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Koniec?
(sci-fi poviedka)

úplné ticho prerušil zvuk rozbitého skla. Ozvenasa plazila chodbou, pomedzikancelárie, no

nik si ju nevšímal. Alebo sa aspoň tak tváril. Počul som kroky, ktoré náhle zastavili pri dverách

do mojej pracovne. Simon, pomyslel som si. Dvere sa otvorili. Bo1 to on. Poobzeral sa okolo, v

ruke držiac vysielačku. Teda skór to, čo z nej zostalo. To bola asi tak tretia za tento tYŽdeÍ.

Nep tam sa"

_ Ako si sa rozhodol? _ sp tal sa on, nezaujatymhlasom, stále niečo hťadajric Po miestnosti"

Kopol som smerom k nemu odpadkovy kóš.

- Stále rozmyšťam... veď vieš. - odpovedám asi s rovnakou zaujatosťou. Ak nie menŠou.

Medzitym zničeny vysielač hodil do kovového koša, na čo mu odpovedal hlasnY rachot.

S povzdychom som zobra| zo stola disk a podrobne ho skumal. Je na ňom Zazíamenan} náŠ

najdokonalejší experiment. No zároveí aj ten najskazenejší. Obsahuje informácie, zo vŠetkYch

našich doterazvykonan;ich vyskumov. Celé zmapované ťudstvo. V podstate máme kaŽdujednu

osobu, celri fudskri rasu namotanri na špagátiku. Móžeme spraviť Čokoťvek. A tá najlePŠia

časť? o ničom netušia. Teda netušili. Veťmi dlh dobu. Nikdy sme sa do ich Života nemieŠali,

chceli sme vedieť ako ďaleko sa dostanri. A dostali sa veru ďaleko. začínaji niečo tušiť.

Móžeme sa síce pohrávať s ich myšlienkami, ale i tie móžeme len upraviť, nie PlnevYmazať.

čo doteraz stačilo.

Terazje na mne rozhodnriť, či ich nechám si ďalej \ámať hlavy, alebo to celé ukonČÍm. UŽ

ich viac nepotrebujeme. Mohli by sa dozvedieť viac ako chceme. No staČÍ sa s diskom trochu

pohrat, a všetko to, čo budovali, by zmizlo. Len tak. No aj tomá háČik. Nevieme, Čo bY ich

zánik spósobil" či st<or _ ako by to ovplyvnilo nás. Nemusí sa stať vóbec niČ. No mÓŽe to

spósobiť zánikvšetkého ostatného. Ako efekt mot}lích krídel.
_ počuj, Simon, koťko toho vlastne o nás vedia? - pozrel ' som Smerom k nemu.

_ Ludia? Ktovie. Vel'a toho nie je. Majťr istri predstavu. Zistili, Že nie sri tak Plne sami. O

ostatnom sa móžu len domnievať. A k m cvičia silnejšie vojská a budujri lePŠie zbrane, mY si

medzi sebou pohadzujeme záruku ich života - pozre| na disk v mojich rukách, - ...a Čakáme...-

- Stále cvičia vojská? Dojímavé. Nikdy sa nepoučia. - pousmial som sa nad tou Predstavou.

Myslia si, že pripravujeme plány na to ako prevziať kontrolu nad ich svetom. AŽe vojská nám

v tom zabránia? Cely ich svet dokážem e zniěit' bez toho, aby sme pozreli ich Smerom. StaČÍ

jeden disk... No nech si ten svoj svet nechajri. My sme len pozorovatelia. ZberaČi informáciÍ.

vďaka nim móžeme vybudovať dokonalejšiu spoločnosť.

_ Vravím ti. dopadn rovnako, ako tí pred nimi. Zniéia sa sami. - zhlboka sa nadYchol, akobY

chcel dodať ešte niečo, no otočil sa a odišiel. super chlapík, fakt.

položil som disk na stó} a vyšiel z pracovne. Potrebujem si trochu natiahnuť nohY. Mrtvolné

ticho rozliehaj ce sa po stanici mi neprestajne kričalo do rrší. Nedalo sa ignorovať. PreŠiel Som

až naripln;i koniec tmavej chodby k presklenej miestnosti. Pozrel som smerom k tej kamennej

guli vznášajircej sa tak blízko našej stanice. Chvíťu som tri maličkri planétu plnri niČ netuŠiacich

ťudí sledoval. ,,čo 1en s vami?" prebehlo mi myslou. Nabral som si vodu zo zásobníka a trochu

si odpil.
Niečo mi nesedelo. V kresle vedťa niekto sedel asťažka odfukoval. Bo1 bY som Prisahal, že

keď som sem vcháďza|,ešte tu nebol. Ešte raz som si ho premeral pohťadom. NikdY PredtYm



Som ho tu nevidel. No Pravdepodobnosť, že som videl každého obyvatel'a stanice. je asi nízka,
\ebral som to príliš vážne"

OtoČil Som Sa a vybral sa spát' smerom k pracovni. Hneď z diaťky som si r-šimol. že dr-ere su
dokorán otvorené. Či uZ načisto strácam zdravy rozum? Určite som za sebou zatr-áral. \-ošie1
som dnu. InŠtinktívne som pozrel na stól. Disk tam už nebol. Že by sa poň Simon r-rátil? prečo
bY to robil? ZaČal Som panikáriť. Vybehol som na chodbu a všimol si ešte niečo. Neznámr-. čo
eŠte Pred chvíťou zhlboka odfukova| v kresl -^i-n1 +iaž


