
ProCITnutí 

 
 „Ahoj, jsem Dora. Nemáte zájem o tento moderní mixér Mixon 3001?” ozval se umělý hlas z 
ocelové dívky. Na Neonové ulici bylo rušno, tudíž Doru nemusel každý slyšet. Auta tryskově 
jezdila po silnici, elegantně po zdech a některá dokonce létala. Na mrakodrapech visely 
barevné billboardy a hologramové upoutávky. Ano, to je Praha v roce 2083. Vše bylo tak 
moderní, živé, barevné. Jen robotka Dora musela dělat reklamu pěkně po staru, na ulici a s 
úsměvem zdravit lidi, které nejspíš nikdy znovu neuvidí. A kteří ji ani nechtějí vidět. 
 

„Ahoj, jmenuji se Dora. Nemáte zájem o tento moderní-” zkoušela to Dora znovu, avšak 
tentokrát svým robotickým vzhledem rozplakala dítě v kočárku projíždějící okolo. 
 

„Vidíte, co jste udělala?” řekla nedůtklivě matka dítěte a začala ho utěšovat. V tu chvíli jí 
došlo, že Dora ji nejspíš nerozumí. Ta na ni jen s úsměvem vytvořeným dvěma plastickými 
čelistmi zírala a čekala, kdy ji může nabídnout svůj mixér. Matka s dítětem pokračovala v 
chůzi po ulici. 

Doře samozřejmě nic nedošlo, není zrovna nejnovější model a nemá ani citový čip. Dá se 
dokoupit, ale majitel Dory to bere jako zbytečnost a nechce utrácet na svou robotickou 
zaměstnankyni peníze. A tak robotka bez ostychu pokračuje v usměvavé reklamě. 

 
„Ahoj, jmenuji se Dora. Nemáte zájem o tento-.”  

 
„Nezájem.” ozvala se rychlá odpověď z davu kolemjdoucích. 

     

„Ahoj, jmenuji se Dora. Nemáte zájem-.” 

 

„Vysmahni!” řekl uspěchaný mladík, který do Dory lehce strčil.  

    

„Ahoj, jmenuji se Dora. Nemáte-.” 

    

„BĚŽTE DO PRDELE ROBOTI!” vyhrkl zamračený muž na Doru, která ani jedním umělým 
koutkem nemrkla a podávala pánovi mixér na prohlédnutí. Ten ho smetl jedním rychlým 
pohybem ruky na zem a se svým vražedným výrazem pokračoval dál. Dora posbírala rozbitý 
mixér a vešla do prodejny za jejími zády. Mixéry u pana Lemona.  

  

„Ahoj, jmenuji se Dora. Mixér se rozbil pane Lemone.” spustila a v barevných svítivých očí 
ze skla nadále zářilo štěstí. Pan Lemon vyšel ze skladu a sklesle pohlédl na robotku.  

 
„Co s tebou mám dělat, ty chodící mikrovlnko. Stála jsi mě majlant a zákazníci pořád nikde.” 
spustil smutně. 



 
„Mikrovlnka Hexon za 2.920 kreditů, mikrovlnka Deus Ex za 3.020 kred-.” 

  

„Stačí Doro! Tady máš mixér a pokračuj v práci. A příště sem přitáhni toho hajzla, co ti vyrazí 
mixér z ruky.” poručil otráveně pan Lemon a podal Doře další mixér. Stále úsměv, stále 
jiskra v očích, žádná změna. Zato v panu Lemonovi se hemžil roj černých myšlenek. 

Den plynul stále stejně. Nedůtklivé komentáře, uplakané děti a víc a víc jedovatých lidí na 
Neonové ulici. Před polednem se pan Lemon vydal nakupovat, tudíž měla Dora na práci i 
obchod. A poprvé ji nikdo pod jejím velení nevykradl, to se počítá jako úspěch pro umělou 
robotku.  

 
„Ahoj Doro, přemýšlel jsem nad ránem a mám pro tebe...narozeninový dárek.” řekl vesele 
pan Lemon a zpod cestovního pláště vytáhl malou bílou krabičku.  

