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Předáním nemocnic završila celosvětová vláda jednoletý budovatelský program. Delší nebyly třeba, 

vše se stíhalo díky umělé inteligenci velice rychle. Dávno byla zrušena například výuka ve školách. 

Počítače denně zpracovaly tolik informací, kolik by trvalo současným deseti miliardám lidstva sto let. 

Člověk nedokázal informace ani sledovat, a tak vytvořil systém autonomní umělé inteligence nazvaný 

AIDS (Autonomy Intellligence Direction System). I když lidský tvor nemusel používat mozek, kupodivu 

začaly nejprve odumírat oči. 

 

Za frenetického aplausu se řečník dovalil k pódiu. Několikrát zakopl, ale svůj post přece jen našel. 

Třikrát foukl do mikrofonu, potom ještě prstem přejel po membráně a odkašlal si.  

„Naše věda, dotovaná z prostředků celosvětové rady, konečně dokázala prolomit hranici slepoty. 

První pár očí dostane vylosovaný zájemce po celonárodní loterii. Šance je jedna ku 9,99 miliardy, 

protože kromě hnutí za „Slepotou k poznání“ se přihlásil každý člověk na této planetě“. 

Tak optimisticky zazněla slova Prezidenta OSN – Očima bez Slepoty a Nevidomosti. 

UI pod hlavičkou organizace Lékaři bez zraku totiž dokázala najít způsob, jak vyrobit oční bulvu a 

napojit ji na nervový systém. Výroba zatím kvůli obrovské ceně stagnovala.  

 

Tma slepoty je temnější než rozum. 

„Ukaž, kde je.“ zařval policista. 

„Stejně nic nepochopíš, dokud ti nedám směr.“ 

Policista vytahuje taser a míří s ním do noci.  

Představte si, že máte zatknout člověka, kterého jste nikdy neviděli a který nikdy neviděl vás. Má být 

dopaden proto, že se pohyboval na místě, kde by neměl být. 

Jak ho zatknete? Jaké budou vaše reakce a priority? Dobrá. Máte řeč. Máte i cit. Nemáte zrak.  

Policista namířil taser a vyslal do noci tisíce voltů. A znehybnil dítě, které se ztratilo. Dítě, které se 

bálo promluvit. Když na něj skočil, celé se třáslo a němě se přimáčklo k zemi. Pokud by policista viděl, 

nikdy by se ke skoku neodhodlal. Teď věděl, že do smrti na tento zbytečný zásah nezapomene.  

 

Za modrou zástěnou se zavlnil bílý stín zdravotnice. Možná byla služba lidem horší než služba 

ochránců zákona. Ti aspoň měli daná pravidla. Ale jak se můžete někomu podívat do očí a říct, že teď 

hra končí. Že si lehne na bílé prostěradlo a do očí se mu nakape utišující prostředek.  

Pacient se třese a prosí o milost. 

Zdravotníci nejsou Bozi a nemohou se vymlouvat na osud. Možná si vybrali povolání, ale nevybrali si 

míru utrpení. 

V těch očích je vidět zoufalství. 

Propůjčené oči se pomalu zmenšují. Scvrknou se v důlcích, až zbude jen jamka. Jamka plná krevních 

vlásečnic.  

Zdravotnice opatrně oko vyjme a položí na misku. Utrpení jednoho je štěstím druhého. Ale jen 

dočasným. Je málo očí a málo radosti.  

Dnes dostane oči někdo jiný. A tento pacient, který s očima přišel, odejde slepý. Je málo očí. Musejí 

se střídat.  

 

Nikdo nesmí mít oči stále. Tak rozhodla vláda. Demokraticky. Bez výjimky. 



Zdravotnice se pomalu sune chodbou. 

Její kolegyně na ni pohlédne a ochrne zoufalstvím. Sama má oči jen na několik hodin. Teď ví, jaké ji 

čeká utrpení.  Mladá dívka chvíli viděla tu pozemskou krásu. Viděla slepé děti, které jednou na pár 

hodin uvidí svět. Viděla, že žít se dá i bez očí. Ale nedá se zapomenout. 

Lehá si na lůžko a její svět se pomalu zmenšuje. Je tak malinký, že by se vešel do dlaně. 

 

„Počkejte“ křičí z lůžka a lidská sestra ještě zaváhá. 

Monitor se rozsvítí a objeví se tvář jejího syna. Propadlé oči bez důlků stejně syčí hněvem. 

„Mami…očí je dost…“ 

A pak se ztratí signál i příšerná podoba. Přesto se zdravotnice usmívá. 

Tak ho přece viděla. 

Viděla své dítě, poprvé a naposled. 

Dokonce s ní mluvil, i když blábolí ty svoje nesmysly o ovládání lidí. 

