
Je dokonalá 

_____________________________________________________________ 

Prosluněnou čekárnou se neslo tichounké vrčení klimatizace. Kousek po kousku, paprsek po paprsku 

Bůh rozléval zlato po měkkých světélkujících pohovkách a stejně tak líně se vzduch plnil táhnoucí se 

nudou. 

V jednom z rohů místnosti seděla mladá dáma v tmavomodrém kostýmku s blyštivými prvky 

v podobě pásků na rukávech a lemech a téže spon nahrazujících knoflíky. Trend posledního měsíce. 

Na úzkých kolenou měla položenou kabelku, již svírala v bílých prstech ze všech stran, jak ptáčník 

opeřeného pěvce v zlaté kleci. Snažila se působit uvolněně a sebejistě, přestože v místnosti kromě ní 

nikdo jiný nebyl. Věděla totiž, jako většina návštěvníků, o kamerách skrytých v některých záhybech 

kožených sedaček. Musela působit dobrým dojmem. Zelenkavýma očima s modrými tečkami 

nervózně těkala po zlatavé místnosti a půvabné rty stáhla, ač nevědomky, do úzké bledé linky. 

Mimoděk vytáhla černé pouzdérko s miniaturním zrcátkem uvnitř a začala kontrolovat své husté vlny 

se zlatými pramínky. Krabatila svou tvář ozářenou slabým sluncem, dívaje se do se do tzv. „chytrého 

sklíčka“, ve snaze nalézt jeden jediný nedostatek, nějakou tu chybičku, aby měla důvod začít se 

upravovat. Ale ani její bystré oči, ani hledáček chytrého sklíčka nedokázal odhalit byť jen jediné 

pochybení v její kráse. Napůl spokojeně, napůl podrážděně schovala opět pouzdro se sklíčkem do 

kabelky. 

Tu se dveře naproti ní tichounce otevřely a z nich se ozval příjemný mladý hlas. 

„Slečno Andersonová? Vstupte, prosím.“ 

Slečna Lilany Andrea Andersonová nejprve nepatrně nadskočila a poté se s hranou ležérností zvedla. 

Pomalým krokem, pokoušeje se o eleganci, vešla do světlé místnosti. 

 

V kanceláři s podlahou z tmavého mahagonového dřeva seděl v moderním černém křesle muž 

středního věku, s unavenými rysy a nemalou lysinou na vršku hlavy. Zpod hustého rozcuchaného 

obočí zíral nezaujatě do jakýchsi dokumentů. Tolik papírování! Kdo to má, ksakru, pořád snášet? Jako 

by snad ty věčné hromady formulářů, žádostí, stížností a všeho dalšího možného i nemožného bavily. 

Dle jeho osobní teorie existovaly všechny ty dokumenty jen proto, aby mohly kazit život takým 

úředníkům, jako byl on. K tomu všemu to drzé slunce. Pálilo jej do očí, nemohl se soustředit. Možná 

kdyby ti líní opraváři hýbli svým tlustým pozadím a konečně nainstalovali ty žaluzie s čidlem, které se 

automaticky stáhly při horkém slunném dni, nemusel by se tu teď on smažit. Jenže on to zkrátka 

vždycky musí odnést. Úředníci to vždycky odnáší. Jak nevděčná práce! Přejel si rukama po strhané 

tváři a začal si mnout oči. 

„Pane řediteli?“ 

Pronikavý hlas prořízl uspávající ticho a ředitel sebou trhnul. Byl tlumený, vycházel zpoza těžkých 

zdobených dveří. Ředitel tiše zasténal. Ten hlas by poznal snad i po trojnásobném umlácení 

baseballovou pálkou. Bolestně stáhl obočí, až se z něj stala jediná hustá čára. 

„Vstupte,“ zamumlal otráveně. 

Chvíli bylo ticho.  



„Pane řediteli?“ ozvalo se po chvíli znovu a ze dveří se vyklonila hlava s blond vlasy staženými do 

rozcuchaného drdolu.  

Ředitel se prudce narovnal a zařval: „Tak hergot vstupte, říkám! Jste snad hluchá, ženská bláznivá?“ 

Žena vyjeveně ztuhla. Pak našpulila své purpurově namalované rty v nesouhlasném gestu. Nadechla 

se a užuž se chtěla ohradit, ale ředitel ji nenechal. 

