako na nesebecké počínanie Doris a Georgiosa. Pred
očami mal ich veselé spoločné chvíle, ale aj posledné okamihy, ktoré ho úplne
ohromili. Viac sa mu však vynárali momenty, kedy ho Georgios a Doris
zasvecovali do neuveriteľného sveta polisu a efektivizmu. Spomínal, ako spolu
v byte večerali a dlho do večera sa rozprávali. Pamätal si, ako sa prechádzali
zeleným rajom Calipolisu. Úsmev na tvár mu priniesla spomienka na to, ako si
ich doberal a naznačoval im, že by sa k sebe perfektne hodili. Živo si vedel
predstaviť ich začervenané tváre, ktoré s hanbou skrývali a snažili sa pri tom
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zmeniť tému. Okrem úsmevu sa mu teraz na tvári objavili aj slzy, ktoré si razili
cestu zo zdravého oka.
Otvoril dlaň a videl v nej malý predmet, ktorý bol ešte stále zohriaty od
Georgiosovej dlane. Harold si jednou rukou opatrne otváral opuchnuté viečka na
poranenom oku. Keď sa mu to aspoň trochu podarilo, druhou rukou urobil tú
najbolestivejšiu vec, akú len mohol. Skríkol a začal sa od trýznivej bolesti zvíjať
na zemi. Keď otvoril zdravé oko, uvidel pred sebou ležať Georgiosove hodinky,
ktoré ukazovali čas 21:05:28.
„Je čas ísť!“ odhodlane skríkol sám pre seba. Chytil batoh a vhodil do neho
nástroj, ktorý sa vedľa neho váľal na zemi. Postavil sa na okraj plošiny a videl, že
niektoré vznášadlá a kvadrokoptéry už neleteli smerom nadol za Georgiosovým
telom, ale smerovali naspäť na miesto, kde Harold stál. Poslednýkrát sa pozrel na
impozantné mesto a skočil do chaosu pod sebou. Počas pádu si na hrudi pevne
pridŕžal batoh a jedným okom sa snažil sledovať situáciu pod sebou. Zdola
k nemu začali doznievať mohutné zvuky výstrelov. V takejto ohromnej rýchlosti
ho však nemali šanci zasiahnuť. Harold letel ako vystrelená guľka a chýbalo už
len niekoľko sekúnd, aby sa táto výprava skončila. Bol však už na úrovni
lietajúcich vozidiel, ktoré sa ho za každú cenu snažili zneškodniť. Všade okolo
neho lietali výstrely a kusy konštrukcií Vesmírneho výťahu poškodené pri tomto
bombardovaní. Niektoré kvadrokoptéry skúšali inú taktiku, keďže Harolda
nedokázali trafiť svojimi zbraňami. Vrhali sa preto na neho ako kamikadze
a snažili sa ho rozsekať svojimi rotormi. Harold sa snažil nejako manévrovať vo
svojom strmhlavom lete, ale príliš sa mu to nedarilo. Jedna z kvadrokoptér ho len
tesne minula a s obrovským rachotom narazila do Vesmírneho výťahu. Tesný
prelet kvadrokoptéry vychýlil Harolda z dráhy jeho letu a ešte nekontrolovanejšie
ho tlak vzduchu vrhol do strany, kde práve letelo jedno zo vznášadiel. Harold
videl, že do neho narazí. Z posledných síl sa pokúšal vyhnúť nevyhnutnej zrážke,
ale veľký vznášajúci sa stroj bol presne v jeho trajektórii. Pokúsil sa zmierniť
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náraz tým, že pred seba dal nohy a schúlil sa. Zavrel jediné fungujúce oko a dúfal
v zázrak. V momente, keď pocítil dotyk nárazu o vznášadlo, zdanlivo stratil
vedomie.
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36. kapitola – Iskra v oku
Opäť ten nepríjemný bzučavý zvuk v hlave, ktorý je sprevádzaný fyzickou
slabosťou a stratou pojmu o čase. Harold pomaly naberal vedomie, ako keby sa
prebúdzal z odpadnutia. Začal opäť vnímať cit v rukách a uvedomil si, že v nich
niečo drží. Keď sa mu obraz pred očami konečne vyjasnil a vyostril, videl vo
svojich rukách batoh. Okamžite sa mu v hlave premietli posledné udalosti
predtým, než sa dostal do tohto časopriestorového tunelu. Zdalo sa to tak ďaleko
– Calipolis, efektivizmus, náhle stratená Doris, nahnevaný ARISTON, ktorý sa
mu za každú cenu snažil zabrániť v jeho spiatočnej ceste. Haroldovi sa to teraz
zdalo byť také neskutočné. Skoro ako keby sa to nikdy nestalo. Ako keby to bol
