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„Z analýzy v úvahu přicházejících algoritmů vyplývá, že za tři hodiny zemřete.“ 

Humanoid stojící před Solitude ani nemrknul, ačkoliv měl funkční oční víčka. Její srdeční 

rytmus začal bezděčně klopýtat. Soustředila se na vzduch snažící se okysličit její tělo a 

počítala od deseti do jedné. „To musí být omyl,“ dusila se vlastními slovy, ačkoliv jim nevěřila 

od prvního zlomku vteřiny poté, co jí utekla ze rtů. 

„Vy víte, že to není omyl. Program průběžného monitorování běží nonstop a naše servery 

zabírají celé podlaží. Vždyť sama pracujete na analytickém oddělení se zaměřením na 

psychologii umírání.“ 

Ano, pracovala tam. Jenže její mysl momentálně šla po stoupající křivce popírání. Zajásala. 

Konečně poznala, jak se člověk v takové chvíli cítí. Bude s tím moct pracovat, až příště… 

Počkat… Žádné příště už nebude. Vědecká část jejího vědomí začala trucovat. Solitude 

pocítila vztek. Nakrátko, ale byl tam, přestože věděla, že… 

„Měl bych se představit,“ zaskočil ji hlas, jenž jako by se odnikud nelinul, prostě jen existoval 

v prostoru a nesl s sebou kovovou ozvěnu. „Jmenuji se Frank a jsem Váš průvodce 

posledními hodinami. Jsem vysoce funkční adaptabilní humanoid naprogramovaný tak, 

abych Vám pomohl před smrtí vyřídit všechny nezbytné záležitosti. Jako první je třeba 

aktualizovat Vaše pořízení pro případ smrti. Přejete si začít s tím ihned?“  

Stoupající intonace v hlase té zkurvené bytosti z plastu a kovu by v Solitude v případě 

člověka vyvolala dojem, že se dobře baví. Strnula se sanicemi pevně stisknutými. Z krátkého 

nevědomí podobného mikrospánku ji vytrhla až pulzující bolest v kloubcích na pravé ruce. 

Drobnými prasklinkami v kůži začínala prokvétat krev. „Promiňte, Franku,“ napřáhla Solitude 

tutéž ruku směrem k humanoidovi, kterého před chvílí udeřila. „Vy jste ale asi zvyklý, ne?“ 

dodala, s trapným smíchem v hlase. Odpovědí jí bylo dutě znějící zamručení, které mohlo 

být stejně dobře zvukem pochopení, jako i rozčarování. „Nechte mě podívat se na závěť.“ 

Na obrazovce tabletu Solitude pročítala řádky svého posledního pořízení, ale slova vnímala 

jen napůl, protože jí pamětí probleskovaly momentky z chvil, kdy tenhle dokument průběžně 

doplňovala. Přišlo jí to tehdy banální, jako nákupní seznam připevněný na dvířka lednice, 

který ale nehodlala v dohledné době použít. A najednou po ní měly zůstat jen tyhle věci 

sepsané na dvou stránkách papíru a vakuová piksla od sušenek plná připomínek báječných 

zážitků. Zakázala si sentiment a pod stávající text doplnila ještě odkaz elektroakustické 

kytary, kterou si pořídila před několika týdny. Určitě přijde vhod spíš v nízkoprahovém centru, 

kde Solitude vypomáhala, než její sestře, která odmítala jakoukoli jinou hudbu než ševelení 

syntetizérů.  

 „Jak dlouho už děláte tuhle práci?“ zeptala se Solitude humanoida, když mu podávala tablet. 

„Co si pamatuju. Mám pocit, že jsem na ni byl nastavený už od okamžiku, kdy mě 

v laboratoři probudili,“ odpověděl a doprovodil to pohybem, který se nejvíce podobal pokrčení 

ramen. 



„Co dál?“ vyptala se Solitude, neupřímně veselá, protože hněv jí ještě pořád přebýval ve 

spáncích. „Teď máte příležitost splnit si nějaké přání z Vašeho seznamu věcí, které chcete 

stihnout, než zemřete,“ pokývnul humanoid. „Chci jít na sushi. Pravé, které mi kuchař připraví 

přímo před očima,“ předběhla Solitude Franka dříve, než mohl otevřít příslušný soubor. Svůj 

seznam věcí, které musí do smrti stihnout, znala dokonale. 

Tři stanice metrem cestovali dívka a její průvodce mlčky. Stroboskopické střídání rychle se 

míhajících budov za okny a tmy podzemních tunelů se Solitude přehrávalo jen na pozadí. 

