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Ležela přede mnou. Bezvládná, zjevně opuštěná. Zraněná.  

Kdyby se dokázala postavit, dosahovala by mi nejspíš sotva do pasu. 

„Jste v...“ začal jsem. Hned mi ale došla absurdita takové otázky. Jasně že 

nebyla v pořádku. Ušmudlané pásky kolem obou holení, levého stehna a pravé 

ruky. Bezpochyby rychlá fixace zlomenin. Provizorní obvazy ale asi nebyly tím 

nejhorším, co ji potkalo. Musel jsem něco říct. Něco udělat. Poskytnout první 

pomoc nebo tak nějak. 

Opatrně jsem do toho pokaženého těla strčil prstem. Resuscitace? Zkontrolovat 

dech, pulz, stabilizovat základní životní funkce? No jo, ale jak na to? V tomhle 

případě. 

Zavrčel servomotor a já málem odskočil. Otevřela oči. Oprava: rozsvítila oči. 

Hlavu stočila doleva, pak doprava. Nakonec zvítězil Gauss a zlatá střední cesta. 

Pochopil jsem, co znamená rčení vpíjet se do někoho pohledem. 

„Ahoj,“ řekla. Mechanický hlas trochu chraptěl. „Jsem Matylda.“ Zase zvuk 

serva, ale netuším, čím se pokoušela pohnout tentokrát. 

„Ahoj, Matyldo.“ Vždycky jsem si zakládal na slušném vychování. 

„Jak se dnes máš, Olivere?“ pokračovala ta oranžová hromádka neštěstí. 

„Ty mě znáš?“ 

„Vygůglila jsem si tě,“ zavrzalo z reproduktoru ukrytého v polylactic acidovém 

těle. „Ha, ha,“ dodala a já se nedokázal ubránit dojmu, že vyšmejdila i ty drby 

z aj em dý bí dot kom. Možná hlavně ty, soudě z tónu plechového smíchu. 

„Co se ti stalo?“ projevil jsem prostou zvědavost a hned mě napadla celá série 

dalších otázek. 



„Stala se mi přeprava,“ prohlásila smutně. „Řidič mě upustil, tak radši použil 

oblíbenou fintu. Adresát nezastižen, znáš to, ne? A tak jsem zabalená v 

pomačkané krabici putovala dvakrát přes celou republiku sem a tam.“ 

Jasně. Finta s lístečkem a řidičův rychlý úprk jsou v našich krajích stále 

populární. Zvlášť když někdo něco rozbije. Na pachatele se pak většinou už 

nepřijde. 

„A kam jsi cestovala, Matyldo?“ 

„Sem,“ prohlásila rozhodně. 

„Cože?“ ujelo mi. Pohledem jsem sklouzl k pomačkané krabici. Bylo to tam. Mé 

jméno, má adresa. Co naopak chybělo, bylo označení odesilatele. 

„A kdo tě sem poslal?“  

Podívala se na mě s výrazem lidského mláděte. To přece musíš vědět sám, 

tvrdily její oči z tekutých krystalů. Já naproti tomu chvíli neříkal vůbec nic. 

Přemýšlel jsem. 

„Tak dobře,“ prohrála soutěž v zírání. „Já se tedy přiznám.“ 

Chápání zjevně nebyla má disciplína. 

„Poslala jsem se k tobě sama. Bílá Matylda říkala, že si mám vybrat někoho, kdo 

mě ocení. Kdo se o mě postará. Komu nebudu na obtíž. A tak jsem udělala 

soukromý konkurz. A tadadááá. Jak se cítíš jako vyvolený?“ Načež změnila 

pohled ze štěněčího na radostný: „Ha, ha.“ 

A tak jsem poznal oranžovou Matyldu. Abyste rozuměli, Matyldy nemají 

příjmení. Pokud chtějí personifikovat své já, označují samy sebe podle 

převládající barvy vlastního skeletonu. 

O tři dny později jsem se prohrábl hromadou modrých dílů. Prakticky kompletní 

sada. Jen dlaně jsem nedělal, ty její původní mi přišly v pořádku. Stejně byly 

bílé. 

„Dáme tě zase dohromady,“ prohlásil jsem sebevědomě. Pětapadesát produktů 

prehistorického domácího 3d tisku. Zajímalo by mě, kdo a kde ji poprvé 

sestavil. Zeptal jsem se jí na to. 



„To je tajemství,“ prohlásila. „Kdybych ti ho prozradila, musela bych tě 

vypnout“.  

Chvíli jsem čekal na její oblíbené „ha, ha“, ale někam se zatoulalo. 

„Mé původní tělo tiskli zhruba dvě stě hodin.“ Na chvilku se zamyslela a dodala: 

„Jestli tě zajímají i ostatní části, tak když mě poprvé sestavili, potřebovali ještě 

pět mikroprocesorových jednotek, jednadvacet serv, deset rezistorů, dvacet ...“ 

Nechal jsem ji mluvit. Stejně by nepřestala. Skončila až ve chvíli, kdy z ní 

vypadly údaje o množství propájeného cínu a spotřebované elektřiny. Okamžitě 

jsem to všechno vypudil z hlavy. Vypadala jako mluvka a nepochybně jí i byla. 