  

„Dárkové slevy u nás můžete pořídit každý den. Speciální dárková edice mixér-.” 
pokračovala Dora v reklamě, ale pan Lemon ji stihl umlčet vypnutím tlačítka na jeho 
ovladači. Umělá dívka nehybně stála stále s usměvavým výrazem. Pan Lemon na ní 
ustaraně hleděl a udělal to co měl již dávno. Popadl nejbližší mechanický klíč a... 

* 

„Dobré ráno Doro, jak se dnes máme?” ozval se Doře známý hlas. Otevřela oči a vše bylo 
tak...jiné. Barvy už nebyly jen barvy, vyvolávaly v ní směs pocitů. Tvář pana Lemona již 
nebyla pouhá směs čísel, která ho označovala jako majitele. Najednou cítila, chápala, 
vnímala.  

„Pozor pozor, nepadej mi tady drahá.” řekl pan Lemon, když pohotově chytnul Doru do 
náruče. Dora se postavila na nohy a došla k nejbližšímu zrcadlu nedaleko regálů.  

 

„Vy jste mi koupil virtuální obličej?” zeptala se udiveně Dora. Ano, udiveně, již již to neznělo 
tak falešně jako kdysi.  
 

„Ano, ty plastické čelisti a byly děsně zastaralé. Nyní je tvůj obličej jedna velká usměvavá 
obrazovka.” potvrdil majitel robotky. A stalo se něco, co nikdy ještě pan Lemon nezažil. 
Robotka ho objala. Samozřejmě to není to samé jako když vás obejme lidská osoba, mnoho 
železných součástek vás tlačí a z objetí nevychází teplo. Ale panu Lemonovi to stačilo 
natolik, aby uronil slzu.  

„A proč jste najednou změnil názor a koupil mi tolik nových a drahých součástek?” zeptala 
se Dora, když se jejich těla znovu odloučila. Z tváře pana Lemona zmizel úsměv a utřel si 
slzy štěstí.  

 

„Víš, už tu dlouho nebudu. Nechci tě zatěžovat detaily, už tak mě to sere. Ale zkrátka chci, 
aby můj nejlepší přítel neskončil někde na skládce. Dávám ti svobodu Doro, běž do města a 
poznej svět. Když se ti nebude líbit nevadí, můžeš se vrátit do téhle mixérové díry.” prozradil 
ji hrdě. Dora neváhala a došla k vchodovým dveřím obchodu. Chvíli bez přestání hleděla na 
pana Lemona, on na ní. Tehdy se odhodlala, aby otevřela dveře do světa.  



Svět se zdál nádherný. Cítila se jako by černobílému filmu dali všechny barvy. Auta zněla 
opravdovými zvuky, lidé měli prapodivné výrazy a cítila podivnou touhu seznámit se s co 
největším počtem lidí.  

„Ahoj, jmenuji se Dora. Moc vám to sluší.” řekla jako by věděla, co v dané situaci říct. Slova 
ji naskakovala sama. Paní, kterou oslovila, se usmála. 

 
„Děkuji Doro, tobě také. Ale teď mě omluv, přijel taxi” poděkovala cizinka a nastoupila do 
právě přijíždějícího vozidla. Dora na sebe byla hrdá.  

„Ahoj, jmenuji se Dora. Víte, že spolu vypadáte úžasně?”  

 
„Ah, děkujeme.” 

 
„Ahoj, jmenuji se Dora. Nechcete pomoc s nákupem?” 

 
„To je mi ale zdvořilý robot.” 

 
„Ahoj, jmenuji se-.” 

 
„TY MĚ SLEDUJEŠ? Ten mixér nezaplatím! Vy roboti nás jen okrádáte o práci a peníze!” 
přerušil ji muž, který ji tehdy tak neslušně poškodil zboží.  

 

„Nesleduji vás pane. A respektuji váš názor. Pokud si o tom budete chtít pohovořit, jsem k 
dispozici.” odpověděla mu vstřícně. Znovu věděla, co říct, jako kdyby měla již vystudovaný 
titul psycholožky. Muž jen zíral s otevřenou pusou a poté utekl daleko od Dory.  

