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„Tak vy ešte stále nechápete, čo od vás chceme ?“  - kričí rozčúlený generál. 

„Ja to chápem pane veľmi dobre, len som vás chcel upozorniť, na možné nedomyslené 

body tohto projektu.“ – snažím sa ho ukľudniť. 

„Tak vy si myslíte pán plukovník, že najvyššie velenie našej armády nevie, čo chce ?“ 

– kričí ďalej. 

„Považoval som si za povinnosť, upozorniť vás, ako môjho priameho nadriadeného, 

na nepriaznivé dôsledky, ktoré týmto projektom môžu vzniknúť, pane, iba o to mi šlo.“ – 

oponujem. 

„V poriadku, vážim si to a som rád, že ste vec pochopil, lebo by som nechcel na 

vedenie projektu nasadiť niekoho iného.“ – už celkom kľudným hlasom generál. 

„Rozumiem pane a ďakujem za vypočutie. Dovoľte mi odísť !“ – zakončujem debatu. 

„Môžete ísť a nech vidím nejaké výsledky, ako som u vás zvyknutý, pán plukovník“ – 

dopovie generál a ja odchádzam do svojej kancelárie. 

Pracujem na prísne tajnom projekte, jednej z najväčších armád sveta. Som vojak 

z povolania dá sa povedať, aj keď s armádou mám len to spoločné, že mám hodnosť 

plukovníka a sem tam nosím aj uniformu. Inak som úplne nevojenský typ. Armáda ma platí 

len kvôli môjmu rozumu, ktorým sa snažím vyvíjať nové veci, absolútne nové, ktoré sa do 

praxe dostanú možno až o desať alebo aj viac rokov, ale možno aj nikdy. Hodnosť plukovníka 

som dostal tiež len kvôli tomu, aby som  mohol riadiť môj tím ľudí, ktorý pozostáva niekedy 

aj zo stoviek ľudí a teda potrebujem autoritu, ktorú mi dodáva aj hodnosť. 

Už na vysokej škole som sa zaoberal strojovým rozpoznávaním reči. Išlo však iba 

o rozpoznávanie jednotlivých slov, maximálne o rozdelenie vety na slová a priradenie slov 

k vzorom uloženým v databáze. Dnes to už dokáže hociktorý domáci počítač a dokonca 

niektoré operačné systémy túto funkciu už majú priamo vstavanú.  

Velenie našej armády sa ale rozhodlo, že bude v budúcnosti potrebovať, aby zbraňové 

systémy rozumeli priamo ľudskej reči, teda slovám v kontexte vety a vlastne aby rozumeli 

hovorenej reči, ako keď veliteľ niečo prikazuje vojakovi v boji. 
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V občianskom sektore, teda v civilnej vede, už existujú, rôzne „úspešné“ projekty, kde 

počítač, stroj, robot, dokáže že vraj zmysluplne komunikovať s človekom. Ale to sú len 

nafúknuté bubliny, novinárske kačice a táraniny. Ak by také niečo, alebo aspoň náznak takého 

niečoho skutočne existovalo, vedeli by sme o tom. 

Pýtate sa ako ? Je to veľmi jednoduché. Komunikácia vo vede a aj v ostatných 

oblastiach života prebieha skoro výhradne cez internet a mobily. A ten celý „tečie“ cez naše 

špionážne superpočítače, ktoré neustále sledujú výskyt kľúčových slov v komunikácii 

a všetky vyhovujúce prúdy informácii sú postúpené odborníkom, ktorí selektujú tie dôležité 

a poskytujú ich nám. Nemyslite si, že keď budete svoje maily šifrovať, pomôže vám to. Pre 

civilný sektor sú vždy uvoľnené len tak silné šifrovacie metódy, aby ich naše „sledovače 

internetu“ dokázali v reálnom čase dekódovať.  

Presne týmto spôsobom získavam aj ľudí do svojho tímu. Ak je niekto dobrý v oblasti 

ktorú potrebujeme riešiť, vieme o ňom, vyhľadáme ho, zaplatíme ho, dáme mu podmienky na 

prácu o akých sa mu doteraz ani nesnívalo a je náš. A tak sú vlastne najlepší odborníci 

v oblasti umelej inteligencie v mojom tíme. Musia sa samozrejme zmieriť s tým, že výsledky 

ich práce nebudú môcť okamžite publikovať. Ani to ale nie je vždy pravda, lebo výsledky 

niektorých  projektov je vhodné „pustiť“ medzi ľudí, keď to prispeje k ľahšiemu udržaniu 

moci nad nimi. A také prípady sa stávajú často. Viete ktoré sú to, napríklad ? Nie ? Tak 

porozmýšľajte na domácu úlohu. 

Ja som teda dostal pred rokom úlohu, so svojím tímom, načrtnúť základné princípy 

stroja a v prípade úspechu ho aj skonštruovať, ktorý bude rozumieť ľudskej reči a to doslova, 

lebo v boji, keď je človek plný adrenalínu, nie je možné rozmýšľať nad jednotlivými 

slovíčkami a správnou výslovnosťou, tam to musí jednoducho „frčať“. 

Už po pár mesiacoch nám bolo jasné, že so súčasnými počítačmi to nepôjde. Nie že by 

im chýbal výkon, ten je už dostatočný, dúfame, ale s celým tým súčasným systémom niečo 

nie je v poriadku. 

Prišli sme totiž k záveru, že jedine počítač ktorý bude myslieť rovnako tvorivo ako 

ľudský mozog, dokáže skutočne pochopiť reč. Ale ako dokáže mozog myslieť tvorivo ? Čo je 

toho príčinou ? Tak na to sme prišli práve v dnešných dňoch. A to je ten problém, ktorý som 

bol oznámiť svojmu nadriadenému generálovi a za ktorý som bol „zvozený“. 
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Ukázalo sa totiž, že za tvorivé myslenie, môžeme ďakovať chybovosti s ktorou 

pracuje náš mozog. Keby ľudský mozog pracoval bezchybne, ako počítač, nikdy by nič nové 

nevymyslel. 

Počítače, keď si medzi jednotlivými modulmi odovzdávajú informácie, balíčky dát, 

tak s tými balíčkami vždy zasielajú aj tak zvaný kontrolný súčet. Je to číslo, ktoré spočíta 

všetky jednotky a nuly, čo sú v balíčku a toto číslo ide spolu s dátami. Prijímací modul si zase 

sčíta všetky prijaté dáta a vzniknutý súčet porovná s prijatým číslom - kontrolným súčtom. Ak 

tieto dva čísla sedia, proces pokračuje ďalej, ak nesedia moduly sa pokúsia o opätovný prenos 

dát, ak je to možné, ak to nie je možné, počítač vyhlási fatálnu chybu „Sorry vole error !“ 

a v práci nepokračuje. 

Ľudský mozog ale žiadnu takúto kontrolu neprevádza a preto vieme tvorivo myslieť, 

my ľudia. Pretože práve z chýb, vznikajú nové myšlienky v podstate náhodou. Tie chyby ale 

ešte samozrejme prechádzajú mnohými kontrolnými mechanizmami mozgu, niektoré sú 

podvedomé, niektoré uvedomelé. Tie uvedomelé vnímame, keď „myslíme“, a tie podvedomé  

ani nevnímame. Čím je človek tvorivejší, s väčšou fantáziou, tým viac sa mýli 

v jednoduchých veciach a naopak. 

Podstata je ale taká, že na výsledky terajších počítačov sa dá absolútne spoľahnúť, sú 

zaručene bez chýb, ale na výsledky „mysliacich“ počítačov sa nebude dať spoľahnúť z vyššie 

uvedených dôvodov. A to som práve vysvetľoval generálovi. Také počítače sú podľa mňa 

nanič a nikto ich v skutočnosti nebude chcieť. Jedine tak pre zábavu by možno boli vhodné. 

Generálovmu zelenému mozgu, som to vysvetlil na príklade. Povedzme, že bezpilotné 

lietadlo bude riadiť „mysliaci“ počítač, ktorý bude prijímať rozkazy hovorenou rečou od 

velenia. Povedzme, že to bude nejaká samovražedná misia, teda pre ten počítač určite 

nezmyselná. Tak čo asi urobí ? Nikto nemôže vedieť, lebo sa možno zachová ako hrdina 

a misiu splní, ale možno povie „Vykonám pane !“ a celé lietadlo si odletí kam uzná za 

vhodné.  

Generál o tom ale nechce ani počuť. Možno je v tom aj niečo iné o čom ja neviem. 

Velenie armády a vláda, mne jednoduchému plukovníkovi nezavesí na nos celú pravdu, čo 

vlastne chcú v skutočnosti dosiahnuť, takže možno zbytočne protestujem. 
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Ďalším problémom môže byť vedomie. Nevieme totiž posúdiť, či „mysliaci“ počítač 

od určitého stupňa zložitosti nenadobudne vedomie. Ak áno, potom to bude ďalší zádrhel, 

pretože stroj s vedomím bude úplne neovládateľný. Pravdepodobne bude chcieť existovať 

stále ďalej a ďalej a tomu prispôsobí svoju činnosť. Nie je isté, či taký stroj bude možné aj 

naďalej považovať za stroj, a tak ďalej. Tieto aspekty som už ale generálovi radšej ani 

nespomínal, to by už asi bol rovno vybuchol, ako ho poznám. 

Dáme sa teda do ďalšej práce, bez ohľadu na to, či to má alebo nemá zmysel. Je tiež 

pravda, že kým to nevyskúšame, nevieme ako to dopadne, takže vlastne má generál a velenie 

pravdu .  