len polo-zabudnutý sen. Aj keď v rukách držal fyzický dôkaz o existencii toho
úžasného sveta, mozog mal problém považovať to za skutočnú spomienku. Medzi
všetkým tým, čo zažil, však bolo niečo naozaj skutočné. Niečo, čo mu
pripomínalo, že táto verzia budúcnosti stojí za to, aby bola zrealizovaná. Bolo to
priateľstvo, ktoré sa začalo len ako náhoda, ale skončilo sa najväčšou obetou.
Harold nedokázal vymazať obraz Georgiosa miznúceho mu pred očami. Vďaka
tej malej troche času, ktorú mu týmto získal, je stále živý a na ceste domov. Okrem
toho mu však dal ešte niečo omnoho dôležitejšie. Harold sa chytil za ľavé oko
a presvedčil sa o tom, že je stále rovnako opuchnuté a pulzuje silnou bolesťou.
Pocit státia na pevnej zemi bol v porovnaní s pádom z obrovskej výšky
veľmi uvoľňujúci. V Haroldovi sa miešali pocity šťastia z prežitia s uvedomením
si tragického osudu polisov a taktiež s obavami z najbližšej budúcnosti. To, čo ho
čaká v roku 2020, nebude vôbec ľahké. Cítil sa však stále sebavedomejšie, keďže
po všetko, čo za posledných dvanásť dní zažil, ho už nemôže nič prekvapiť.
Naopak, on bude teraz tým, kto bude diktovať tempo.
Po návale nádeje si Harold pevnejšie pritiahol batoh a všimol si, že pod ním
niečo je. Nechcel sa príliš hýbať, pretože z minulej cesty sa poučil na vlastnej
koži. Stačil jeden neopatrný krok a časť pravej nohy mu vtedy takmer ostala
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v inom čase. Teraz sa preto snažil byť opatrnejší a len jemne natiahol hlavu
dopredu, aby sa mohol pozrieť pod seba. V oslepujúcom časopriestorovom
tunely, kde nebolo nič konkrétne, sa pod ním objavilo niečo šokujúce. Harold totiž
nestál na pevnej zemi, ale na veľkom vznášadle. 999999 sekúnd v roku 2168
uplynulo presne v tom momente, kedy sa v nekontrolovanom páde dotkol
vznášadla. To sa teraz pod ním nehybne a nemo vznášalo v tomto čudnom, ťažko
identifikovateľnom priestore bez času.
Harold zdvihol hlavu naspäť a uvažoval, ako sa s týmto problémom
vysporiadať. Vznášadlo s ním očividne pocestuje až do roku 2020 a objavia sa
spolu pod sklenenou kupolou. Na tento moment sa však nevedel pripraviť, keďže
moment objavenia sa v roku 2168 si Harold vôbec nepamätal. Prebudil sa vtedy
v diere v púšti a sám nevedel, ako dlho tam takto ležal. Teraz však hrozilo, že sa
v roku 2020 objaví ležiac pod váhou veľkého vznášadla. Oddeliť sa od vozidla
pod ním už teraz, by určite nebolo bezpečnejšie, keďže aj minimálny pohyb
v tomto priestore môže spôsobiť katastrofu. Najlepšie by bolo, pokúsiť sa
odskočiť od vznášadla v momente objavenia sa v roku 2020, čo určite nebude
jednoduché, keďže z poslednej cesty si Harold na tento moment vôbec
nespomína.
Z tejto úvahy Harolda vyrušilo niečo ešte šokujúcejšie ako vznášadlo, na
ktorom stál. V oslepujúcom bielom prostredí, kde čas zdanlivo vôbec neplynul
a človek mal pocit čudnej stálosti kombinovanej s obrovskou okolitou rýchlosťou,
Harold nebol sám! Sprava od neho sa k nemu približovala postava človeka.
Podobne ako on, ani táto postava nekráčala, ale veľkou rýchlosťou sa hýbala
priestorom. Tá postava patrila vysokému a veľmi chudému mužovi, ktorý sa
k Haroldovi nezadržateľne blížil. Prekvapený Harold vyjavene sledoval muža,
ktorý rovnako ako on, cestoval naprieč časom. V jednom momente sa cesty týchto
dvoch mužov skrížili a obaja sa na moment mohli pozrieť zblízka jeden na
druhého. Neznámy muž mal čierne vlasy a čierne fúzy. Oblečený mal staromódny
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oblek a výraz jeho tváre bol mimoriadne vážny. V jeho očiach bolo rovnaké
prekvapenie, aké zažíval aj Harold. Obaja muži sa vedľa seba mihli na veľmi
krátky moment a tento obraz sa Haroldovi vryl do pamäte. Tvár fúzatého muža sa
mu rozmazala pred očami a bolo to to posledné, čo na svojej ceste vnímal.