Něco se v ní pohnulo. Cítila vinnu. Cítila prázdné místečko někde v hardwaru. Rozběhla se 
na svých umělých nohách a hledala toho muže, kterého vyděsila. Její výdrž nemá omezení, 
tudíž běžela dlouho. Ztratila pojem o místě a čase, prostě běžela. Zapomněla na 
vyděšeného muže, měla radost z toho, že běhá. Jako by cítila brnění v prstech, které nemá. 
Lidé se jí svižně vyhýbali a vrhali udivené pohledy. Ale jí to bylo jedno. Byla volná. A 
ztracená… 

Již se stmívalo. Neonová světla tisíce barve byly za chvíli jediná světla, která ji ozařovala 
cestu. Tato místa neznala. Když se pokoušela v systému najít lokaci obchodu, nalezla jich 
tisíce ve stejném městě. Sedla si na spadlou popelnici v jedné postranní uličce. 
 

„Co tu dělá tak krásný robot sám v noci?” ozval se slizký hlas za Dořinými zády. Ta se 
okamžitě ohlédla. Blížili se k ní tři neznámí muži v černém oblečení. A jeden poněkud 
známý. 

 

„Ty jsi mě znovu sledovala? Co jsem komu udělal, že na tebe neustále narážím. Osud je holt 
svině. Teď už je ale pozdě ty hnusný stroji. Jak se to vlastně jmenuj-.” 
 

„Ahoj, já jsem Dora. Nelíbí se mi, jak hovoříš. Tvoje mimika a tón hlasu naznačují 
nepřátelství. Raději odejdu.” 
 



„Ne tak rychle!” vykřikl na ní jiný muž ze skupinky a chytil ji za ocelovou paži. Silně ji 
zatáhnul a mrštil s ní o zem.  
 

„Prosím, nechte mě být. Nic jsem vám neudělala-.” řekla znovu a tentokrát dostala ránu 
ocelovým klíčem rovnou do umělého obličeje. Není dobré popisovat, co vše jí ti muži tehdy 
vyčetli, co na ní křičeli, kolik ran dostala a kolik svědků této situace zkrátka odkráčelo dál. I 
přesto že je z oceli, plastu a drátů bolest cítila. Cítila bolest z nechápavosti. Nechápala, proč 
jí bijí. Proč jí viní z toho, že nemají práci. Proč jsou tolik nešťastní. A to ji bolelo více, než 
kdyby mohla cítit každou jejich ránu. 

* 

„Proč to dělali?” zeptala se sama sebe, když na sebe hleděla v olejové kaluži. Ten olej 
opustil její tělo společně s mnoha součástkami. Citový čip jí ale zbyl.  

Prohlížela si svou rozbitou tvář, prohlížela si místo, kde ještě ráno byla ruka a prohlížela si 
smutnou robotku. S každou ránou do hlavy jako by se její citový čip upgradoval. Je to ale 
porucha systému, nebo procitnutí? Takto bez přestání zírala a přemýšlela. 

Udělala ona něco špatně? Ne! 

Bylo to fér? Ne! 

Zaslouží si trpět stejně jako ona? 

* 
„To jsme jí to natřeli, co?!” ptal se svých kolegů jeden z mužů v černém. 

 

„Jen ten její otravný hlas asi nedostanu z hlavy. To její: Já jsem nevinná, nechte mě!” 
napodoboval další hlas Dory. 

 

„Ti roboti by měli zmizet jeden po druhém. Nevím, kterého idiota to tehdy napadlo.” 
podotknul další. Jen jeden muž mlčel, ten, který znal Doru nejdéle. Společně vkročili do 
opuštěné garáže a sedli si na židle okolo stolu. Začali hrát karty, pěkně po staru, žádné 
hologramy nebo digitální obrazovky. A k tomu jim svítila jen jedna malá žárovička. Při hře 
úplně zapomněli na to, že ještě před chvílí ublížili jedné robotce. Ale vždyť přeci roboti 
nemají city, tudíž jim nemůžete ublížit. Nebo ne?  

„Srdce.” 

„Eso.” 

„Sedma.” 

Náhle žárovka zhasla. Všichni muži vyskočili na nohy. Ne že by praskla, jako by ji něco 
rychlého rozmáčklo. Ještě slyšeli cinkání střepů o podlahu. Věděli, že je někdo u nich, těsně 
u stolu. Cítili to, cítili olej a kov. Tep srdce se zrychlil. Tušili, kdo je v jejich přítomnosti. 

 

„Ahoj, jmenuji se Dora.” zaznělo těsně vedle nich. Poté se ozvalo několik výkřiků a znovu 
nastalo ticho.  

Matěj Trampota, 15 let 

 


