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Rok 2050
Dnes sa všade okolo mňa ozývali zvuky z ostatných kancelárií. Väčšinou je tu tak
ticho, že jediný zvuk v celej budove je ťukanie do klávesníc. Vtom sa vedľa mňa ozval
zvuk, a keď som sa obzrela, videla som zrejme najviac neznášaného robota zo
všetkých: Model 367 – Robot odboru Práca a vzdelanie.
„ID 2 708 976, prišli ste na niečo nové?” Jednoducho som zavrtela hlavou a robot sa
iba otočil a odkráčal. Jediná jeho dnešná práca bola obchádzať kancelárie a každého
sa pýtať, či prišiel na niečo nové. Ale zrejme nikto nič nové nevie. Pozrela som sa na
svoju pracovnú dosku a očami som preletela po ID karte:
-Meno: Astrid Amriová
-ID: 2 708 976
-Druh: človek
-Dátum narodenia: 23.5.2037
-Vek: 13 rokov
-Odbor: Ľudské emócie – šťastie
Vzdychla som si. Samozrejme, musela som sa dostať do zrejme najťažšieho odboru. V
roku 2035 nastala obrovská chyba. Pamätám si, ako o tom rozprávali roboti, ktorí nás
vychovávali: „Bol to rok, keď začalo toto šialenstvo. Všade bola len jedna reklama:
’Chcete byť silný, pekný a zároveň aj naveky mladý? Máme na to riešenie! Skrátka
vymeňte nefunkčné súčiastky za nové- robotické!’ Tí, čo boli dostatočne hlúpi, aby na
to skočili, skončili ako roboti bez emócií. Preto, milé deti, keď trochu vyrastiete,
budete pracovať v kancelárii, aby sme ich mohli získať naspäť.” Keď sme boli deti,
verili sme tomu, no teraz začíname strácať nádej. Veď ani neviem, kedy som
naposledy videla svoju rodinu. Viem, že mamka je v apartmánoch. Budovy
apartmánov sú vytvorené pre ľudí, ktorí sa narodili pred rokom 2035 a nestali sa z
nich roboti, a pre tých, čo pracovali v kanceláriách a pomohli výskumu s nejakým

dôležitým zistením. Roboti nám hovorili, že je tam všetko, čo by človek potreboval k
životu. Bezpečie, zábava, lekáreň, jedlo, dokonca aj nákupné centrum. Viem, že môj
otec sa stal robotom, vraveli nám o tom. Vzdychla som si. Mala by som sa vrátiť do
práce. Otvorila som nový dokument vo Worde a pozerala som na prázdny list papiera.
Šťastie. Ako mám opísať emóciu, ktorú som vôbec nezažila? Existuje mnoho odborov:
smútok, šťastie, zlosť, ľútosť, a tak ďalej, a tak ďalej… A nešťastlivci ako ja…. sa
dostali do odboru šťastia. Ako máme analyzovať šťastie, keď celý deň a noc sedíme za
stolom v kancelárii a pracujeme? Slabo som sa zasmiala. Práve som chcela obrátiť
svoju pozornosť na prázdny dokument predo mnou, keď sa ku mne Sebastián, chalan
s ktorým som vyrastala, ozval z vedľajšej kancelárie:
„Hej, čo keby sme utiekli?”
„Veď vieš, že by sme to neprežili. Aj tak, kam by sme išli?“ Ozval sa druhý, dievčenský
hlas. Bella bola pracovitá, a hoci neznášala robotov, vždy nesúhlasila so
Sebastiánovými nápadmi ohľadom úteku. Zo zamyslenia ma vytrhol Sebastiánov hlas:
„Hej, Bella, všetci vieme, že aj ty by si chcela utiecť, ale… ohh, bojíš sa?”
„N-Nie, len, uh, čo by si potom urobil, huh?” Konečne som sa rozhodla pripojiť do
konverzácie aj ja:
„Jasné, hovoríš to, ale myslím si, že sa bojíš.“
Ďalších pár chvíľ sme strávili uťahovaním si z Belly a potom prišiel Robot odboru Práca
a vzdelanie, lebo započul hluk. Všetci sme stíchli a tvárili sa, že pracujeme. Práve keď
som chcela zapísať “žiadne nové zistenia”, niečo mi napadlo. Predstavila som si, že by
som už nikdy nestretla svoju rodinu, Sebastiána a Bellu, a pocítila som príval smútku.
Keď som bola s nimi, vždy som sa usmievala, smiala… V prekvapení sa mi rozšírili oči,
a otvorila som nové okno Google. Naťukala som iba jedno jednoduché slovo - šťastie.
Po načítaní výsledkov som preklikla z informácií na fotografie. Videla som mnoho
úsmevov. A vtedy mi to úplne došlo! Ako to, že na to ešte nikto neprišiel? Bola som
celý čas šťastná. A to iba vďaka tomu, že som mala zdravie, pocit bezpečia, jedlo a
dvoch kamarátov. Otvorila som priečinok Nové nálezy a napísala som iba: „Šťastie sú
kamaráti a všetko potrebné k životu. Mať skutočných kamarátov je šťastie. Mať, kde
žiť a čo jesť, je šťastie. Zdvihla som sa zo stoličky a začala som si zbierať veci. Potom
som prešla do dvoch ďalších kancelárií, Bellinej a Sebastiánovej. Pri oboch som
povedala:
„Poďte. Odchádzame.”
Najprv vyzerali zmätene, no po krátkom vysvetlení sa pobalili mnohokrát rýchlejšie

ako ja. Prišli sme k recepcii, kde nás privítal recepčný robot:
„Dobrý deň ID 2 708 976, 2 709 672 a 2 708 920, čo vás tu privádza?”
Odkašľala som si pripravená vysvetľovať: „Podľa pravidla 347 máme povolenie odísť
pri akomkoľvek novom náleze. Našu časť sme splnili.” Povedala som dávajúc si dolu z
krku moju ID kartu. Robot iba prikývol a povedal: „Aha. Rozumiem. Vaše ID karty
odovzdajte, prosím, a potom ma nasledujte. Ukážem vám cestu do apartmánov.”
Všetci sme sa na seba usmiali. Neverím, že nám to naozaj trvalo takto dlho.
Po chvíli sme sa ocitli pred dverami apartmánu pre troch. Bella vyzerala zmätene.
„To… budeme bývať…spolu?” opýtala sa. Robot na jej otázku odpovedal jednoducho:
„Astrid napísala do nových nálezov, že šťastie je mať skutočných kamarátov. Myslel
som, že budete chcieť bývať spolu.” Sebastián aj Bella sa zatvárili, že im je konečne
všetko jasné a Sebastián povedal: „Astrid… ty si génius! Neveril by som, že sme mali
odpoveď rovno pod nosom a nikdy nám to nedocvaklo!” Bella sa taktiež usmievala, a
dokonca mám pocit, že som ju počula zamrmlať: „Ďakujem…” Hoci to do dnešného
dňa popiera. A takto sa končí náš príbeh. Príbeh o tom, ako sme pochopili, čo
znamená šťastie.