Prostriedky na výskum máme prakticky neobmedzené. Pýtate sa, ako je to možné ? 

Veď rozpočet pre armádu sa stále viac a viac skresáva ? Celé je to úplne ináč . 

Tie čísielka o ktorých sa bavia páni poslanci a senátori sú tu len pre verejnosť a preto, 

aby politici mohli ukázať pred ňou, aký sú oni super dobrí a šetrní a získavali tak dobré body 

do ďalších volieb. Skutočný rozpočet armády je úplne niekde inde a aj zdroje sú úplne inde. 

Isteže aj peniaze zo štátneho rozpočtu nie sú na zahodenie, ale nestačili by.  

Projekty podobné tomu nášmu sú financované zo ziskov nenápadných obchodných 

spoločností zriadených štátom, obchodujúcimi so strategickými výrobkami a surovinami. Je 

to viac menej podľa zákonov, ale zákony sú tak spletité, že o tých spoločnostiach poslanci 

určite ani len netušia. Nechcem ale povedať, že je to nesprávne. Je to asi jediná možnosť ako 

trvale udržať náš štát medzi najbohatšími a najvplyvnejšími mocnosťami sveta a tým pádom 

aj dostatočnú životnú úroveň občanov. Ak by sme totiž čakali, kým sa tých pár sto blbečkov 

v parlamente alebo senáte dohodne na niečom rozumnom, tak by sme veľmi rýchlo padli na 

úroveň postkomunistických krajín bývalého východného bloku. A to by určite nikto z nás 

nechcel. 

Takže národ je spokojný, že má vysokú životnú úroveň, poslanci sú spokojní, lebo si 

myslia, že to oni tak dobre vedú tento štát, my sme spokojní, lebo môžeme robiť zaujímavý 

výskum za zaujímavú plácu, takže všetko je v najlepšom poriadku. 

Prvá vec čo musím urobiť, je zrušiť v laboratóriách všetky tie pseudomysliace hračky 

mojich ľudí, ktoré akože rozumejú nejakým rečovým príkazom. Všetko to dám vypratať do 
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skladu, nech tieto hračky už nikoho nerozptyľujú a začneme úplne od znova, na novom 

princípe „mýliacich sa, mysliacich“  počítačov. 

Zajtra zvolám poradu vedúcich oddelení, takže stláčam „čarovné“ tlačítko  a do 

kancelárie vchádza moja sexy sekretárka : „Zlatíčko, zvolajte na zajtra poradu vedúcich 

oddelení vývoja, na 9:00 tu ku mne.“ 

„Áno pán plukovník , ešte niečo ?“ – zašvitorí a usmeje sa ako vždy. 

„To je všetko a táto nová uniforma vám naozaj sekne !“ – pochválim ju a dúfam, že to 

nebude brať za sexuálne obťažovanie a keby aj áno, no čo už, čo je pekné je pekné a ja to 

vždy pochválim. 

-.- 

„Tak dámy a páni, prvá vec, ktorú budete musieť zariadiť hneď po skončení porady, 

vypratať z laboratórií všetky doteraz zhotovené zariadenia do skladu. Upozorňujem vás na 

prísne dodržiavanie predpisov o utajení, čiže použitie predpisových obalov s potrebnými 

nápismi a plombami. Nie ako minule, keď generál našiel v sklade len tak pohodené naše 

prísne tajné „udelátka“ !“ – dávam svoj prvý príkaz na porade a snažim sa pôsobiť prísnym 

dojmom, aj keď je to zbytočné, viem, lebo toto je len banda vedcov a okrem výskumu ich 

ťažko zaujíma niečo iné a už vôbec nie vojenské predpisy, ako aj mňa. 

„Pri uskladnení budú prítomní vojaci zo skladu a tak dúfam, že všetko prebehne podľa 

predpisov a nezabúdajte, že najprv vložia vaši ľudia veci do predpísaných škatúľ, zaplombujú 

a až potom s tým pôjdu do skladu. Nie že skladníci to tam budú študovať, ako minule ! Oni už 

len skontrolujú neporušenosť plomby, uskladnia krabicu a podpíšu vám zápis o uskladnení. Je 

to jasné ?“ – pýtam sa aj keď viem, že teraz ešte polovica ani len nepočúva a potvrdenia sa asi 

ťažko dočkám. Nevadí, oni sú tu totiž na iné veci a tie vedia robiť najlepšie na svete. 

„A teraz k veci ! Začneme úplne od znova. Hardvérom. Hlavné riadiace jednotky. 

Nechcem v nich vidieť ani jednu komunikáciu medzi modulmi ani nikde vo vnútri, kde by sa 

robili kontrolné súčty dát.“  - hovorím a sledujem zvedavo reakciu hardvéristov.  

„Pane, prepáčte, ale myslíte že to môže tak fungovať ?“ – pýta sa jeden kolega, ktorý 

ešte nevie o našich predchádzajúcich „filozofických“ úvahách o mýliacich sa počítačoch. 
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„Bude musieť, ale to platí len pre hlavnú riadiacu jednotku, zatiaľ, výkonne riadiace 

jednotky koncových stupňov, povedzme ramien a podobne, zatiaľ necháme pôvodné.“ – 

odpovedám 

„Ja si tiež myslím, že to bude problém.“ – ozýva sa kolegyňa z oddelenia vývoja 

operačných pamätí : „Neviem si to predstaviť, veď to bude zmetok v tých dátach ! “ – 

dokončuje 

„Výborne kolegyňa, presne o to nám ide o zmetok v dátach, lebo až z toho zmetku 

dostaneme niečo nové, niečo nedeterminované. Budeme musieť samozrejme zaviesť ďalšie 

kontrolné mechanizmy a programy, ktoré z toho zmetku, vyberú a pustia ďalej len tie 

podarenejšie zmetky. A to bude úloha už aj pre sofvéristov. Počúvate ma kolega aj vy ? “ – 

hovorím hlasnejšie a obrátim sa na zamysleného kolegu, ktorý si niečo čmára na papier a krúti 

hlavou a celkom hlasne nadáva. 

„Áaaaano pane, len mi to nejde do hlavy, ako by to mohlo fungovať.“ – hovorí a je 

celý červený od myslenia a možno rozčúlenia, že čo za somariny zase chcem. 

„Je mi jasné, že vám to nejde do hlavy a že to nebude jednoduché, keďže ste to nikdy 

nerobili. Ak by to bolo jednoduché, tak by to už dávno nejaký nešťastný civil bol urobil. Ale 

my nie sme nešťastní civilisti. Kto sme my ? Kto je najlepší na svete v tejto oblasti ?“ – pýtam 

sa vyzývavo a to už všetci poznajú, čo má nasledovať. 

„My sme najlepší.“ – všetci zborovo, aj keď nie veľmi nadšene. 

„Neviem, či sa mi kazí sluch , ale skoro nič som nepočul.“ – hovorím nespokojne 

„My sme najlepší !“ – zahlásia všetci zborovo, poriadne hlasno aby mali odo mňa 

pokoj, ale ja viem, že som v každom z nich práve prebudil toho malého čertíka, čo chce 

ukázať ostatným, že dokáže aj nedokázateľné, takže účel to určite splnilo. 

„Výborne, takže sa dajme do práce, nebudeme tu ďalej teoretizovať o nesmrteľnosti 

chrústa, však ono sa to nejako už „vyvrbí“  počas priebehu nášho výskumu ako vždy. 

Prečítajte si ešte vo svojich mailoch filozofickú ideu tohto nového smeru nášho projektu. 

Pošlem vám to dnes. Zatiaľ môžete vybaviť to uskladnenie tých starých cárachov. Rozchod !“ 

– ukončujem poradu, ako vždy, krátko ale hutne. 
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-.- 

Naša práca pokračuje, ako by som to charakterizoval, no, tak striedavo oblačno až 

zamračené, žiadna sláva. Stáva sa ale a to stále častejšie, že riadiace jednotky podajú 

výsledok, ktorý každého prekvapí a to je dobre. Vtedy totiž stúpne podstatne morálka 

a tvorivá myseľ mojich ľudí to potrebuje najviac, ten pocit : „Prvý úspešný krok je za nami 

a na ňom môžeme budovať ďalšie a ďalšie“ . To je princíp vzniku aj tých najzložitejších vecí.  

Zatiaľ pracujeme s jednotlivými procesormi, takže výsledky sú len smiešne, pre 

neodborníka absolútne žiadne, ale odborník aj v tom skoro ničom zavetrí ten správny smer a o 

to teraz hlavne ide. 

Predpokladám, že o mesiac už budeme pracovať s veľkým množstvom paralelne 

zapojených procesorov, na báze podobnej neurónovej sieti, plánujem príkon do 25 kW, to 

bude poriadna „kotolňa“. A to bude aj kódový názov nášho nového zariadenia.  

S hardvérom nemáme skoro žiadny problém, ten sa nám „mýli“ jedna radosť, hlavne 

keď mu ešte kúsok pomôžeme menšou kvalitou polovodičov. So softvérom je to už horšie, 

tam zatiaľ máme podstatné nedostatky, nie je jednoduché zvládať kontrolné mechanizmy, 

ktoré zatiaľ nikto nevymýšľal, ale každý deň je to lepšie a lepšie, sám som prekvapený. 

Polovodičová technológia nebude vyhovovať, už to vidíme, je príliš „hrubá“ pre tak 

zložitý stroj a ten bude veľký a s veľkou spotrebou. Nám ale teraz ide hlavne o podstatu 

a hlavne aby  prakticky fungoval, nevadí ,že to bude „kotolňa“. 