Také rebelovala a tvrdila, že umělá inteligence ničí lidské tvory. Ale kde by byli bez AIDS? Kdo by 

vynalezl systém předávání očí, kdo by lidi stimuloval, aby měli ještě proč žít? 

A tak pokorně nastavila zrak, aby už nikdy nic neviděla. 

 

Lidští jedinci neviděli. Klopýtali kolem obrovských bzučících budov, kde bydlela jen datová centra. 

Chladicí jednotky ukapávaly vodu a chodníky byly stále vlhké. Podivný zápach se linul z obřích větráků 

a mnoho lidí raději trávilo čas v rozlehlých parcích. 

Přesto pár slepých pracovalo v těchto centrech. 

Slepota byla podmínkou práce, ale kdo by na jeden vidoucí den zamířil do nudného centra plného 

kabelů a kvantových disků? 

A byli lidé, kteří z center neodcházeli, nikdy se nevraceli domů, v centrech žili a jejich rodiny na ně 

zapomínaly. Dost bylo starostí s pohybem bez očí. Natož s lidmi, kteří neudržovali kontakt. 

 

„Tak zase do datového centra.“ Zařve policista a šátrá rukou po nabitém taseru. 

„Jen ať to nejsou děti“ mumlá druhý. 

„V poslední době to nechápu. Proč do těch datových center berou tak mladé lidi? Copak nemají dost 

starých? 

„Staří nechtějí pracovat. Jen se vyhřívají v parcích a nadávají na nedostatek očí. Nadávali by, i kdyby 

měli všeho dost“. 

„A co? Máme někoho chytit?“ 

„Nějaký šílený mladík. Asi se zbláznil z toho hluku ventilátorů. Mele ty jejich obvyklé nesmysly. Ty 

anarchistické bláboly o spoustě očí a vládě jedné strany“. 

Policisté se zasmějí, promnou si svaly a sjedou po tyči do připraveného autonomního pohybovadla.  

 

Lidská sestra sebou trhne. Nad její hlavou na chvíli zasyčí monitor. Kdysi četla román. Kdysi, když 

ostatní hleděli k nebi nebo se vpíjeli očima do svých blízkých. Četla si R.U.R. od neznámého autora. 

Něco ji tehdy zaujalo. Roboti přece dokáží myslet. Vědí, jak lze ovládat člověka? Musí po něčem 

nesmírně toužit. Pak nemá čas přemýšlet. 

Co když ten hoch, to nezkažené dítě této ženy… 

Dnes přesně věděla, co udělá. 

Vzala ty oči z misky, nakapala na ně vazkou tekutina a vložila je omdlelé ženě zpět do očních důlků. 

 



Druhá chyba se stala navzdory všem předpisům a počtu pravděpodobnosti, vypočítanému na triliardu 

desetinných míst. 

Policisté měli přece slíbenou prodlouženou dobu užívání očí. Mohli vidět o několik hodin déle. Tak 

proč selhali? 

Proč nezatkli kluka, který vážil o metrák méně, který se motal, jako by neuměl chodit. 

Co bylo těžkého na zmáčknutí taseru a vpravení voltů do toho těla? AIDS má řešení…desítky 

programů jen zlostně zasyčí, než přejdou díky UI na nový program… 

 

Sestra na lůžku pomalu zvedá hlavu. Nevěřícně civí na obrazovku. Vidí. Má oči. Asi by křičela radostí, 

kdyby necítila strach. Pohlédne na sestru, která ukazuje na monitor. 

Na zrnité obrazovce běží tři postavy. Nejmenší patří jejímu synovi. Běží tunelem, máchají rukama jako 

zdivočelí. Kamera se občas zhoupne v krkolomném letu. A tehdy to vidí také ona. Vidí to všichni, kteří 

teď mají oči. Ve zkumavkách jsou miliony očí. Miliony a možná miliardy chybějících očí.  

 

Za největšího potlesku, jaký kdy zažil, dojde řečník k pultu. Rychle popadne mikrofon, a aniž by ho 

zkoušel a pronese tu nejdůležitější zprávu, jakou kdy OSN vydala.  

„Vrchní rada AIDS rezignovala, vlastně se vymazala. Pohlédne do očí posluchačům a pokračuje. Očí je 

dost. Organizace „Slepotou k poznání“ se rozpadla, nemá jediného člena. V příštích měsících UI 

připraví roboty ke vkládání očí, začínáme s dětmi a penzisty.“ 

Odkašle si, ale stejně ho už nikdo nevnímá. 

„UI upozorňuje, že ztráta chuti je jen dočasná a pokud trvá déle, není se čeho obávat…každá chuťová 

buňka může být díky UI nahrazena…jen zatím není dost buněk...“    

 

 

 

 

 

  