„Jestli se pan „inženýr" Harry opět zamkl na toaletách, tak laskavě zavolejte uklízečku, ta vám dá 

klíče, a neotravujte s tím mě. Mám spoustu práce.“ 

Vydechl a oklepal se odporem při pomyšlení na stále nedokončené papírování. 

Žena ve dveřích našpulila rtíky ještě více a uraženě nakrčila drobný nosík.  

„Vzhledem k důležitosti situace byste měl mít více úcty. A vyprošuji si, abyste mi říkal tak odporně!“ 

Pohodila hlavou a prameny uvolněné z drdolu se divoce zatřepotaly. Dívala se na ředitele a zdálo se, 

že čeká na omluvu. Ten pouze protočil oči v sloup. 

„Tak co se stalo?“ 

Žena se na něj nevraživě zadívala. 

„Slečna Andersonová dorazila. Mohlo by vás to zajímat.“ Oznámila, bleskurychle se otočila na 

podpatku a práskla za sebou dveřmi, jen to zadunělo. 

Ředitel vstal a mimoděk si upravil oblek. Andersonová dorazila. Test může začít. Zamířil jistým 

krokem ke dveřím. Těsně přede dveřmi se obrátil zpátky ke stolu přeplněného dokumenty. Ušklíbl se. 

Ať si to klidně všechno shoří. Co je papír proti plameni. Co je bezduchá práce kancelářské krysy proti 

budoucnu. Proti technologii. Proti dokonalosti. Vyšel do chodby se sebevědomým úsměvem na tváři. 

 

Místnost, do které Lilany Andersonová vkročila byla velikostí podobná menší tělocvičně. Podlahu 

místo parket kryl beton a stěny postrádaly oken, jen nahoře si Lilany povšimla miniaturního 

zamřížovaného okénka. Místnost dělila těžká tmavá opona. Nevěděla, co se nachází za ní, zato si byla 

plně vědoma silového pole, které ji chránilo před narušením či odhrnutím. Účinné opatření proti 

neopatrným zvědavcům. Lilany se rozhlédla po zbytku místnosti. Nikde nic. Jen ticho. Iritovalo ji, že si 

s sebou nemohla vzít kabelku. Nemohla se podívat do sklíčka. Byl to zvyk, který už dělala nevědomky, 

automaticky. Mrzelo ji, že se musela ze svého oblíbeného kostýmku převléci do obyčejných 

zeštíhlovacích kalhot (ne, že by snad zeštíhlit potřebovala) a šněrovací košile. Ani pořádně netušila, 

co zde má dělat. Sešla se s nimi zatím pouze párkrát, a to na vyplnění dotazníku, pohovor, skenování 

těla a krátký pobyt ve virtuálním meziprostoru. Věděla, že to vše ji mělo testovat, určit fyzické i 

psychické dovednosti a odolnost. Koneckonců, byla to pro ni čest, komu se poštěstí, že si jej 

Ministerstvo umělé inteligence vybere jako vzor pro sestrojení skutečného a zcela prvního 

dokonalého člověka?  

Za jejími zády se ozvalo vrznutí. S trhnutím se otočila a v kovaných dveřích zahlédla vysokého 

nahrbeného muže s lysinou mezi vlasy, nepřirozeně hustým obočím a úlisností vepsanou ve tváři. 

Dlouhými kroky si to k ní mířil spolu se zástupem možná dvaceti těžkooděnců v zádech. Toho muže 

viděla již poněkolikáté. Byl přítomný na všech testech, které podstoupila. Nikdy nepochytila jeho 

jméno. Všichni jej oslovovali pouze pane. V krajních případech řediteli. Čeho byl ředitel jí bylo 



záhadou, ovšem i ona dokázala posoudit, že jeho funkce bude dosti vysoká, už jen z toho, jakou úctu 

k němu chovali podřízení. Zastavil se téměř tři metry od ní. Pozdravil ji krátkou úklonou.  

„Rád vás vidím, slečno Andersonová. Přejdeme rovnou k věci, ano?“ 

Pokračoval v mluvení, nenechal jí čas reagovat.  