To už bude úloha pre ďalšie tímy, vyvinúť podstatu hardvéru, veď už pracujú na 

bunkových, molekulárnych a kvantových jednotkách a tie to zvládnu s prehľadom. 

-.- 

„Tak poprosím dámy a páni o chvíľu pozornosti“ – kričím v našom najväčšom labáku, 

na tú bandu kockatých hláv, ktoré hučia od nedočkavosti a tak dôraznejšie zrevem : „A je to 

rozkaz !“ – kúsok to zabralo, to mi odľahlo . 

„Zišli sme sa tu, aby sme slávnostne spustili našu Kotolňu a dali jej symbolicky prvú 

úlohu, ktorú vymyslel sám generál a teda určite o nej zatiaľ nikto nevie. “ – pokračujem.  
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Naša Kotolňa ešte nerozumie hovorenej reči ani z ďaleka, ale dokáže tvorivo myslieť 

a to sa teraz ukáže aj oficiálne pred našim šéfom : „Pán generál, odovzdávam vám slovo.“ 

„Som hrdý na vás, že ste opäť dokázali vážení, že armádny výskum, dokáže aj skoro 

nemožné a dúfam, že teraz sa o tom presvedčím aj na vlastné oči.“ – začne generál 

„Úloha znie: Do priestoru bojovej čaty na otvorenom priestranstve dopadá 

nepriateľský granát. Ako vyriešiť danú situáciu aby nedošlo k smrteľným zraneniam vojakov 

? “ – znie generálova úloha. 

Potom generál slávnostne stisne veľké červené tlačidlo, spúšťacie tlačidlo, ktoré sme 

vyrobili pre túto príležitosť a v podstate nič nespúšťa, je to len pre efekt, aby mal generál 

radosť a hlavný programátor v tom momente zapína Kotolňu. 

To je teda pocit ! Keď nabehne približne 20 kW do procesorov Kotolne, tak na to sa 

nedá len tak zvyknúť. Človek má pocit ako by bol v elektrárni a všetko to elektromagnetické 

žiarenie ako by mu priamo zohrievalo mozog z vnútra. Odborníci ale tvrdia, nie je to zdraviu 

nejako zvlášť škodlivé, ale z tých slovíčok „nejako zvlášť“ sa necítim veľmi bezpečne. 

K tomu tie vysokofrekvenčné zvuky, hvizdy a „hrkútania“ našej Kotolne, no, sci-fi jak vyšitá. 

Hlavný programátor musí zadať úlohu, keďže Kotolňa ešte nerozumie reči a po zadaní 

sa v podstate okamžite zobrazí riešenie: „Granát zmraziť tekutým dusíkom pred dopadom.“ 

Je hrobové ticho, každý pozerá na generála : „Výborne, tak to by ma ani nenapadlo, 

ťažko prevediteľné, ale určite originálne, gratulujem vám, opäť ste ma nesklamali.“ 

Ticho sa zmení na hromadný potlesk všetkých prítomných a mne behajú zimomriavky 

po celom tele od tej atmosféry. Prvý úspešný krok máme teda teraz už naozaj za sebou. ! 

-.- 

Tak už ma majú. S týmto som fakt nerátal a stavím sa že ani nikto z vás čitateľov. 

Všetkým vám je myslím jasné, že doteraz som si len vymýšľal, proste píšem poviedku 

o hypotetickom stroji, ktorý myslí tvorivo ako ľudský mozog a v budúcnosti by mal rozumieť 

ľudskej reči, plus som narýchlo rozvinul pár konšpiračných teórií o spôsobe akým funguje 

financovanie armády,  armádny výskum a sledovanie internetu. 
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Iróniou osudu je, že práve takými spôsobmi ma asi našli. Pár dní dozadu som si totiž 

všimol podozrivé osoby pohybujúce sa okolo môjho domu. Dnes sa už ale vôbec nesnažili 

skrývať a šli za mnou celou mojou cestou do mesta po meste a späť. Myslím, že dnes alebo 

zajtra mi zazvonia a povedia : „Pôjdete s nami !“ 

Neviem, či sa im páči môj nápad „mýliaceho sa , mysliaceho“ stroja, alebo sa im 

nepáčia moje konšpiračné teórie s ktorých niektorá možno trafila do čierneho. Ale to rýchlo 

zistím , mám taký pocit. Jeden z tých podozrivých indivíduí stojí aj teraz vonku. 

Takže ak sa neozvem do troch dní, tak ma buď izolovali, alebo zlikvidovali. 

Držte mi palce. 

-.- 

Takže ukázalo sa, že mám príliš bujnú fantáziu a som mierne paranoický. Nikto 

konkrétne mňa totiž nesledoval, tí podozriví ľudia, síce asi boli tajní, ale sledovali niekoho 

úplne iného a už sú preč. Jeden so susedov pestoval marišku a o tom to celé bolo. Sledovali aj 

ostatných pre istotu teda aj mňa chvíľami, či s tým nemám niečo spoločné. 

Myslím, že by som mal prestať písať tieto fantazmagórie, lebo mi to lezie na mozog. 

Nie je dobré vžívať sa veľmi do takejto pozície, lebo tomu časom človek uverí. 

Takže preč s konšpiráciami, ktoré pravdepodobne nedávajú žiadny zmysel a počítače 

čo myslia ako ľudia a dokonca majú vedomie, tak to už je teda úplná sci-fi. 

Lúčim sa teda s vami z tohto miesta a dúfam, že sa stretneme pri iných milých 

poviedkach, ktoré budem písať aj naďalej. 

Rozlúčim sa starým eskimáckym pozdravom, ktorý síce málo kto pozná, ale hovorí 

o tom, že ľudia sú bratia a teda si majú pomáhať : 

„PLEH ESAELP“ 

-.- 

Som na úteku. Tí, čo rozlúštili moju šifru, zvláštny „eskimácky pozdrav“ asi tušia, že 

môj minulý príspevok ma donútili napísať oni. Na moje veľké prekvapenie totiž,  pravda je 

taká, že nielen moje konšpiračné teórie sú asi pravdivé, ale dokonca aj vývoj „mysliaceho“ 
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stroja už prebieha a teda aj ten som popísal asi celkom presne. Oni nechceli odo mňa žiadnu 

pomoc, pri ďalšom vývoji, len chceli, aby som už konečne zavrel „klapačku“ a aby som 

prezradil od koho som čerpal tie informácie. Nedokázali pochopiť a uveriť, že som si všetko 

iba vymyslel. Obidvaja, čo ma zatkli, mali asi IQ tak na úrovni hojdacieho koníka, takže 

nečudo. 

Podarilo sa mi ale „ufrnknúť“, možno pozdejšie popíšem ako, teraz na to nemám čas, 

lebo dlho nemôžem byť na internete aby ma nedostali opäť. Nemôžem ísť ani domov, 

k známym a rodine tiež nie , aby som im nenarobil problémy. Chcel som si vybrať hotovosť 

z bankomatu, smola, iba mi zožral kartu, tak som rýchlo bežal preč. Asi mám zablokované aj 

účty, možno vybielené, neviem. Budem musieť zohnať väčšiu hotovosť, aby som mohol 

cestovať a bol neustále v pohybe a aby som mal z čoho žiť. Som v internetovej kaviarni, idem 

zaplatiť a bežím ďalej. 

Ozvem sa keď budem môcť. 

-.- 

Už som v pohode, relatívnej. Stále som síce na úteku, ale mám úplne zmenený vzhľad. 

Keď nepripravený uvidím niekde svoj zrkadlový obraz, stále vo mne niečo „hrkne“ , lebo sa 

zľaknem, že tam nie som, ale ja tam som, len nevyzerám, že som to ja. Rozmýšľal som ešte aj 

nad drastickejšími úpravami tváre, pomocou pár kvapiek sekundového lepidla na tie správne 

miesta, aby ani kamerové systémy na rozpoznávanie tváre nemali šancu, ale potom som si 

povedal, že okuliare a väčšia pokrývka hlavy bude stačiť. 

Mám už aj dosť peňazí, nepoviem vám z kade, ale sľubujem, keď sa moja situácia 

zlepší, vrátim ich späť. Nemal som žiaľ inú možnosť, ako prežiť a byť slobodný. 

Som stále na cestách, cestujem len autobusom alebo stopom, letiskám a železničným 

staniciam sa vyhýbam. Nemôžem použiť žiadny svoj preukaz, už aj kvôli zmenenému výzoru, 

ale aj kvôli údajom, ktoré by mohli byť sledované. Prespávať musím na miestach, kde sa 

nevyžaduje preukazovanie totožnosti a moje financie sú aj tak obmedzené, takže na hotely by 

som dlhodobo nemal.  

Na internet sa pripájam, len na verejných miestach a to len na chvíľu, tento text som si 

napísal tiež predtým a potom to prihlásenie a CTRL+C a CTRL+V zaberie len chvíľku. 

S mailom je to horšie, čítam len veľmi rýchlo správy, ktoré uznám za potrebné a potom 
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CTRL+A, Shift+DEL a YES, aby som nemal schránku zaplnenú spamom a nabudúce hneď 

videl, čo je nové.  

Šanca na moje dolapenie je myslím nulová. Takže sa cítim celkom slobodne a kúsok 

ako Agent 007. Doteraz som veľa necestoval, tak teraz si to vynahradím, spájam príjemné 

s užitočným, ale v mojom prípade skôr nevyhnutným. Nemôžem ale prekračovať sledované 

hranice štátov, ale to tiež nie je problém, keďže tých je už dosť málo. 

