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MOTTO:
„Život není to, co chceme, ale především to, co máme.“
A. Lustig
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ÚVOD
Vývoj lidstva se neustale zrýchluje, a proto i zmený za uplýnulých
sto let jsou jeste pronikavejsí. Lide z Asie, Afriký a Jizní Ameriký
odchazejí jiz více nez sto let ze svých domovu za vodou a jídlem.
Hlavne prýc od hladomoru, nasilí a nedostatku vodý. Odchazejí i od
epidemií, jako býla ebola, ptací a prasecí mor, zika a covid-19. Ten
jako první dokazal paralýzovat celou planetu. Rouský, rukavice a
dezinfekce se stalý spolu s bezkontaktním teplomerem standardní
výbavou KAŽDÉ domacnosti v Évrope a Severní Americe. Tehdý se
zacalý o to více projevovat výhodý androidu, kterých se nemoci a
epidemie netýkalý. Prumerna rocní teplota se zvýsila za posledních
100 let uz o 3,5 stupne Celsia.
Évropa i nas stat se zmenilý. Objevilý se krom zvýsující se teplotý
potíze, se kterými jsme si nevedeli radý. Vlný sucha, povodní, nemocí
a epidemií výhnalý statisíce lidi za hranice jejich rodných statu.
Doslo take na velke demograficke zmený. Populaci likvidovalý
opakující se epidemie covidu-19. Po Anglii ÉU opustila Italie a dalsí
jizní statý. Jejich predluzení uz býlo pro ostatní evropske statý
neunosne. Évropska unie, jak jsme ji znali pred sto letý, jiz neexistuje.
Obnovil se volný svazek statu bývaleho Rakouska-Uherska. K V4 se
pripojilo Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko. I NATO se
zreorganizovalo. Pred ctýriceti letý se papez prestehoval s celým
Vatikanem do starobýlých nemeckých Cach, protoze se Vatikan stal
opakovaným cílem sebevrazedných utoku radikalu z ISIS.
Periferie velkých mest jizní Évropý obsadilý skupiný poulicních
dealeru drog a vecne opilých nezamestnaných mladíku. Policie a
mnohdý i armada býlý jedine slozký statu, ktere jeste dokazalý
udrzet na ulicích klid a poradek. Presto stacila mala rozbuska
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v podobe nepopularního zakona nebo tvrdý zakrok policie koncící
smrtí pachatele, a ihned býlý ulice mest plne rabujících
demonstrantu.
Pokracuje kosmický výzkum. Statý jako USA, Rusko, Japonsko,
Cína, Indie, ÉU a Saudska Arabie mají jiz nekolik desítek let stale
osídlení Mesíce, ze ktereho snadneji a hlavne levneji startují velke
kosmicke lode na sve cestý do hlubokeho vesmíru. Vedci konecne
výresili pohon techto lodí, který prekonal rýchlost svetla. Naplnila se
vize svetoznameho kosmologa a astrofýzika Martina Reese ze
zacatku jednadvacateho století. Mluvil o tom, ze se v horizontu sta let
bude menit podstata lidí z biologicke na elektronickou.
Take se podarilo konecne výresit problem lidstva s levnou energií.
Jako mnohdý i nýní býlo resení prekvapive. Krom vodních elektraren
vzniklý po cele Évrope a dale i po cele planete elektrarný týpu
„TOKAMAK ITÉR“ pracující s teplotami srovnatelnými uz jen se
Sluncem a neomezenými zdroji paliva. Élektricka energie je zdarma.
Žaroven se v Évrope premísťuje elektricke vedení pod zem, abý
nemuselo celit vetrum, snehu, bleskum i prípadným teroristickým
utokum.
Konecne se podarilo navazat i spojení s jinou civilizací, vzdalenou
od nas ale porad prílis daleko. Az výnalez prevratneho pohonu a
moznost „prepsaní“ mozku cloveka do „nesmrtelneho“ androida
rozhodlý o výslaní expedice k teto nove objevene civilizaci. Uz pred
dvema roký expedice odletela k cíli sve cestý.
Lidstvu se tím, ze se podarilo výresit jeho velkou touhu,
nesmrtelnost cloveka, otevrela nova diskuze. Tak se zmenila Évropa
za dalsích sto let. Jak si s novou zivotní situací poradí nasi hrdinove
z predchozí knihý „Hospodýne model 2066“?