Dotíralo na ni příliš mnoho otázek. Po cestě z podzemky si Solitude a Frank začali tykat, 

protože „se spolustolovníky se nevyká“.  

V polstrovaném boxu si Solitude rozpustila havraní vlasy. Bála se mluvit, a tak jen zírala na 

to, jak kuchař za sklem umně rozkládá bambusovou podložku a ni tenounký plátek řasy. „Co 

bude po smrti?“ vyhrkla v tu samou chvíli, kdy těžký nůž hbitě oddělil poslední proužek 

syrové ryby. 

„Z tvého popela v laboratoři syntetizují tolik diamantů, o kolik tví pozůstalí požádají,“ 

odpověděl Frank suše. 

„Nevěděla jsem, že je to tak jednoduché,“ sklonila Solitude hlavu a soustředila se na 

nepravidelné obloučky svých nehtů. 

„Ptáš se mě, ale sama to víš. Vidím to ve vráskách kolem tvých očí a koutků úst i v tom 

trochu rozpitém tetování na levém rameni. Dodneška se vždycky bojím, že přijde tahle 

otázka. A ona přijde. Někdy je moc těžké dívat se při tom lidem do očí, ale u tebe cítím, že 

nemusím mít strach. Solitude, fyzicky odejdeš, zanikneš, navždy tu zůstaneš jen ve 

vzpomínkách. Nic víc ti slíbit nemůžu – ani reinkarnaci, ani jakoukoli přetrvávající 

metafyzickou existenci.“ 

Nezaostřený pohled skrz výlohu restaurace, která vyzařovala studené světlo do bezbarvého 

dne, nemohl obsáhnout množství emocí, které k sobě Solitude nechala promlouvat. 

Uvědomovala si, že už nemá možnost cokoli ze své minulosti změnit, zlepšit svůj obraz, 

obrousit hrany. A byla vlastně ráda, že po ní má ostatním zůstat to, co už nemůže nijak 

ovlivnit. Jinak by totiž běsnila, že má tak málo času. 

Solitude vzhlédla přes kompozitovou desku stolu. Zadívala se do očí té nelidské bytosti, 

která v sobě měla tolik naučené lidskosti. Frank, bezkrevný konstrukt prachobyčejné lidské 

potřeby, řekl tu správnou věc ve správný čas. A to úplně stačilo, aby Solitude cítila vděk… 

„Podle protokolu se tě mám ještě zeptat, jestli nechceš někomu zavolat. Usmířit se, omluvit, 

něco vyřídit. Tak, abys mohla odejít klidná,“ ujistil Frank Solitude, když se vraceli k místu 

svého setkání. 

„Ne, už můžu umřít. Budu ráda, když můj osobní život skončí v té konstelaci, kterou jsem 

ráno opouštěla, ať si mě všichni pamatují šťastnou. Můžeš mi říct, jak se to stane? Kdybych 

to věděla, možná bych se tolik nebála,“ pousmála se Solitude smutně. 

„Nemůžu. Když zprovoznili první z nás průvodců, bylo brzo jasné, že nám budou muset tohle 

falešné dobrodiní zakázat. U lidí ve tvé situaci se musíme snažit zachovat co nejvíc ze 

základních charakteristik náhlé smrti. Umíš si představit člověka, který ví, že má zemřít, i jak 

má zemřít, a tak jen odevzdaně čeká? Přicházíme sice nedlouho předtím, než se to má stát, 

ale i tak. Na co jiného by byl potom ten člověk ve svých posledních hodinách schopný 

myslet? Abstraktně míněno by v davu stále hledal smrtící nástroj nebo svého vraha. Sžíralo 

by ho to. My máme lidem ulehčit, ne je paralyzovat.“ 



„Škoda, že jsme se nepotkali dřív, mohl to být velmi zajímavý rozhovor, Franku,“ podala 

Solitude svému průvodci ruku. 

„Nesouhlasím. Je dobře, že jsme se potkali teprve teď. Vždyť víš, co to znamená pro 

člověka, který zrovna mě potká. Sbohem, Solitude,“ stiskl humanoid její dlaň ve své a vydržel 

tak o moment déle, než bylo potřeba. 

Usmála se na něj a pak se otočila směrem do ulice, aby přešla na druhý chodník. Uprostřed 

pohybu konečkem vědomí vnímala příliš rychle jedoucí samořiditelné auto, které se blížilo 

k hranicím jejího periferního vidění. 

 