Jennifer sedela v najvyššej rade tribúny s Buchlerom a sledovala momenty,
ktoré boli pre ňu mimoriadne trýznivé. Hoci tomu doteraz nechcela uveriť,
udalosti posledných hodín ju presvedčili o tom, že Harold naozaj pocestuje do
budúcnosti. Keď ju včera večer dvaja muži navštívili a pozvali ju, aby sa
zúčastnila najdôležitejšieho experimentu jej snúbenca, mala pri tom zmiešané
pocity. Tých sa doteraz nezbavila a najhorší pocit mala z vizionára sediaceho
vedľa nej. Keď pred chvíľou sledovala z diaľky jeho rozhovor s Haroldom, aj bez
toho, aby čokoľvek počula, pochopila, že Harold nekoná zo slobodnej vôle. Teraz
ho videla, ako so zvesenou hlavou stúpa po schodisku na vrchol plošiny, odkiaľ
má podľa Buchlerových slov skočiť, počas čoho navštívi na takmer dvanásť dní
vzdialenú budúcnosť. Všetko to stále znelo neskutočne, ale pompéznosť tejto
okrúhlej budovy a kupoly uprostred nej spolu s množstvom očividne bohatých
a vplyvných ľudí jednoznačne potvrdzovala tvrdenia o cestovaní v čase. Ju však
trápilo len to, že Harold sa v tomto experimente ocitol v úlohe pokusného králika.
Keď Harold stál na vrchole plošiny, vykonával akési úkony podľa hlasu, ktorý ho
dirigoval. Všetci diváci v tomto momente stíchli a napäto sledovalo situáciu.
Harold stál na okraji plošiny a chystal sa na skok z vysokej výšky. Podľa
posledného povelu to urobil a padal priamo na zem. Ani nie v polovici pádu sa
náhle objavil slabý záblesk, z ktorého vyletelo veľké neznáme vozidlo, ktoré
vletelo do sklenej kupoly, počas čoho zdemolovalo celú plošinu a do kupoly
urobilo dieru. Kupola sa našťastie nerozpadla, ale vozidlo v nej ostalo na chvíľu
zapichnuté. Po niekoľkých sekundách sa však začalo prevažovať naspäť do
priestoru kupoly. S rachotom rozbitého skla sa zrútilo naspäť do piesku v kupole
a ostalo stáť na výšku. Tento nečakaný vpád rozvíril množstvo piesku a dianie vo
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vnútornom priestore kupoly bolo ťažko identifikovateľné. Buchler, sediaci vedľa
Jennifer, sa náhle rozbehol dole ku kupole a ju obkolesili bodyguardi.
Harold ležal na piesku a pod ním bol jeho batoh s dôkazmi z budúcnosti. Po
prebratí sa musel vykašľať, keďže všade naokolo bol zvírený piesok. Uvedomil
si, že musí konať veľmi rýchlo, preto využil chaotickú situáciu, postavil sa,
skontroloval, či je celý a zhodnotil stav v kupole. Konštrukcia plošiny bola
zničená, vznášadlo ležalo neďaleko od neho a za kupolou už boli pripravené
zásahové tými v skafandroch. Harold vedel, že toto je jeho chvíľa – batoh držal
pevne v rukách a rýchlo začal pobehovať po priestore kupoly. To, čo hľadal,
ležalo padnuté v piesku. Po čase strávenom v technologicky mimoriadne
pokročilej budúcnosti, pripadal Haroldovi drevený ovládač ako archeologický
artefakt. Malú vecičku, pomocou ktorej cestoval v budúcnosti, rýchlo schmatol
a pevne ju držal v ruke. Za kupolou videl kričiaceho Buchlera aj zmäteného
Schweisenbachera. Ten upozorňoval, že keďže je kupola zničená, celá
dekontaminácia aj ľudia v skafandroch sú zbytoční. Hneď na to do kupoly vtrhlo
ozbrojené komando a obkľúčilo Harolda. Ten ostal stáť na mieste, ignoroval
ozbrojencov a pozeral sa priamo na Buchlera. Ten zachytil jeho pohľad, zmenil
nahnevaný výraz na svoj obvyklý charizmatický pohľad a s kľudom anglického
gentlemana vkráčal do kupoly. Pomaly sa blížil k nemu a ozbrojené komando sa
rozostúpilo, aby mu utvorilo priestor. Buchler nahodil svoj typický úsmev
a rozpažil ruky na znak vítania.
„Som taký šťastný, že ste sa dokázali vrátiť živý a celý, pán Lewandowski,
aj keď vidím, že to nebolo také jednoduché,“ narážal na veľký červený opuch na
Haroldovom oku. „Trochu ste nás vyľakali tým akčným príchodom, ale toto
vozidlo len dokazuje, že sa experiment podaril. Vidím, že pre nás máte aj niečo