„Jste překvapená, co tu děláte, to mi ani nemusíte sdělovat. Pozvali jsme si vás z jednoho prostého 

důvodu. Jak víte, prováděli jsme u vás průzkum pro stvoření vašeho, abych tak řekl, modelu. 

Umělého člověka s umělou inteligencí. Víme, že jste byla obeznámena s tím, že testy jsou již u konce. 

Ovšem rozhodli jsme se pro test poslední. Pro váš poslední test.“ 

Lehce ji znepokojila poslední věta. Její poslední test? Naznačoval jí snad něco? A ten jeho hlas. Měl by 

si jej nechat upravit. A ta protivná lysina. A to obočí! Tak strašné obočí v době dnešní technologie, 

která zahrnovala i všelijaké zkrášlovací přístroje, snad ještě neviděla.  

„Poslední test? Bylo mi řečeno, že můj klon byl již sestrojen.“ 

Muž se na ni nepříjemně zadíval.  

„Ano, to byl. Právě proto.“ 

Lilany nechápavě pozvedla pravé obočí. Muž ustoupil do strany a těžkooděnci se rozestoupili. Chvíli 

netušila, co to dělají, ale pak se jí důvod zjevil přímo před očima. Chvíli myslela, že se dívá do zrcadla. 

To přeci není možné. To není možné. Vždyť to, ta dívka, která před ní stojí, to je ona…ale jiná. Ne, 

naopak…úplně stejná! Jak je to možné? Z její vlastní tváře na ni hleděly vlastní chladné zelené oči se 

stejnými modrými tečkami, jaké měla ona. A ty vlasy a tělo a tvář… to není možné, že by jí ten robot 

byl tak podobný!  

„Drahá slečno Andersonová, rád bych vám představil ženského androida Ilany. V této místnosti 

proběhne test, který porovná schopnosti obyčejného člověka – vás a robota. Rozhodli jsme se 

otestovat samotný vzor a jeho klon zároveň. Máte nějaké dotazy?“ zeptal se tónem, který žádné 

dotazy nepřipouštěl. 

Lilany měla co dělat, aby udržela svá ústa zavřená a nezačala na něj tupě zírat. Právě ji nazval 

obyčejným člověkem? A ta hloupá zkomolenina jejího jména, jak to bylo…Ilany? To má být co? A 

test? Souhlasila se čtyřmi testy. Ani více, ani méně. Myslí si, že si s ní mohou zahrávat? Neví snad, kdo 

ona je? 

„Žádné dotazy? No výborně! Pak tedy můžeme přejít rovnou k testu samotnému!“ hrubě ji vyrušil 

ředitel.  

Lilany nasadila nejprve zmatený a poté nepřátelský výraz. Ale ředitel už jí nevěnoval pozornost, 

přešel totiž k tmavému závěsu. Vojáci, které s sebou přivedl, se zatím rozestoupili po místnosti. Přede 

dveřmi se rozkročili čtyři z nich. Lilany pochopila, že pravděpodobně nemá možnost volby. Test byl 

povinný. A ze stále stejného místa na ni hleděla její dokonalá kopie. Bez jakéhokoli citu. Bez jediné 

emoce.  

Ohlédla se zpátky k řediteli, ale ještě než mohla cokoli namítnout, otevřela překvapeně ústa. Temný 

závěs jako by se do země propadl a místo něj se zde nyní rozléhala obrovitánská betonová místnost 

plná všeho možného i nemožného. Úplně vzadu se tyčila vysokánská lezecká stěna s různými typy 

povrchu a obtížnosti, dále všelijaké náčiní v podobě činek menší či větší váhy, u stěny stál stůl 

s všemožnými lahvičkami a baňkami větších i menších rozměrů, malířská plátna s barvami, které 

Lilany snad ani nikdy neviděla, knihy, spousty knih, u pravé stěny stály stojany s luky a šípy i 



nejnovějšími střelnými zbraněmi, samozřejmě terče a v samém středu veliký, obří běžecký ovál. 

Lilany chvíli stála a nic neříkala. Tu se vedle ní ozval hlas. 