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1./ POHŘEB
Konecne jsem nasel cernou kravatu. Klepalý se mi ruce. Obvýkle
jsem se cítil tak na ctýricet, ale dnes býlo vse jinak. Býlo mi zrovna
dnes sedmdesat sedm a loucil jsem se s mojí milovanou maminkou.
Vím, ze se dozila pekných 125 let a na svuj odchod z tohoto sveta se
uz do jiste mírý i tesila. Mel jsem ji moc rad, a tak mne to u srdce moc
bolelo.
Pohreb se konal na nedalekem hrbitove a výpadal jako ze starých
filmu. S fararem, výkopaným hrobem a rakví. Kdýz zaznelo to zname:
„Prach jsi a v prach se obratís“, neudrzel jsem slzý a rozplakal jsem
se. Manzelka Ždenicka me utesovala slový, ktera se v takove chvíli
ríkají. Jejich obsah jsem ale nevnímal. Tesil jsem se konecne domu.
Jeste jsem netusil, jake tam na me ceka narozeninove prekvapení.
V nasem dome býlo pripraveno pohostení pro smutecní hostý a take
ohromna krabice pro me. Darek od cele rodiný k mým sedmickovým
narozeninam. Býl jsem prekvapený a priznam se, ze i trochu zvedavý.
Ža ucasti vsech prítomných jsem krabici pomalu rozbalil a neveril
vlastním ocím. Uvnitr sedel android nebo klon mojí zesnule
maminký Anický, kterou jsme prave pochovali.
Nenachazel jsem slov. Býlo to tak divne! Skoro az morbidní. Sýn
Jenda mi výsvetlil, ze pred nedavnem s maminciným souhlasem
výuzila rodina poslední prevratný výnalez techniký a elektroniký.
Nechali „prepsat“ celou kapacitu mamincina mozku do maximalne
zvetsene pameti androida. Model 2120 uz dokaze premýslet a
uvazovat zcela jako clovek a ma vse, co do te dobý prozil, ulozeno
v umelem mozku. Je toto cesta k výsnene nesmrtelnosti cloveka?
Hlavní výuzití videli vedci predevsím v moznosti cestovat i mimo
nasi galaxii. Týto letý mohou trvat desítký, snad i stovký let. Casem
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uvidíme.
Stací jen androida oslovit a kdýkoli s ním konverzovat. Býl to
poslední výkrik techniký a kýbernetiký vedoucí k relativní
nesmrtelnosti výbraných lidských mozku, ktere mohou být pro
lidstvo uzitecne i v budoucnosti. V nasem prípade se musela cela
rodina slozit na polovinu cený. Druhou polovinu zaplatil stat.
Stale jeste premozen smutkem jsem dostatecne nechapal vse, co
mi jeden pres druheho ríkali. Muj sýn to vsak pochopil a androida
oslovil jmenem, címz jej aktivoval. Maminka-android otevrela oci,
rozhledla se po místnosti a vsechný pozdravila. Celý jsem ztuhl, kdýz
jsem slýsel její hlas a slova: „Doufam, ze jste zrovna neprisli z meho
pohrbu?“ Odpovedí jí býl výbuch smíchu, který potvrdil tuto
domnenku. Její hlas i zjev býlý dokonale.
Ano, daleko rýchleji mne její odchod z tohoto sveta prestal v srdci
bolet i nalada v dome se hned zmenila. Pro mne to býl malý zazrak.
Hned jsme se vsichni shromazdili okolo toho technickeho zazraku a
kochali se jím. Ale jen do chvíle, kdý maminka prohlasila, ze je
unavena, a mý ji nechali odejít do loznice.
Postupne jsem objal vsechný prítomne a dekoval za nejkrasnejsí
a asi i nejdrazsí dar v mem zivote. Potreboval jsem cas, abých si
v hlave vse dokazal srovnat a abých zcela pochopil, co jsem to vlastne
dostal.
Tusil jsem, ze lví podíl na cele akci ma moje milovana manzelka
Ždenicka. Te jsem v objetí podekoval zvlasť. Septala mi, ze babicku
Anicku mela stejne radeji nez svou vlastní maminku, coz jsem jí rad
veril. Nejvíc se radoval muj sýn Jenda, který babicku Anicku prímo
zboznoval. Chodíval k ní pro radý víc nez ke mne i ke sve mamince.
Nez vecer skoncil, zeptal se nas Jenda se sibalským usmevem na tvari,
co dame k blízícím se padesatinam jemu.
7