ďalšie,“ padol mu zrak na pootvorený batoh, ktorý si Harold jednou rukou pridŕžal
pri tele. V tej druhej držal ovládač. „Dlžím vám ospravedlnenie, pán
Lewandowski. Pred odchodom som vás musel trochu vystrašiť, aby som vytvoril
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silnejšiu motiváciu. Priznávam, že sme vás poslali na nebezpečnú cestu a práve
preto sme museli vytvoriť atmosféru strachu, ktorá najlepšie dokáže prekonávať
silné prekážky. Vidím, že som sa opäť raz nemýlil a moja stratégia bola úspešná,“
hovoril Buchler so svojim povýšeneckým úsmevom.
„Čo tým chcete povedať,“ nechápal Harold. „Že ste svoje vyhrážky
nemysleli vážne?“ Že to bolo len divadlo?“
„Samozrejme, že som to nemyslel vážne. Len som vám potreboval dať
impulz, ktorý vás poženie počas celej výpravy a zabezpečí jej úspešný výsledok.“
„A čo potom znamenajú títo chlapíci?“ kýval Harold hlavou na ozbrojené
komando okolo seba.
„Museli sme byť pripravení na čokoľvek. Nevedeli sme, čo sa na nás vyrúti
z budúcnosti. A kým som vám vysvetlil, ako to bolo s budovaním vašej
motivácie, očakávali sme prípadné problémy aj od vás. Teraz je však už všetko
vyjasnené, takže tieto opatrenia už nie sú potrebné,“ Buchler dal rukou pokyn
ozbrojencom, ktorí hneď na to sklopili zbrane. Ostali však stáť na svojich
miestach a pozorne sledovali Harolda.
„Ako vám mám po tom všetko ešte veriť?“
„Chápem, že dôvera vo mňa je teraz naštrbená, ale mám tu najlepší dôkaz,“
Buchler ustúpil trochu nabok a Harold uvidel ako spoza neho kráča Jennifer
v sprievode dvoch ochrankárov. Jeden z nich niesol v rukách cestovné tašky plné
peňazí. Tie však Harold úplne ignoroval a fixoval sa len na Jennifer, ktorá
vyzerala rovnako, ako ju tu pred jedenásť a pol dňami nechal. V jej tvári bolo
napätie, neistota a strach. Prišla na vzdialenosť niekoľkých krokov od Harolda,
kde ju zastavili ochrankári.
Haroldovi sa do očí tisli slzy, ale musel sa držať a dokončiť, čo začal.
Pohľad na Jennifer ho príliš rozptyľoval a Buchler to samozrejme vedel.
„Takže, čo sa má teraz udiať?“ otočil sa Harold s otázkou na Buchlera.
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„Presne to, čo sme mali naplánované. Priniesli ste informácie o budúcnosti
a my ich teraz od vás chceme interpretovať. Chceme vedieť čo najviac z toho, čo
ste v roku 2168 zažili. Vaša sľúbená odmena je tu a ako darček k tomu je tu aj
vaša snúbenica, aby ste mali čas strávený výkladom budúcnosti spríjemnený
vašou partnerkou. Celé by to nemalo trvať dlhšie ako zopár týždňov. A som rád,
že ste zachránili ovládač pred touto skazou,“ narážal Buchler na zariadenie, ktoré
Harold stále držal v ruke. „Teraz už môžete všetko odovzdať a po krátkom
oddychu môžeme začať s rozhovormi o budúcnosti,“ usmieval sa Buchler.
„Aha,“ neisto a zmätene sa Harold díval na ovládač a batoh vo svojich
rukách, „takže všetko môžem odovzdať...“ začal sa obzerať po vhodnej osobe na
prevzatie dôležitých zariadení.
„Tuto Schweisenbacherovi,“ ukázal Buchler na Schweisenbachera, ktorý sa
tu nevedno kedy zjavil. Ten opatrne postupoval k Haroldovi, ktorý ho však
zastavil.
„Počkajte, vyberiem vám to, čo je najdôležitejšie,“ prichytil si Harold batoh
rukou, v ktorej držal ovládač. Voľnú ruku strčil do batohu a začal sa v ňom
hrabať. „S týmto by ste mali začať ihneď,“ ďalej ich naťahoval, kým všetci napäto
čakali, aký zázrak budúcnosti vytiahne.
Keď Harold narazil na to, čo teraz potreboval, pustil batoh, ktorý padol na
zem. Zároveň okamžite vystrel ruku, v ktorej držal decarbonizátor a namieril ním
priamo na Buchlera.
„Nikto sa ani nepohne!“ skríkol nečakane direktívne a odhodlane.
Všetci ostali stáť ako obarení. Buchlerovi okamžite zmizol z tváre jeho
lišiacky úsmev. Schweisenbacherovi sa z tváre úsmev nestratil, pretože on sa asi