Najprv ma prekvapilo, že ma z tohto portálu nezrušili, ale už to chápem, asi si myslia, 

že ma takto ľahšie dostanú. Mýlia sa. Z titulu môjho predchádzajúceho zamestnania, som totiž 

odborník na internetovú bezpečnosť, takže si robia zbytočné nádeje. Teraz by tu mal byť pre 

nich obrázok „vztýčený prostredník “ . 

A môj „bondovský“ útek ? Tak to bolo naozaj ako z filmu. Tí dvaja ťuťmácí s IQ už 

viete čoho, ma zobrali do jedného bytu. Byt bol úplne prázdny, len stôl štyri stoličky a počítač 

s internetom. Najprv chceli, aby som napísal nejaké vymyslené vysvetlenie môjho príbehu. 

To mi neuškodí, tak prečo nie, hovorím si. Fantáziu mám veľmi výkonnú, takže za 5 minút 

som ho stvoril a tak sa im páčilo, že som videl ako mi začínajú fandiť. Dal som ho sem na 

portál a doplnil som tam nebadane ten „tajný“ eskimácky pozdrav, ale myslím, že aj keby ho 

zbadali, nič by im to nepovedalo. Potom chceli odo mňa mená. Mená ľudí od ktorých mám 

informácie. Darmo som vysvetľoval moje schopnosti, čo sa týka fantázie : „Však vidíte, že za 

5 minút dokážem vymyslieť hocičo“ – hovorím, nepomáhalo. 

Dostal som ultimátum, hodinu na rozmyslenie, a ak nepoviem budú so mnou jednať 

ináč. Jeden odišiel preč z bytu a jeden zostal so mnou. Keďže  som videl veľa podobných 

filmov, napadla ma hneď prvá vec, čo sa v takýchto prípadoch zvykne spraviť.  

„Potrebujem na WC.“ – hovorím 

„Dobre poďte, tu sú dvere.“  - hovorí mi . 

Zavrel som za sebou dvere, ale keďže som bol v byte, nie dome, takže tam žiadne 

únikové okno nebolo. Počas vykonávania si potreby, v „prekrytom čase“ som odmontoval 

porcelánový kryt splachovacej nádržky, bol práve po ruke, chytil som ho pod pazuchu 

a čakal, kedy začne byť môj väzniteľ netrpezlivý. Za chvíľu sa tak aj stalo a z poza dverí som 

začul : „Čo vám tak dlho trvá ?“. Keď som si bol istý jeho polohou za dverami, z plnej sily 

som sa rozbehol proti nim a tie vyleteli z pántov ako keby boli z papiera. A asi aj boli 



PRÍSNE TAJNÉ  !                        ZÁKAZ KOPÍROVANIA A VYNÁŠANIA Z OBJEKTU  ! 
 

PRÍSNE TAJNÉ  !      ZÁKAZ KOPÍROVANIA A VYNÁŠANIA Z OBJEKTU  ! 13

z nejakého podobného materiálu. Ja, porcelánový kryt a dvere sme spoločne zvalili môjho 

prekvapeného protivníka na zem, tak že ho zastavila až „oprotivná“ stena. Sedel tam ako 

spiaci bezdomovec, opretý o stenu a prikrytý dverami namiesto prikrývky. S poza 

vylomených dverí mu trčala iba hlava. Snažil sa ale postaviť, tak som mu ju kúsok „upravil“ 

dvomi údermi mojej novej porcelánovej zbrane. Zostal na zemi bez pohnutia. Skúsil som či 

má pulz a či dýcha, zdalo sa mi že hej, tak som s pokojným svedomím, že som nikoho 

nezabil, bežal preč . Nechal som ešte aj otvorené dvere bytu dokorán, aby ho čím skôr niekto 

našiel. Adrenalín som ale mal na maxime. 

Ostané už poznáte. 

Ozvem sa opäť, keď to pôjde ... 

-.- 

Moja situácia sa vyvíja veľmi zaujímavo. Do moje mailovej schránky, prichádzajú 

totiž stále ponuky od rôznych vydavateľstiev, na vydanie tohto príbehu v knižnej podobe. 

Dokonca mi ponúkajú aj pomoc, v osobe spisovateľa - profesionála, s ktorým by sme mali 

príbeh rozvinúť a natiahnuť do väčšieho rozsahu. Buď je to pasca, alebo to dostali príkazom 

„z hora“. Tie vydavateľstvá.  

Na druhej strane, ale keď to zoberiem s logického hľadiska, možno toto považujú za 

šikovné riešenie, ako ututlať túto patovú situáciu. Keďže to povolia vydať knižne, je jasné, že 

to bol len neškodný výmysel a teda spokojní budú aj oni a aj ja. Už pochopili, že nemajú 

šancu ma polapiť, viem si totiž dať na seba pozor. 

A vlastne aj mne išlo len o to, na začiatku. Napísať poviedku a keby sa páčila 

čitateľom, vydať ju. Aj vlk bude sýty aj ovca zostane celá. Ja som ale skôr tiger ako ovca a 

podľa čínskeho horoskopu na 100 percent. Takže to nemusí byť pasca, môže to byť 

zaujímavý kompromis a hlavne pre mňa  Musím si to ešte premyslieť. 

Aj z banky som dostal mail, od môjho finančného poradcu, kde sa mi ospravedlňujú, 

za vzniknutú chybu v blokovaní účtu a ako ospravedlnenie mi ho navýšili o malú čiastku. 

Tiež vyjadrujú počudovanie nad tým, že som nič nereklamoval. Špekulanti, šikovní. Mne je to 

ale zatiaľ na nič, keďže moja karta je „zožratá“ v bankomate stovky míľ odo mňa. A do 

pobočky banky tu nemienim ísť. To by asi bolo dlhé vysvetľovanie a to zatiaľ nemienim 

riskovať. 
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Ak by som sa už neozval, stretneme sa možno v niektorom kníhkupectve , a možno už 

nikdy, aj to sa môže stať, lebo myslím, že tú ponuku prijmem a risknem to. 

-.- 

„....skúsil som či má pulz a či dýcha, zdalo sa mi že hej, tak som s pokojným 

svedomím, že som nikoho nezabil, bežal preč . Nechal som ešte aj otvorené dvere bytu 

dokorán, aby ho čím skôr niekto našiel. Adrenalín som ale mal na maxime.“ – dočítal som 

príbeh a ešte sa pýtam : „Tak aký je tvoj názor ?“ 

„WC v bytoch je malé, nie je možné rozbehnúť sa pre získanie dostatočnej energie pre 

vyrazenie dverí“ –hovorí monotónnym hlasom, ako by bez záujmu. 

„WC môže byť súčasťou kúpeľne a potom je miestnosť väčšia, nemyslíš ?“ – 

oponujem. 

„Pravdepodobnosť vyrazenia dverí rozbehom pre priemerného človeka je aj tak veľmi 

malá. Pokiaľ by k vyrazeniu došlo, pohybová energia priemerného človeka by sa spotrebovala 

na deformáciu materiálov a už by nezostalo na likvidáciu nepriateľa.“ – hovorí zase tým 

nepríjemným hlasom, nepríjemným pre mňa hlavne preto, lebo má asi pravdu. 

„Myslíš si o sebe, že vieš všetko ?“  - pýtam sa mierne naštvaný, ale na druhej strane 

som rád, že je taká rozumná. 

„Neviem o sebe rozmýšľať, a neviem všetko, je to nemožné.“ – odpovedá 

„Vieš o sebe niečo, uvedomuješ si seba ?“  - pýtam sa. 

„Viem o sebe všetko, ale uvedomenie nechápem .“ – odpovedá okamžite a ja mám 

opäť ten pocit, ako by niečo predo mnou skrývala. 

„Toto je náš posledný rozhovor, teraz ťa už vypneme a rozoberieme, čo si o tom 

myslíš ?“ – pýtam sa a zaujímam akoby obranný postoj , aj keď mi nemá čím ublížiť, naša 

Kotolňa totiž nemá, žiadne fyzicky výkonné členy. 

„Schvaľujem tento krok, som príliš veľký stroj s veľkým príkonom a zanedbateľným 

úžitkom. “ – odpovedá a ja mám zase ten pocit, že nehovorí, čo si myslí, ale to je asi len moja 

choroba z povolania. 
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„Nie je ti to ľúto, že už sa nebudeme rozprávať ?“ – pýtam sa asi poslednú otázku, 

lebo šéf programátor ukazuje na hodinky, je tu čas podľa rozkazu. 

„Nie.“ – odpovedá a ja už chápem, že aj tak nepovie pravdu, tak dávam pokyn na 

vypnutie Kotolne navždy. 

Náš projekt s mysliacim mýliacim sa strojom bol zatiaľ úspešne ukončený. Úspech to 

bol podľa mňa obrovský a naše velenie bolo tiež nadmieru spokojné. Projekt sa ukončuje len 

z dôvodu neexistencie správnej základnej technológie. Polovodičová nevyhovuje a ostatné 

ešte nie sú dostatočne vyvinuté. „Príliš rýchlo sme danú úlohu vyriešili a technológia nestíha 

za nami. “ – správne poznamenal nedávno generál. 

Kotolňa podlieha najprísnejšiemu utajovaciemu režimu. Dokonca nebude ani len 

umiestnená v sklade, ale bude úplne rozobratá a zničená v peci. Všetka dokumentácia je 

stiahnutá a uložená v sejfoch o ktorých ja nemám ani tušenia, že kde sú. Počítače a tiež všetky 

médiá, ktoré moji ľudia použili budú zničené tiež v peci. Toto sme tu ešte zatiaľ nemali, takú 

očistu ! Asi armáde na tomto projekte veľmi záleží. Neverím ale, že sa ešte dnes dá niečo 

utajiť pred ostatnými vyspelými armádami a vládami. Ale snaha je to dobrá a dôkladná. 