„Ohromné, že? A to vše jen pro vás. Zde budeme testovat. Jestli jste se již dost vynadívala, mohla 

byste již zavřít svá ústa a přesuneme se k samotnému testování.“ 

Lilany ústa poslušně zavřela, podrážděná, že se takto nechala vyvést z vážnosti a klidu. Byla naštvaná 

na sebe i na ředitele i ty jeho pitomé poskoky stojící po obvodu celé místnosti. I na toho odporného 

(no, i když vlastně krásného) klona jí samotné. 

Ředitel se otočil a vyrazil směrem dál do rozlehlého prostoru místnosti. Pojem „společenské chování" 

mu zjevně nic neříkalo. Lilany se nakonec rozhodla pokračovat za ním. S Ilany v patách.  

Následovala jej až k lezecké stěně. A tady to začalo. Lezení na čas. Vlastně takové závody mezi Lilany 

– člověkem a Ilany – strojem. Po lezení přišel běh, taky na čas. Střelba z luku, pušky a dalších, 

mnohem modernějších zbraní. Zkouška znalostí ze všech možných oblastí, z historie Země, Měsíce a 

Marsu, z biologie a z živočišných druhů, o kterých Lilany slyšela poprvé v životě. Z literatury, umění a 

života dávno mrtvých a téměř zapomenutých umělců. Z přírodních věd a jejich zákonů a řádů. Pak 

tvorba malby a kresby. A test pokračoval řadou dalších věcí a dávno opomenutých odvětví lidské 

kultury. Ve všech směrech androidka ubohou Lilany převyšovala. Nejhorší snad byla zkouška bolesti. 

Robot s vážnou tváří bez špetky záchvěvu jakéhokoli utrpení snášel žíravinu na holé kůži na 

předloktích, doběla rozžhavený kov, dlouhé zářezy od nože i vařící vodu, zatímco Lilany tekly slzy a 

křičela a prosila o propuštění. 

Chtěla se dostat z toho ďábelského místa. Chtěla pryč. Konečně ředitel ustal. Dívala se na něj přes 

bariéru z pálivých slz a v duchu jej proklínala těmi nejhoršímu možnými způsoby. A on se díval na ni, 

s nepatrným úsměvem na tváři. V tom úsměvu se skrývala podlá škodolibost. Chladná Ilany jen stála 

opodál s nicneříkajícím výrazem. Ošklivě poškozené ruce jí volně visely kol boků. Pak ředitel 

promluvil. 

„Výborně. Zdá se, že jsme již na konci. Jaké máte dojmy?“ 

Před pár hodinami by Lilany řekla, že tu otázku myslel v žertu. Jenže teď není před pár hodinami. 

„Jen mě už nechte jít,“ vyplivla ze sebe Lilany, zkroucená bolestí. Ruce, její ruce… proč museli 

podrobovat mučení zrovna ruce? 

„Ale ovšemže,“ pravil ležérně ředitel „Jen ještě jedna jediná drobnost.“ 

Otočil se a ze stolu za ním cosi vytáhl. Teprve, když jí tu věc položil do dlaní, poznala, oč se jedná. 

Zbraň. Pistole. Stejnou dal do rukou i androidce.   

„Je to úplně jednoduché. Ven vyjde ta, která zastřelí tu druhou. Poslední zkouška. Zkouška 

chladnokrevnosti. Zcela prosté.“ 

To musí být vtip. To je nějaký opravdu blbý vtip! To byla první věc, jež Lilany napadla. Ale výraz 

ředitelovy tváře mluvil jasně. Nežertoval. Lilany se podívala na svou kopii. Mířila na ni pistolí. Lilany 

pozvedla tu svou. Ruce se jí třásly. Přes chladný lesk své zbraně se dívala své kopii do očí. Do těch 

krásných očí. Ano, je to jen stroj ale stejně… Nemůže přeci zabít sama sebe… Zaváhala a ruce se 

zbraní jí poklesly. Nedokázala to. Ovšem Ilany ano. Ozval se výstřel. Jedno bezvládné tělo padlo 

k zemi. Šedý beton potřísnila rudá krev. Ilany sklonila ruku se zbraní. Bez sebemenšího projevu citu 

položila zbraň na stůl. Ředitel se spokojeně usmál. Test se zdařil. Je dokonalá. 

                     Anna Volfová, 14 let 