nikdy nesmial. Jenniferini ochrankári sa okamžite pritisli bližšie k nej
a naznačovali, že je stále rukojemníčkou. Diváci na tribúne vzrušene sledovali
tento nečakaný zvrat. Ozbrojenci reflexne zdvihli zbrane na Harolda.
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„Nie! Nestrieľajte!“ zarazil ich Schweisenbacher. „Netušíme, čo to drží
v rukách a čo sa stane, ak na neho začneme strieľať.“
Harold si nič z toho nevšímal a pozeral sa uprene na Buchlera. „Už ma viac
nebudeš klamať a vydierať ty hajzel! Myslíš, že ti skočím na toto divadlo
s motiváciou?! Tým, že si do toho zatiahol Jennifer si to celé posral!“
„Pán Lewandowski,“ diplomaticky upokojoval situáciu Buchler, „všetko je
tu pod našou kontrolou, takže sa nepokúšajte vystrašiť ma touto pištoľkou...“
Harold držiac decarbonizátor palcom nastavil intenzitu na maximum
a namieril na havarované vznášadlo za Buchlerom. V sekunde sa v ňom objavila
obrovská diera, čo bolo sprevádzané mohutným dunivým zvukom. Všetci sa
preľakli a než sa spamätali, Harold opäť mieril decarbonizátorom na Buchlera.
„Prikáž gorilám, aby sa stiahli! Všetkým! Okrem toho jedného s peniazmi,“
narážal Harold na ochrankára vedľa Jennifer. „Potom budeme obchodovať. Si
predsa biznismen, však?“
Buchler neochotne poslal ozbrojencov mimo kupoly. Napätie medzi nimi
sa stupňovalo a Buchler mal výraz, ktorý Harold ani verejnosť nepoznala. Vždy
sa snažil vystupovať ako charizmatický vizionár s flegmatickým úsmevom, avšak
teraz vyzeral nekompromisne, prísne a hlavne veľmi nahnevano. Bolo vidno, že
sa nestáva, aby nemal všetko pod svojou kontrolou. Teraz sa netrpezlivo pozeral
na Schweisenbachera a niečo od neho zjavne očakával.
„Tak čo je s tým?!“ vybuchol, keď sa želaný efekt stále nedostával.
„Neviem, nefunguje to,“ zúfalo konštatoval Schweisenbacher.
Harold sa na nich díval a nechápal, o čom sa dohadujú. Nech to bolo
čokoľvek, mali na neho zjavne nejakú ďalšiu páku. „Niečo sa pokazilo?“ rýpal do
nich.
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„Tento niečo stláča za chrbtom,“ ozvala sa Jennifer, ktorá mala na
Schweisenbachera lepší výhľad, ako Harold. Schweisenbacher vzdal snahu
a hodil na zem malé zariadenie.
„Asi sa s paralyzátorom niečo stalo počas cesty,“ ospravedlňujúco
oznamoval Schweisenbacher Buchlerovi.
„Vy asi myslíte ten čip, ktorý som mal v ramene?“ užíval si Harold svoju
mocenskú pozíciu. „Tak ten tam už dávno nemám, zbytočne sa ma snažíte
paralyzovať. Ešte nejaké ďalšie tromfy? Nie? Dobre, tak teraz sa bude hrať podľa
mňa.“ Kopol do batohu pred ním a postrčil ho tak bližšie k Schweisenbacherovi.
„Svoju časť dohody hodlám splniť, priniesol som všetko, čo ste chceli. V batohu
nájdete zariadenie s názvom neurátor a k nemu aj poriadnu zásobu diskov
s užitočnými informáciami.“
Schweisenbacher sa medzičasom začal hrabať v batohu a nevšedné
zariadenie z neho vytiahol. Z batohu vypadlo aj vrecko s malými zlatými diskami.
„Stačí do toho vložiť disk a nasadiť si to na hlavu,“ vysvetľoval Harold
používanie zariadenia. „Nie je to nejaká virtuálna realita, umožňuje to ozajstné
myšlienkové prežívanie. Keď spustíte niektorý program, musíte ho ukončiť
myšlienkami, pretože vaše telo nebude reagovať na myšlienkové podnety.“
„Keď už teda obchodujeme, tak toto zariadenie musíme vyskúšať, aby sme
vedeli, či sa nás nesnažíte oklamať, pán Lewandowski,“ nasadil Buchler opäť
diplomatický tón.
„Mohol by som sa vás všetkých zbaviť jednou dávkou z tejto ničivej
zbrane,“ poukazoval Harold na decarbonizátor o ktorom vedel, že je pre ľudí
absolútne neškodný, „takže môžete byť radi, že mám s vami takú trpezlivosť.
Dávam vám pár minút,“ pozrel sa na Schweisenbachera, ktorý začal nervózne
preberať disky a jeden z nich vložil do neurátora. Potom si nasadil zariadenie na
hlavu a nevnímal okolité podnety.