Na druhou stranu, není se co divit. Kdo ví, jaký osud měla za sebou. 

 „Dáme se do toho?“ zkusil jsem odvést pozornost k nevyhnutelnému. „Co 

kdybych ti trošku poladil i tu obličejovou část? Nějaký ten mimický servoprvek? 

A místo těchhle dětských očí s malým rozlišením něco nového?“  

Jasně že jsem se ji chystal rozmazlovat. Za tu chvíli jsem si ji už stačil oblíbit. 

„Si piš, kámo,“ hvízdla. Zavrčela tři serva, a i když se jí polámaná ruka 

nepohnula, vsadil bych se, že mi chtěla ukázat vztyčený palec. 

Nasadil jsem si operační brýle a pustil se do práce. Převléknu Matyldu do 

modré. Kdysi se prý z nějakého důvodu říkalo, že modrá je dobrá. Dnes už nikdo 

neví proč. Já tyhle historické hlášky prostě miluju. 

Dva dny a skoro dvě noci jsem opatrně četl příběh jejího života. Každá 

demontovaná součástka měla vlastní pohnutou historii. Upřímně řečeno, to, že 

pé el á komponenty vydržely tak dlouho, byl malý zázrak. Musely být 

nadstandardně ošetřené, jinak by se už dávno rozpadla. Držela pohromadě víc 

tou lepicí páskou a silou něčí vůle. 

Třetího dne se ozval zvonek u dveří. Na prahu stály dvě uniformy a za jejich 

zády se u chodníku pohupoval policejní negrav. Marná sláva, jak se gravitační 

vznášedla neseřizují pravidelně, vždycky mají problém s klidovou stabilizací. 

Nápis „Napomáhat a bránit se“ nepravidelně blikal. 

„Dobrý den, pánové. Co pro vás mohu udělat?“ předběhl jsem je. Zákonu musí 

jeden vycházet vstříc. 



„Promiňte, pane,“ zasalutoval ten větší, zatímco jeho zmenšená verze mi strčila 

před oči tablet. „Neviděl jste tohohle robota?“ 

Chvilku jsem zaváhal. Jen aby to vypadalo, že poctivě přemýšlím. 

„Je mi líto, strážníku. Tyhle staré modely jsou dnes už vysloveně raritní.“ 

Nedokázal jsem odolat. „Už se moc nevidí,“ dodal jsem překlad, když jsem se 

dostatečně pokochal jejich rozpaky. 

„No, kdybyste na něj někde narazil, dávejte si bacha,“ prohlásil ten větší. 

„Je to uprchlík. Zakázanej model,“ dodal mrňous. „Nebezpečnej hajlík.“ 

„Hajzlík. Správná forma je hajzlík,“ neovládl jsem se a hned se v duchu okřikl. 

„Jo, jasně, vždyť to povídám,“ kývnul na souhlas. 

Pořád se neměli k odchodu a mně jejich dotěrnost začínala lézt na nervy. 

„Děkuji, pánové, za varování. Kdybych toho hajlíka, vlastně hajzlíka, někde 

zahlédl, okamžitě zavolám. Vím přeci, co je moje občanská povinnost.“ 

Ještě pár vteřin skenovali chodbu za mými zády, ale nakonec se přeci jen otočili. 

Cestou k negravu mi ještě stihli zasalutovat. 

Počkal jsem, dokud nepopojeli k vedlejšímu domu, a vrátil jsem se dovnitř. 

Modrá Matylda se na mě usmála. 

„Děkuju,“ řekla krásným, prakticky lidským hlasem. Marná sláva, jsem machr. 

„Není zač,“ ujistil jsem ji. Jsem prostě blázen do historie. Poslední známý kus 

vyrobili před víc než stoletím. Někdo ji smontoval vlastníma rukama. Nějaký 

člověk. A ona dokázala přežít až dodneška. Štvanec, zakázaný druh. Rarita. 

Musel jsem ji zachránit, děj se co děj. 

Pravda, byla to piplačka. Žádný člověk by to dneska už sám nedal. Kutilové 

ostatně stojí mimo zákon. Naštěstí my, modely Oliver 7000, máme jemnou 

motoriku vyladěnou na úroveň top chirurg. Já sám si třeba k tělu tak nějak 

natajňačku přidal pár drobných vylepšení, i když samozřejmě nelegálně. Ale 

žádná z lidských samiček si zatím nestěžovala. Ha, ha. 

Někde tam venku je ještě nejméně jedna další Matylda. Ta bílá. Vedle modré, 

zelené, černé a raritní fluorescentní, které už teď mám, se bude skvěle vyjímat. 



Sběratelství je nebezpečná a nezákonná vášeň, já vím. Ale nedokážu si zkrátka 

pomoct. 