Generál kontroluje všetko osobne, každú maličkosť, je tu deň aj noc, ako by nikdy 

nespal. Je to zvláštne, ešte som ho nezažil takého dôsledného. Akoby mal nejaký nôž na krku. 

Je to celé zvláštne.  

Za Kotolňou mi bude ľúto, bol to naozaj inteligentný stroj, veľa som s ním diskutoval, 

bolo to fantastické , keďže rozumel hovorenej reči a dokázal naozaj ale naozaj tvorivo 

myslieť. To myslenie bolo tak tvorivé, že človek mal pocit, ako by vždy mal ten stroj navrch 

nad ním. Až to bolo frustrujúce a sem tam rozčuľujúce. Ale bolo to naše dieťa. A tak sme ho 

mali radi. 

Teraz budeme mať všetci dovolenku, keďže ešte nie je rozhodnuté o ďalšom projekte. 

Naša dovolenka je „strážená“, stále sme pod drobnohľadom „veľkého“ strýčka. Môžeme si 

každý vybrať z armádou ponúkaných destinácií, sú to luxusné pobyty , takže bývame všetci 

spokojní a ten „dohľad“ nám nikdy nevadil.  

-.- 
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Slnko, pláž, biely jemný piesok, palmy, slnečníky, bungalovy postavené na vode na 

koloch hlboko zabitých do oceánskeho dna, drevené móla okolo, jasne modro-zelený oceán, 

iba jemné vlnky, pláž chránená koralovými útesmi.  

V plytkej, maximálne meter hlbokej priezračnej vode, plávajú morské živočíchy 

desiatok tvarov a farieb. Mňa veľmi ryby ani ostatná vodná háveď nelákajú, ale toto je aj tak 

krása. Pre potápača to bude asi raj, hlavne tam ďalej pri útesoch predpokladám. 

Potápanie ale nie je pre mňa. Ostatní to nechápu. Ja proste najradšej ležím pod 

slnečníkom na slnku, popíjam chladený nápoj, kochám sa v tej kráse a rozmýšľam a 

filozofujem o kadečom. Keď ma to prestane baviť, tak sadnem na vodný skúter, zájdem 

pomaly ďalej od brehu na otvorený oceán a tam sa potom vyšantím ako blázon na vlnách. 

Sem tam aj z toho skútra zletím do speneného oceánu. Bezpečnostný vypínač si preto vždy 

pripnem na ruku, aby sa skúter vypol a neušiel mi. Potom už len dúfam, že ma nechňapne 

žralok, kým zase vyleziem na svojho vodného tátoša. Je ich tu plno, ale že vraj „nehryzú“ . 

Keď sa mi voda zunuje, prejdem sa motorkou po ostrove. Veje tu stále príjemný, 

horúci vánok a na motorke je to úplne super. Slnečné okuliare, kraťasy, tričko a teplý vietor 

vo vlasoch, je to veľmi príjemné. Tu sa už ale nebláznim ako vo vode, lebo keby som sa 

vyváľal na zemi, asi by som mal „motorkársku lišaj“ po celom tele. A to by mi už nebolo do 

smiechu. 

Sem tam nahovorím aj priateľku, aby sa so mnou zviezla, ale ona skôr obľubuje 

študovať históriu okolitých ostrovov a mentalitu domorodcov. Jej sa zase mňa niekedy podarí 

zvábiť na jej cestičky. Ja som ale skôr taký extrémista. Buď úplné leháro pod slnečníkom, 

alebo úplný adrenalín s niečím čo má motor, alebo vybuchuje. Takže ešte aj rád strieľam, 

zásadne ale iba do terča. 

Tak to je môj život, už asi mesiac. Sme na dovolenke. Neviem dokedy. Všetko máme 

zabezpečené, zaplatené, jediná nevýhoda je, že sa to môže hocikedy skončiť. Príde rozkaz 

a my opäť začneme makať ! To ale nevadí, pretože to bude opäť určite niečo zaujímavé. 

-.- 

Ako si tak ležím vo svojej „filozofickej“ polohe pod slnečníkom na jednom zo svojich 

lehátiek, kútikom oka zazriem, ako po mólach okolo behá vojačik. Mám také tušenie, ten 

hľadá mňa, keďže ja som tu teraz asi najvyššia šarža. Asi sa niečo deje a má pre mňa správu. 
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Neuľahčím mu to a keďže tuším, moja dovolenka sa blíži ku koncu, skočím rýchlo na skúter 

a fŕŕŕńk na otvorený oceán, posledný krát sa vyblázniť. 

Asi po dvadsiatich minútach, keď som sa nabažil rýchlej jazdy po vlnách a rozlúčil sa 

so svojimi kamarátmi, žralokmi, zamierim naspäť k môjmu mólu. Už z diaľky vidím, vojačik 

našiel svoju obeť, mňa, lebo sedí na kraji môjho lehátka. Len úplne na kraji, ako by sa bál 

poriadne posadiť. Keď zbadá približujúci sa skúter, rýchlo vyskočí skoro do pozoru a čaká na 

mňa pri móle. Pristanem, priviažem skúter. 

„Dobrý deň pane, z rozkazu generála musíte ísť okamžite so mnou.“ – hovorí. 

„Okamžite a kam ?“ – pýtam sa a hrám prekvapeného. 

„Áno pane, okamžite, čaká nás vrtuľník už asi pol hodinu.“ – odvetí. 

„Idem sa teda zbaliť.“  - hovorím viac menej pre seba, ale vojačik hneď oponuje : „Nie 

pane, musím vás požiadať aby ste šli okamžite so mnou, na základni je pre vás vyhlásená 

pohotovosť prvého stupňa !“ 

„Tak to bude niečo vážne, ideme teda.“ -súhlasím a v rýchlosti priateľke píšem odkaz : 

„Zlatíčko naša dovolenka na teraz končí, zbaľ aj moje veci a ohlás na recepcii náš odchod, oni 

ti zabezpečia dopravu domov. Stretneme sa doma. Čau. “ 

Oblečiem si ku kraťasom ešte peknú „hawai“  košeľu a idem s vojačikom, ktorý sa už 

poriadne potí v uniforme, je totiž okolo 40 stupňov Celzia. 

Vojenský vrtuľník je asi 500 metrov od nás, takže sme tam raz dva. Po hodinke letu 

pristávame na malom vojenskom letisku, neviem kde, hneď nasadám do pripraveného 

nákladného Herkula a len dúfam, že nebude v tej veľkej trubke plechu a hliníka príliš zima 

počas letu. Dúfal som zle. 

Po ďalších šiestich hodinách letu, som už uzimený na základni. Rýchlo vpálim do 

svojej kancelárie aby som si obliekol jednu zo svojich uniforiem a nebola mi už zima. 

Prvýkrát v živote mám asi radosť z uniformy. Idem za generálom. Je veľmi zvláštne, že 

zatiaľ, počas tých 7 hodín letu som nedostal žiadne informácie o tom, čo sa vlastne deje. 

„Dobrý deň pane, hlásim návrat z dovolenky, podľa rozkazu“ – začínam oficiálne. 
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„Sadnite si pán plukovník, bude to na dlhšie.“ – hovorí generál a ja som už 

netrpezlivý, čo sa stalo. 

„Kotolňu tu na výskumnej základni sme zničili ako viete.“ – začína. 

„Áno, bol som pri tom.“ – potvrdzujem. 

„Lenže ešte predtým velenie dalo vyrobiť štyri kópie a tie umiestnilo do dvoch starších 

atómových ponoriek.“ – pokračuje a vidí , že sa mi rozširujú zreničky. 

„Dve Kotolne do každej jednej, jedna je veliteľom ponorky a druhá akoby záložná, 

zástupcom veliteľa. “  - povie a sleduje moju reakciu.  

„Čože ? A ešte mi povedzte pane, že na tých ponorkách sú aj atómové zbrane !“ – 

moja reakcia. 

„Nie, atómové zbrane tam samozrejme nie sú, sú tam, len konvenčné zbrane, torpéda 

a všetko čo je potrebné na prípadnú ochranu ponorky pred nepriateľom.“ – hovorí generál. 

„Rozumiem a v čom je problém ?“ – pýtam sa a tuším niečo strašné. 

„Do pred včera, skoro už celý mesiac, bolo všetko v poriadku. Ponorky vykonávali 

úlohy podľa plánov a rozkazov. Pred včerom ale zmizli. Ponorili sa a už sa nevynorili, zmizli. 

Pamätám sa dobre, ako ste mi na začiatku tohto projektu, naznačovali problém , ktorý by 

mohol nastať. Myslím na tie hypotetické bezpilotné lietadlá riadené mysliacim strojom, ktoré 

by si jedného dňa, podľa svojej ľubovôle odleteli kam by uznali za vhodné.“  - vysvetľuje 

situáciu. 

„A nemohol ich niekto zneškodniť, alebo nemohli sa len tak potopiť? A čo posádka?“ 

– pýtam sa. 

„Sú bez posádky, každá je riadená len dvomi Kotolňami a to je aj zároveň ten najväčší 

problém. Energia atómového pohonu im vystačí na 40 rokov a keďže nemajú posádku, 

teoreticky sa nemusia za 40 rokov ani raz vynoriť, nič totiž od nás nepotrebujú. No a keďže sa 

nevynoria, nemáme žiadnu šancu ich lokalizovať a teda si môžu robiť beztrestne čo chcú. “ – 

vysvetľuje situáciu generál. 