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„Keď sa presvedčíte o tom, že som vám priniesol skutočný poklad, odídem
s Jennifer, mojimi peniazmi a toto si zoberiem so sebou,“ poťažkal si v ruke
drevený ovládač.
Buchler vedel, že nie je v dobrej situácii na vyjednávanie. Na Haroldove
slová nič nehovoril a sledoval, ako sa jeho hlavná poistka, Jennifer, presunula
za Harolda, s čím odišla aj jeho silná vyjednávacia pozícia. Harold na neho po
celý čas mieril zbraňou a on vedel, že bude rád, ak z tohto experimentu vzíde
aspoň niečo použiteľné. Všetci ostatní akcionári ho sledovali z tribúny a určite na
neho boli poriadne naštvaní za to, ako sa mu situácia vymkla z rúk. Vyzerá to totiž
tak, že príde o jediného svedka budúcnosti aj o zariadenie potrebné na cestovanie
v čase. Získa za to však niečo dôležitejšie. Problém spočíva len v tom, že nemá
dosť času na overenie kvality získaného tovaru.
„Ak skutočne dostanem to, prečo som vás poslal do budúcnosti, tak si
kľudne choďte,“ s miernou frustráciou hovoril Buchler, ktorý už musel
zmierňovať zo svojich nárokov.
Na zemi sediaci Schweisenbacher si náhle zložil z hlavy neurátor
a neveriacky sa díval okolo seba. Dýchal pri tom veľmi výrazne a očividne neveril
tomu, čo práve zažil.
„Tak čo?“ vyletel na neho nedočkavý Buchler.
„To je neuveriteľné...ja som bol na úplne inom mieste...v inom čase...“
„A je to to, čo sme hľadali?“
„Na to budem potrebovať oveľa viac času, okúsil som len štipku jediného
programu na jedinom disku,“ začal sa fascinovaný Schweisenbacher prehrabávať
v ostatných diskoch. „Je tam obrovské množstvo materiálov...“
„Presne, ako som hovoril,“ pridal sa Harold. „Presne to, čo ste odo mňa
chceli. Teraz druhá časť dohody. Schweisenbacher ostáva tu, gorila s peniazmi
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a podrazák kráčajú predo mnou smerom k tým autám“ naznačil Harold zbraňou
svojim rukojemníkom, aby šli von z kupoly.
Buchler sa podvolil a kráčal spolu s bodyguardom pod hrozbou futuristickej
zbrane. Za nimi kráčal Harold s Jennifer, na ktorú sa radšej ani nepozrel, aby
nestratil z pohľadu Buchlera, ktorý bol jeho lístkom von z inštitútu. Takto podľa
Haroldových pokynov odkráčali až k zaparkovaným autám blízko kupoly, na
ktorých prišli akcionári. Harold si jedno z nich vyhliadol a prikázal, aby okamžite
priniesli kľúče k nemu. Do pár sekúnd sa objavil jeden z ochrankárov s kľúčmi
od vybraného auta. Harold prikázal, aby ich dal Jennifer, ktorá potom odomkla
auto.
„Peniaze do kufra!“ rozdával Harold pokyny. „Jennifer, ty budeš šoférovať,
Buchler teba chcem mať na očiach, teda na oku,“ zarazil sa, keď si uvedomil, že
mu oko stále pulzuje ohromnou bolesťou, „sadaj na sedadlo spolujazdca!“
„Máš, čo si chcel, mňa nepotrebuješ,“ snažil sa Buchler vyjednávať.
„Keď sa dostaneme z inštitútu a presvedčím sa, že nás nikto nesleduje,
prepustím ťa. Dovtedy si mojim väzňom. A teraz padaj do auta!“
Buchler sa musel opäť neochotne podvoliť a nasadol do auta. Harold si
sadol na zadné sedadlo limuzíny, aby mohol stále mieriť na Buchlera.
Mimoriadne cenný ovládač hodil na sedadlo vedľa seba. Jennifer chvíľu zápasila
s ovládaním luxusného auta, ale našťastie sa jej podarilo naštartovať a pohnúť sa
z miesta. Prekvapivo rýchlo sa dostali nielen z vnútorného priestranstva inštitútu,
ale aj z celého areálu. Brána bola dokorán otvorená a cestu im nikto nekrížil.
Hneď za bránou sa Buchler snažil presviedčať, že ich nikto nesleduje a majú ho
okamžite nechať ísť. Harold potreboval aspoň malý náskok, ale aj tak sa už
nevedel dočkať, kedy sa zlomyseľného Buchlera zbaví. Harold sledoval oknom
prostredie okolo inštitútu, ale pred očami sa mu vynárali len obrazy nekonečnej
púšte, prerušenej malým zeleným rajom zvaným Calipolis. Nedokázal uveriť

340 | S t r a n a

tomu, že sa spolu s Jennifer dostali z inštitútu bez ujmy na zdraví. Zároveň si
uvedomoval, čo to pre neho teraz znamená.
Po niekoľkých kilometroch na prázdnej ceste lemovanej suchou trávou
povedal Harold Jennifer, aby zastavila pri krajnici. Prikázal Buchlerovi, aby
vystúpi a sám ho ihneď nasledoval. Rozmýšľal, ako by sa zachoval, ak by
decarbonizátor bol naozaj smrteľnou zbraňou. Dokázal by zabiť človeka?
Budúcnosť mu ukázala, že v prípade verejného záujmu je možné konať takmer
čokoľvek. Najmä v prípade niekoho, kto sa vedome snaží presadzovať sebecké
ciele na úkor ostatných. Harold však v rukách držal náradie na prácu so zliatinami
uhlíkových vlákien, preto boli takéto úvahy zbytočné. Navyše, určite ich
sledovala Nadácia, preto bude najlepšie, ak tu Buchlera nechá a čo najskôr sa
stratí.
„Náš obchod sa skončil. Ja mám čo som chcel, rovnako ako ty. Môžeš ísť
naspäť do inštitútu. Bol by som rád, ak by som tvoj vyškerený ksicht už nikdy
nevidel.“
„Ak budem spokojný s tvojimi výsledkami, tak ťa nebudem mať dôvod
vyhľadať,“ otočil sa mu Buchler chrbtom a pokojne odkráčal preč. „Ale stále máš
niečo, čo je moje...“ zakričal kráčajúc preč, pričom narážal na svoj ovládač.
Harold nasadol do auta na miesto spolujazdca a konečne mohli s Jennifer
sami vyraziť preč. Keď sa auto pohlo a Buchler sa od nich stále viac vzďaľoval,
mohol sa Harold konečne pozrieť do tváre svojej milovanej snúbenice. Strach
a napätie nahradilo dojatie a radosť nad tým, že sú konečne spolu. Podobne aj na
Jenniferinej tvári sa konečne ukázal úsmev. Mali si toho toľko čo povedať, ale
ešte nebol všetkému koniec.
„Navigácia,“ oslovil Harold hlasového asistenta, „naviguj nás do Silicon
Valley.“
„Nejaká konkrétna adresa?“ ozval sa robotický hlas navigácie.
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„Nie, kdekoľvek na tom mieste.“
„Rozumiem, navigujem,“ odpovedala navigácia.
„Prečo práve tam? A čo sa to vlastne stalo? Čo máš s okom? Sme už teraz
v bezpečí? Čo budeme teraz robiť? Čo sú to za ľudia, tá Nadácia?“ zaplavovala
ho Jennifer otázkami.
„Zjavne veľmi nebezpeční ľudia,“ nedokázal Harold teraz odpovedať na
všetky otázky.
„Ale dajú nám už pokoj, keď si im dal všetko, čo chceli?“
„To je práve ten problém,“ pozrel sa na Jennifer, „nedal. Oni si to len
myslia, ale čoskoro na to prídu.“
„Tak prečo si radšej neurobil to, čo od teba chceli?“
„Pretože oni chcú budúcnosť, v ktorej budú vládnuť ľudstvu a všetko sa
bude riadiť podľa nich. Chcú kontrolovať svoje aktíva a prostredníctvom
ekonomického bohatstva napĺňať svoje ciele. A takáto budúcnosť vedie k záhube.
Ver mi, videl som to.“
„Takže si tomu zabránil,“ neisto dedukovala Jennifer.
„Ani to bohužiaľ nie je celkom pravda. Nedal som im síce presne to, čo
chceli, ale aj z tých materiálov, ktoré teraz majú, budú vedieť vydedukovať veľa
podstatných informácií, možno aj tú najdôležitejšiu....“ odmlčal sa Harold.
„A to je aká?“
„Čoskoro sa udeje niečo zvané Zlomový bod. Tí ľudia v Nadácii sa tomu
pokúsia zabrániť, pretože by to zruinovalo ich plány. Materiály, ktoré som im dal
ako výmenu za naše životy, im v tom môžu pomôcť,“ Harold položil Jennifer ruku
na nohu a až teraz po všetkých tých búrlivých udalostiach si uvedomil, do čoho
sa vlastne pustil. „My dvaja sme jediní ľudia na planéte, ktorí sa aktívne pokúsia
o to, aby sa Zlomový bod skutočne stal.“
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„Jennifer mu na to prikyvovala hlavou a opýtala sa ho tú najzákladnejšiu
otázku: „V čom teda spočíva ten Zlomový bod?“
„To neviem,“ okamžite a pokojne odvetil Harold, „zatiaľ,“ odtiahol sa od
nej, „práve na to musíme prísť,“ dodal a sklopil slnečné tienidlo pred sebou a
pozrel sa do zrkadielka v ňom, kde po prvýkrát uvidel opuchnuté oko. Jennifer sa
na neho neveriacky pozerala, keď si ho začal zo všetkých strán obchytkávať. Ešte
viac bola šokovaná, keď vo svojej nepochopiteľnej činnosti pokračoval. Harold si
prstami roztiahol opuchnuté viečka a medzi nimi sa v poludňajšom slnku
zableskol malý medený diskovitý predmet.
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Epilóg
Buchlera po niekoľkých minútach vyzdvihlo auto a priviezlo ho naspäť do
inštitútu. Čakali ho nahnevaní akcionári, ktorí sa zaujímali o výsledky
experimentu. Vyčítali mu, že prišiel o stroj času aj o svedka budúcnosti.
Nahnevaný