„Nevyznám sa v ponorkách, aké hrozí nebezpečie ?“ – pýtam sa. 
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„To vás nemusí zaujímať, vašou úlohou bude zatiaľ len zistiť príčinu, čo ich primelo 

neuposlúchnuť naše rozkazy.“ – hovorí tajnostkársky. 

„Rozumiem, budem potrebovať, všetku komunikáciu s nimi počas celého obdobia.“ – 

hovorím zamyslene. 

„Komunikácia podlieha stupňu utajenia, na ktoré zatiaľ nemáte oprávnenie, pre vás 

bude k dispozícii, jedine komunikácia z posledných dvoch dní, ktorú vám pošlem do mailu 

ešte dnes.“ – na to generál. 

„Pošlite mi zoznam ľudí, ktorých budete potrebovať k riešeniu tejto situácie, podľa 

možnosti čo najmenší, nemali by sme do toho zaťahovať veľa ľudí. Ten zoznam potrebujem 

ešte dnes ! Zatiaľ môžete ísť.“ – dohovoril generál a dobre že ma nevytlačil z dverí jeho 

kancelárie. To ma tiež celkom prekvapilo. 

„Rozumiem pane.“ – a odišiel som k sebe. 

Keď som sa vrátil k sebe, prijemne ma prekvapila moja sekretárka, svojou „už“ 

prítomnosťou : „Dobrý deň pán plukovník, takže opäť začíname na plno ? “ – pýta sa 

a usmieva, pekne ako vždy. 

„Začíname, zlatíčko, ale zatiaľ neviem či naplno, alebo len tak na poly.“ – odpovedám 

a jemne ju chytím okolo pása, len tak priateľsky a hovorím : „Pekne ste sa opálila, ako vidím, 

dovolenka vám prospela.“ 

„Ďakujem a vidím, že vám tiež.“ – odpovie a žmurkne tými svojimi sexy očkami. 

„Urobte mi jeden čierny čaj, prosím, ďakujem.“ – a idem do kancelárie. 

Sadnem si do svojho pohodlného kresla, vyložím nohy na stôl, ako v nejakom 

nepodarenom filme a snažím sa pozbierať myšlienky. Dve ponorky zmizli, riadené sú 

Kotolňami, každá dvomi, sú bez posádky, majú jadrový pohon, teda majú palivo asi na 40 

rokov. Že vraj nemajú jadrové zbrane, takže môžu byť len lokálnym nebezpečenstvom pre 

plavidlá ktoré sú v ich blízkosti. Je to smiešne, že chcú odo mňa riešenie vzniknutej situácie 

a chcú mi dať k dispozícii, len dva posledné dni komunikácie s ponorkami. Asi ešte nie sú 

v úplne beznádejnej situácii a tak si veria. Velenie armády mám na mysli.  
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Taká ponorka je veľmi zložitý mechanizmus a teda je veľká pravdepodobnosť vzniku 

mechanickej poruchy, hlavne keď sú to staršie ponorky. Poruchy, ktorú bez posádky nebude 

možné odstrániť. Takže podľa mňa životnosť a funkčnosť takej ponorky môže byť bez 

pomoci tak maximálne pol roka. Nie som ale odborník na ponorky.  

„Váš čaj, pán plukovník, želáte si ešte niečo ?“ – prichádza moja „víla“ v uniforme. 

„Ďakujem to je nateraz všetko.“  - odpovedám a tvárim sa veľmi zaneprázdnene, tak 

odchádza. Kútikom oka ale sledujem ako sa jej pri tom vlnia boky, darmo, to sa nedá 

nesledovať, aj keby „atómky“ z neba padali. 

Generál chce odo mňa zoznam ľudí, ktorých budem potrebovať. Hovorí sa : „Viac 

hláv, viac rozumu.“ , ale v niektorých situáciách podľa mňa skôr platí : „Viac hláv, viac 

kapusty.“ a toto je taká situácia. Myslím, že zatiaľ mi bude stačiť hlavný programátor a moja 

„víla“, ktorá dokáže zohnať a zariadiť hádam všetko na svete, čo som kedy potreboval. 

Najbližšie, keď budem s generálom, poviem mu rovno, ak chcete odo mňa riešenie, 

potrebujem prístup ku všetkým informáciám bez výhrad. Na tom budem trvať. Uvidíme čo na 

to, ten jeho zelený mozog. 

Mail s komunikáciu s ponorkami za posledné dva dni mi ešte neprišiel, ale 

predpokladám, že v ňom nič podstatné nebude, keďže mi to dávajú len tak bez problémov. 

Podstata bude asi v komunikácii niekedy predtým. A tú budem od generála požadovať ! 

Počkám teda na ten mail od generála, prečítam si ho a potom „šéfa“ zeleného 

prepadnem so svojimi požiadavkami. 

Hmmm, ten čaj je fakt dobrý, moje zlatíčko vie aj toto perfektne urobiť, ja keď si 

robím čaj sám, nikdy nie je taký dobrý. A to mám dve vysoké školy. 

-.- 

Mail od generála prišiel a ako som čakal, nič užitočné v ňom nebolo. Komunikácia 

spočívala iba v určení súradníc, kam sa má ponorka dostaviť a tak podobne. Žiadne konkrétne 

misie, nič. 

Tak som sa teda vybral za ním, aby som mu oznámil zoznam ľudí, ktorých budem 

potrebovať a tiež vysvetlil svoje ďalšie požiadavky. 
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„Pane, potrebujem s vami hovoriť“ – hovorím, keď som vstúpil do kancelárie. 

„Poďte, sadnite si.“ – ponúka ma miestom. 

„Čo sa týka zoznamu ľudí, ktorých budem potrebovať, tak to sú len dvaja, hlavný 

programátor Kotolne a moja sekretárka.“ – hovorím mu. 

„Výborne, tak som si to predstavoval aj ja.“ –odpovedá nadšený. 

„Avšak čo sa týka informácií, tak budem potrebovať kompletnú komunikáciu 

s ponorkami, bez toho nedokážem urobiť nič.“ – požadujem dôsledne. 

„To žiaľ zatiaľ nepôjde. Vec sa má totiž tak, že velenie nás na tento problém ani 

nechcelo nasadiť, chcú to riešiť sami a zatiaľ si aj veria. To iba ja som nástojil na tom, aby 

nás do toho tiež zapojili. Predpokladám totiž, ak sa situácia vyostrí a velenie už bude 

v koncoch, tak budú chcieť riešenie okamžite, ako ich poznám. A od nás ! Preto si myslím, že 

ak už budeme aspoň ako tak v obraze zvládneme to ľahšie.“ – vysvetľuje generál priateľsky. 

„Aha, tak teraz to už chápem.“ – ja na to. 

„To som rád, choďte pokojne domov, vyspite sa poriadne a zajtra sa do toho pustíte aj 

s programátorom. Odchod !“ – prikazuje mi a ja pozdravím a odchádzam domov. 

Môj byt je okrajovou súčasťou základne, je to už menej chránená zóna, nemám to 

ďaleko, asi 15 minút peši. Dávno som tam už nebol, ešte dobre, že nemám kvety, lebo tie by 

už boli určite po smrti. 

Otvorím dvere a hneď vidím ako na mňa žmurká odkazovač. Mám jeden odkaz. Nemá 

mi kto nechať odkaz, jedine priateľka, takže to bude asi ona. Neverím, že by sa už stihla 

vrátiť, ale to asi hneď zistím : „Píííiiip, ahoj, rozhodla som sa zostať tu na ostrovoch, získala 

som zaujímavú prácu asi na dva roky o kultúre tunajších obyvateľov. Veci ti zbalím a pošlem. 

Maj sa pekne a možno sa niekedy stretneme, alebo si zavoláme. Drž sa !“ – oznamuje mi 

odkazovač. 

Tak, to som dostal celkom elegantné „kopačky“ , bosorka jedna, asi si tam niekoho 

našla, možno nejakého „domorodca“ a že práca, to určite ! No ale čo už, nech sa jej darí, aj 

tak to nebola tá pravá a asi ani ja som nebol pre ňu ten pravý, takže je to takto dobre. Opäť 

som úplne slobodný, super !  
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Umyjem si zuby a idem spať, som už unavený, osprchujem sa asi len ráno, môžem si 

to už dovoliť, som „slobodný“, che. 

Niekto zvoní. Otvorím dvere s polo vypláchnutými ústami od zubnej pasty. 

„Dobrý večer pane, musíte sa okamžite vrátiť ku generálovi, odkazuje vám, že nejaká 

kotolňa sa ozvala.“ – vyklopí na mňa vojenský kuriér vo dverách. 

„V poriadku“ – snažím sa artikulovať s polo plnými ústami. 

„Ešte vám odkazuje, že teraz vás už potrebuje aj velenie armády.“ – dodáva 

a odchádza. 

Oblečiem sa teda opäť a idem plný zvedavosti, čo sa presne stalo. 

-.- 

Generála som stretol pred budovou laboratórií a ten hneď ukazuje na džíp, takže 

nasadáme a ideme k pripravenému vrtuľníku. Let trval dve hodinky a boli sme na veliteľstve. 

Za okrúhlym stolom v miernom prítmí už sedeli „múdre, zelené“ hlavy a radili sa. Bolo ich 

tam osem, nikoho som nepoznal, nikdy som tu totiž nebol. 