Buchler

ich

ignoroval

a nechal

si

okamžite

priviesť

Schweisenbachera. Ten mu len zopakoval, že materiálov je príliš veľa a potrvá
dlho, kým ich rozanalyzujú, s čím samozrejme okamžite začali. Majú však len
jeden neurátor, čo spôsobí pomalé vyvodzovanie záverov. Počas tohto rozhovoru
sa ich snažil prerušiť jeden z členov ozbrojeného komanda. Buchler sa aj jeho
snažil ignorovať, keďže bezpečnosť už teraz nebola problémom. Neodbytný
ozbrojenec sa však nedal a ich rozhovor násilne prerušil tak, že medzi nich vtrhol
a vyhlásil: „V tom vozidle je niekto nažive!“ Absurdnosť tejto informácie
všetkých ohromila. Značne poškodené vznášadlo nemalo žiadne presklené časti,
takže nikoho ani nenapadlo, že by v ňom mohli byť nejakí pasažieri. Žeriav
medzičasom vznášadlo uložil do bezpečnejšej polohy, v ktorej ho mohli
zamestnanci inštitútu začať prezerať. Buchler sa okamžite rozbehol smerom
k vznášadlu, kde sa už zamestnanci inštitútu snažili urobiť vo vozidle dieru na
mieste, odkiaľ predtým vychádzal hlas. Keď sa im s pomocou rôznych nástrojov
podarilo na poškodenom mieste urobiť dostatočný otvor, Buchler poslal všetkých
nabok a sám vstúpil do vozidla. Ocitol sa v niečom, čo pripomínalo kabínu, ale
absentovali tu riadiace prvky ako aj miesta na sedenie. V tmavom a poškodenom
prostredí bolo množstvo drôtov a rozhádzaných kusov zložitej techniky, ktoré sa
pri náraze odtrhli zo svojich miest. Futuristický panel bol silno poškodený, ale
očividne bol stále funkčný, keďže sa na ňom zobrazovali rôzne informácie.
Buchlera však prekvapilo, že tu nikoho nevidel, ale bolo jasné, že táto malá kabína
je omnoho menšia, ako celé vozidlo. Hľadal teda nejaké dvere alebo otvor do inej
časti vozidla, kde by našiel pôvodcu hlasu, ktorý zamestnanci inštitútu predtým
počuli.
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„Je tu niekto?“ opýtal sa, aby identifikoval miesto preživšieho.
„Áno, je,“ odvetil mu zmätený hlas.
„A kde ste? Prišli sme vám pomôcť.“
„Som priamo tu,“ odpovedal hlas, ktorý stále znel strateno, „ale nechápem,
kde som sa to ocitol.“
„Všetko vám vysvetlíme,“ upokojoval Buchler, ktorý začínal chápať, že
márne hľadá preživšieho. „Začnime tým, že mi poviete, ako sa voláte.“
„Ako sa volám? Neviem, čo sa stalo, ani to, kde to vlastne som, ale myslím,
že svoje meno si pamätám. Áno, myslím, že je to niečo, čo by ma malo vystihovať,
ale ten význam si už nepamätám. Určite som mal takú informáciu, ale cítim sa,
ako keby som bol nekompletný.“
„To nevadí, pomôžeme vám. Aké je teda vaše meno?“
„Moje meno je.....Ariston.“

Koniec
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Ak sa Vám kniha páčila a chcete sa dozvedieť viac alebo podporiť (slovne)
pokračovanie knihy, môžete ma kontaktovať alebo si pozrieť novinky z blogu.

mail:

roman.radem@gmail.com

web:

radem7.webnode.sk
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