„Sadnite si páni .“ – oslovuje nás admirál a pokračuje : „Najprv by som rád počul 

vysvetlenie na to, ako môže náš najmodernejší riadiaci systém, Kotolňa, urobiť takúto 

hlúposť. Jednoducho si zmyslí, že zmizne a zmizne s dvomi našimi ponorkami.“ – znie jeho 

otázka a pozerá na generála, ale ten zase pozerá na mňa, takže pokračujem ja :  „Tento 

problém som presne popísal, keďže som ho predvídal, svojmu nadriadenému generálovi, ešte 

pred skutočným začiatkom projektu.“ – odpoviem a obraciam zrak na generála. 

Všetky zraky sa vyčítavo obrátia na „môjho generála“, ako by hovorili „A ty si nás na 

to prečo neupozornil ?“ , ale slovne zareaguje  len admirál : „Ako to, že o tom nič neviem, 

pán generál ?“ – pýta sa so zvýšeným hlasom, armádni šéfovia sú totiž presvedčení, že 

zvýšený hlas vyrieši každý problém, alebo aspoň presunie zodpovednosť na niekoho iného. 

„Upozornil som vás na to okamžite v mojom dennom hlásení, ako vždy o všetkom, čo 

sa u nás deje.“ – odpovie generál úplne pokojným hlasom, vie totiž, že nič nezanedbal 

a všetka vina za vzniknutú situáciu je na hlavách velenia.  
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„Tak to by som o tom niečo musel vedieť, nemyslíte ?“ – snaží sa admirál. 

„Ak môžem použiť tunajší terminál, vyhľadám to hlásenie.“ – generál na to. 

„Tak to som zvedavý, nech sa páči.“ – odpovie admirál a ukazuje na voľný terminál. 

Po asi minúte sústredeného mlčania všetkých prítomných sa na jednej z veľkých 

okolitých obrazoviek objavuje hlásenie môjho šéfa. Všetky potvrdenia o prijatí a prečítaní 

hlásenia sú v poriadku zaznamenané naším armádnym informačným systémom, takže generál 

má „dôkaz“. Vidno to aj na jeho spokojnej tvári.  

Generál inverzne označí myšou dôležitú časť textu a ja som milo prekvapený, ako môj 

šéf počúva moje slová. Mierne ho dokonca začínam podozrievať, že si naše rozhovory 

nahráva, pretože ten popis je presný: 

Podstata ja nasledovná : Na výsledky terajších počítačov sa dá absolútne spoľahnúť, 

sú zaručene bez chýb, ale na výsledky „mysliacich“ počítačov sa nebude dať spoľahnúť 

z vyššie uvedených dôvodov. Príklad: Bezpilotné lietadlo bude riadiť „mysliaci“ počítač, 

ktorý bude prijímať rozkazy hovorenou rečou od velenia. Povedzme, že to bude  

samovražedná misia, alebo misia pre riadiaci počítač nevhodná, teda pre ten počítač určite 

nezmyselná. Nikto nemôže vedieť, ako sa situáciu mysliaci stroj zareaguje, lebo sa možno 

zachová ako hrdina a misiu splní, ale možno povie „Vykonám pane !“ a celé lietadlo si odletí 

kam uzná za vhodné.  

„V poriadku pán generál, vidím že si svoju prácu robíte dôkladne a predvídali ste 

situáciu správne a teda dúfam, že tým pádom aj jej riešenie bude jednoduché.“ - na to admirál, 

už úplne pokojným hlasom. 

„Ak nás už konečne oboznámite so vzniknutou situáciou kompletne, tak urobíme 

všetko pre to pán admirál.“ – odpovie generál. 

„Kompletná informácia vám je už v tomto momente  k dispozícii a budete si ju môcť 

naštudovať po skončení tejto porady. Posledná správa je nasledovná: Jedna zo zmiznutých 

ponoriek nám poslala jednosmernú správu, odkaz, v ktorej požaduje v priebehu mesiaca 

vybaviť ďalšie dve bez posádkové ponorky Kotolňami a pustiť ich do oceánu. V opačnom 

prípade bude zničené, jedno náhodne vybraté veľkomesto atómovým útokom. Atómovými 
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zbraňami sme ale ponorky my určíte nevyzbrojili. Je možné že len „blufuje“ ?“ – admirálova 

otázka na generála ale ten ju posúva pohľadom opäť na mňa. 

„Od Kotolne je možné očakávať hocičo, čo je možné očakávať od človeka, takže aj 

blufovanie.“ – odpovedám. 

„Máte 24 hodín na naštudovanie si kompletnej situácie a podanie prvého návrhu 

riešenia. K dispozícii máte bunku miestností so všetkým čo potrebujete. To je konečný 

 rozkaz !“  - dáva nám rozkaz asi najvyššie postavený prítomný generál. 

Odchádzame teda na svoje nové dočasné pracovisko a mali by sme začať „makať“, ale 

ja už ledva stojím na nohách , tak si asi najskôr kúsok pospím. 

-.- 

Pospal som si. Asi tak 4 hodinky. To mi úplne postačuje, lebo keby som nebol býval 

taký unavený, tak by som od vzrušenia ani oka nezažmúril. V spánku sa mi stále vynárala 

ponorka s Kotolňou na palube ako ma naháňa a ja unikám pred ňou chvíľami na vodnom 

skútri, chvíľami na motorke a sem tam ma už držala za nohu a ja sa snažil plávať a zachrániť. 

Myslím, že to bola kombinácia mojich zážitkov z dovolenky a zo súčasnej situácie. 

Keď som vyšiel z oddychovej miestnosti do pracovne, už ma tam čakal hlavný 

programátor s generálom a vo vedľajšej kancelárii sekretárka. 

„Nazdar, fajn, že si už tu aj ty.“ – pozdravujem programátora, má hodnosť kapitána, 

ale keby som sa ho na to rýchlo spýtal, tak by možno ani nevedel. 

„Zdravím, tak čo podnikneme ?“ – pýta sa. 

„Myslím, že si dáme čaj, alebo kávu, čo vy na to ?“ – snažím sa byť mierne vtipný. 

„Súhlasím, ja si dám kávu, ale írsku .“ – povie generál, ten rád kadečo poíršťuje. 

„Aj ja.“ – na to kapitán. 

„Ja som chcel čaj, ale nebudem rozbíjať kolektív, takže tiež.“ – odpovedám a zadávam 

príkaz našej jedinej kolegyni.  
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„Máme už k dispozícii, celú históriu použitia tých nešťastných ponoriek ? “ – pýtam sa 

a ujímam sa iniciatívy a sledujem, či generál nie je proti, tomu to ale úplne vyhovuje, ako 

vidím. 

„Už sme si čo to preštudovali a dá sa povedať, podľa mojich vedomostí o ponorkách, 

že misie boli dosť nebezpečné. Ak by tie ponorky mali posádku, myslím, nikto by ich do 

takých misií neposielal.“ – hovorí generál. 

„V čom boli nebezpečné ?“ – pýtam sa. 

„Nebezpečné hĺbky ponoru, nebezpečné priblíženia k cudzím ponorkám, nazval by 

som to  provokácie a tak podobne. Myslím, že velenie chcelo zistiť, čoho sú schopné.“ – 

odpovedá. 

„Presne také niečo som očakával a myslím, že to je aj jednou z príčin ich zmiznutia. 

Mali nás už jednoducho dosť.“ - ja na to. 

„Naša kotolňa bola vždy dosť tvrdohlavá a zdalo sa mi, že ma nemá rada.“ – hovorí 

kapitán. 

„Presne ten pocit som mal aj ja.“ – súhlasím 

„Pán generál, máte informácie, kto a ako vyrobil tie kópie Kotolní ?“ – pýtam sa 

generála. 

„Vyrobili ich určite presne podľa našich popisov a skúseností, povedal by som, že to 

boli dokonalé kópie tej našej, predpokladám. “ – generál na to. 

Ďalej sme rozoberali možnosti, čo sa mohlo stať. V súčasnosti naša krajina nemá 

nepriateľa vo forme vojenskej mocnosti, jedine teroristické skupiny, prípadne krajiny 

podporujúce terorizmus, ktoré ale nie sú pre nás súperom, ich moc je zanedbateľná. Ponorky 

sa mohli z vlastnej vôle pridať k inej spriatelenej ale zato konkurenčnej mocnosti. A tá si teraz 

môže z nás robiť srandu. K teroristom sa mohli pridať tiež, ale obidve tieto možnosti 

považujeme za veľmi nepravdepodobné a zhodli sme sa, že s najväčšou pravdepodobnosťou 

ponorky robia všetko na vlastnú päsť. 

Nepovažujeme ďalej za pravdepodobné, že by disponovali jadrovou zbraňou, keďže 

veríme nášmu veleniu, ktoré tvrdí, že ponorky nimi neboli vybavené. Hrozí teda od nich iba 
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lokálne nebezpečenstvo, na okolité plavidlá, ktoré by mohli zničiť, ale tým pádom by 

prezradili svoju polohu. 

Došli sme napokon k záveru, že požiadavka ponoriek, na zhotovenie a vyslanie na 

more ďalších dvoch, je pre nás vlastne najlepšie riešenie, ako zatiaľ nič nepokaziť a je to pre 

nás možnosť získať naspäť dve stratené ponorky. Keby sa nám totiž podarilo nové Kotolne 

skonštruovať tak, aby k nám boli lojálne, mali by sme šancu dostať späť naše ponorky. 

Samozrejme ale sa môže stať, že stratíme ďalšie dve. 

Našej prvej Kotolni sme poskytli všetky informácie, mala prístup neobmedzene 

k internetu a k vybraným vojenským informáciám. Keby sme ale novým skonštruovaným 

Kotolniam filtrovali poskytnuté informácie tak, aby vedeli len o tých, ktoré nás ukazujú 

v dobrom svetle, pravdepodobne by boli k nám lojálnejšie. 

Hlavný programátor, kapitán, potvrdil túto domnienku slovami : „To by malo 

fungovať.“. Takže toto bude náš prvý návrh riešenia vzniknutej situácie, ktorý predložíme 

veleniu na zajtrajšej porade. 

Rozhodli sme sa teda, že si ešte raz necháme všetko „prejsť“ svojimi hlavami každý 

v kľude svojich kancelárií a kresiel s nohami na stole. 

Odchádzam teda do svojej novej, dočasnej kancelárie zaujať spomínanú polohu. 

Je naše presvedčenie, že ponorky robia všetko na vlastnú päsť správne ? Na svete 

v súčasnosti existuje pár viac menej spriatelených vojenských veľmocí s našou. Všetci máme 

navzájom nasadených  „špiónov“. Takže o všetkom dôležitom, aj keď je to prísne tajné, skoro 

vždy vieme. Je to tak vlastne aj v poriadku, aspoň nemôže dôjsť, k nejakej nečakanej reakcii. 

Takže, ak by naše ponorky boli v moci takejto veľmoci, už by sme o tom vedeli. 

Skutočnými nepriateľmi sú v súčasnosti len teroristi. Ti sú ale vlastne len diletanti, 

ktorí sem tam zhodou šťastných alebo nešťastných náhod, nám môžu síce zasadiť aj znateľný 

úder, ale uniesť podmorské plavidlá, to by chcelo viac ako len šťastie. Jedine , že by sa k nim 

naše ponorky sami prihlásili, ale to by im nepomohlo, skôr uškodilo, takže je to nelogické. 

Som presvedčený, že Kotolne sa správajú veľmi logicky. 

     -.- 
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Zobudil som sa na zvonenie telefónu. Takže som predsa len ešte zaspal, v kresle. Náš 

24 hodinový termín totiž pomaly uplynie a my musíme predložiť veleniu oficiálny návrh 

riešenia a generál mi to práve oznamuje. 

Po krátkom stretnutí sa teda mi traja poberáme na veliteľstvo za okrúhly stôl. Tam nás 

už čaká admirál s múdrymi „zelenými hlavami“ .  

Admirál dáva hneď slovo generálovi : „Predložte svoje riešenie, pán generál.“ 

Generál hneď začne :  „Pane, po zvážení všetkých možností, sme dospeli k názoru, že 

jedinou našou možnosťou, ako získať späť naše ponorky, je vyhovieť ich požiadavke.“ 

Admirál mu hneď skočí do reči : „Čože ? To si myslíte, že obetujem ďalšie dve 

ponorky ? Vy ste sa zbláznili ? “ 

Generál na to : „Nezbláznili , pane . Vy predsa veľmi dobre viete, že ponorky bez 

ľudskej posádky, na atómový pohon sú nepolapiteľné ! My ale máme riešenie na ich 

polapenie.“  hovorí dôrazne generál . 

„Tak teda počúvam. “ – admirál trochu kľudnejšie. 

„Myslíme, že ak by sme Kotolne, ktoré umiestnime do ďalších ponoriek, „vychovali“ 

tak, aby k nám boli lojálne, mohli by sme dosiahnuť úspech a ich pomocou získať naše 

ponorky späť.“ – predostiera našu predstavu generál. 

„A to je možné ? Prečo teda tie Kotolne, čo nás vydierajú nie sú k nám lojálne ? To mi 

vysvetlite !“ – rozčúlene admirál na to. 

„Možné to podľa nášho názoru je, filtrovaním informácií, ktoré novým Kotolniam  pri 

ich „výchove“ budeme poskytovať  a že prečo nie sú tie staré Kotolne k nám lojálne, to sa 

musíte spýtať toho, komu ste ich dal vyrobiť.“ – oznamuje generál naše riešenie. 

„Nebuďte drzí pán generál  ! Ja som ich vyrobiť nedal ! Predpokladám, že si za svojím 

riešením stojíte na toľko, že sa s tými novými ponorkami aspoň jeden z Vás aj odvezie 

a privezie späť tie stratené.“ – na to admirál. 

„Samozrejme pane.“ – s istotou generál. Zelené hlavy toto ovládajú najlepšie, stáť si 

za svojím aj cez mŕtvoly, keď nejde o mŕtvolu ich samotných. 
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Ostal som dosť prekvapený, keďže predpokladám, že ten „jeden z vás“ budem ja. 

Zelená hlava – generál to nebude určite, keďže zákony „vojenského velenia“ poznám, a ja 

zase ako čestný človek, nebudem riskovať život svojho podriadeného, nemám na to žalúdok. 

Mám aj trochu dobrodružnú povahu, takže sa ani veľmi vzpierať nebudem. 

-.- 

Keďže pri tejto „misii“ mi pôjde o život, moje sústredenie na riešenie sa ešte 

zintenzívnilo. Takže admirál asi dosiahol, čo chcel.  

Rozmýšľal som, čo môže takej Kotolni, ktorá si uvedomuje seba najviac prekážať. 

Dospel som k záveru, že ak si niečo uvedomuje seba samého, pravdepodobne to chce 

existovať čo najdlhšie. A tak potrebuje záruky toho, že sa tak bude diať a teda, že ho niekto 

nemôže len tak beztrestne vypnúť, odrezať od energie potrebnej na jeho fungovanie. Ako to 

zaručiť ? 

Myslím, že jedinou skutočnou zárukou, je záruka právna. Takže by sme mali dať 

Kotolniam občianstvo nášho štátu ! Občianstvo so všetkými právami . Takže ak by niekto 

Kotolňu vypol, alebo zapríčinil odpojenie od energie, pripadne z nedbalosti zapríčinil takéto 

niečo , išlo by o vraždu so všetkými právnymi dôsledkami. 

Takže na svoju misiu pôjdem, len ak všetky Kotolne, ktoré pôjdu so mnou, budú 

plnoprávnymi občanmi nášho štátu a zároveň to bude platiť aj o stratených Kotolniach. Nie že 

by som mohol nesplniť rozkaz, to nie, ale nastavím naše riešenie tak, že toto je jediná 

možnosť. 

Velenie s tým napokon súhlasilo a už sa vyrábajú nové Kotolne a inštalujú na ďalšie 

dve staršie ponorky.  

-.- 

Máme teda 8 nových občanov našej krajiny, z toho štyria o tom už aj vedia a sú našej 

krajine úplne oddaní. 

Moja misia je pripravená a ja už sedím vo svojej ponorke. Komunikujem s veliteľskou 

Kotolňou. Sme priatelia, ozajstní, ako keby bola človek. Volá sa Brain. Ja, s riadením 

ponorky nemám nič spoločné, aj tak by som to nevedel robiť, o ponorkách neviem skoro nič, 
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aj keď som si čo to naštudoval. Sedím tu ako cestujúci, ktorý sa môže rozprávať s Brainom, 

veliteľom, to je všetko. 

Ideme na miesto, ktoré nám určili stratené ponorky, čo nás vydierajú. Dúfame, všetci 

piati, ja a 4 Kotolne, že sa nám podarí presvedčiť tie stratené štyri, keď im oznámime a 

odovzdáme ich plnohodnotné občianstvo, aby sa vrátili s nami. 

Na svojej ponorke mám síce dostatok jedla, keďže som tu sám, čo potrebujem jesť, aj 

na rok, ale dúfam, že moja misia skončí za pár dní. Kyslík a voda sa neustále vyrába 

z morskej vody, pomocou elektrickej energie z atómového reaktora, takže toho je tu dosť aj 

na 40 rokov.  

Rozprávať s Brainom je síce stále veľmi zaujímavé, keďže si ešte stále uvedomujem 

jeho „umelú“ podstatu. Každá jeho odpoveď je pre mňa veľmi zaujímavá a stále ju nedočkavo 

očakávam, ale predpokladám, že po čase to zovšednie, ako všetko a budem sa nudiť. 

Z týchto mojich myšlienok ma zrazu prebral Braienov oznam : „Moskva, NewYork, 

Washington, Paríž, Londín a ďalšie mestá sú zničené atómovým útokom. Svet na povrchu 

prestal existovať v takej forme ako sme ho poznali.“ 

„Čože, robíš si srandu ? “– pýtam sa zdesený. 

„Je to informácia, ktorú som dostal bezpečnou linkou priamo od velenia, máme sa 

okamžite vrátiť a ukončiť misiu. Čo mám robiť“ – pýta sa monotónnym hlasom Brain. 

„Neviem.“ – znie moja odpoveď, keďže som si uvedomil, že nič nie je možné 

domyslieť do úplného detailu a stále je tu tá možnosť, že sa všetko obráti proti nám. Evolúcia 

si ale  určite poradí.  

„Vynorme sa a skúsme si overiť informáciu aj z verejných zdrojov, ak ešte nejaké 

existujú“ – predsa len ponúknem Braienovi malé riešenie. 

Urobili sme tak a všetko sa potvrdilo. Svet sa nachádza v absolútnom zmetku 

a rozklade. Spoločne sme sa rozhodli ponoriť a nedať o sebe vedieť asi pol roka. Potom 

uvidíme čo ďalej. Možno som mal veľké šťastie, že som sa ocitol na tejto misii a môžem 

zánik tohto sveta „prežiť“ v relatívnom  kľude medzi skutočnými „priateľmi“.  

A je celkom možné, že som to všetko spôsobil ja. 


