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Marvinu Minskemu a Josephu F. Engelbergovi,
ktefií jsou ztûlesnûním (kaÏd˘ sv˘m zpÛsobem)

teorie a praxe robotiky.



1. Baley

1

Eliá‰ Baley si mumlal ve stínu stromu: „No jasnû. Potím se.“
KdyÏ pfiestal, narovnal se a hfibetem ruky si setfiel pot z ãela.

Se svefiep˘m v˘razem pfielétl i zbytek promáãeného tûla. „Nechci
se potit,“ prohlásil, jako by oslovoval samotn˘ vesmírn˘ zákon.
Obãas ho tyto nezbytné, nicménû nepfiíjemné, vûci pfiivádûly do
stavu rozmrzelosti.

Ve Mûstû, kde byla teplota i vlhkost dokonale kontrolována, se
nikdo nikdy nepotil. Nanejv˘‰ snad tam, kde se tûmito pro ãlo-
vûka nutn˘mi záleÏitostmi zab˘vali, tedy v oborech tepelné v˘-
roby a tepelné izolace.

A teì takovéhle zcivilizování.
Zalétl pohledem k poli, kde pracovala skupinka muÏÛ a Ïen.

Dalo by se fiíci, Ïe Baley jejich práci fiídil. Vût‰inou to byli mla-
dí, dospívající lidé, dali se v‰ak mezi nimi objevit i Baleyho vrs-
tevníci, tedy lidé stfiedního vûku. Zkou‰eli právû kypfiit pÛdu,
ale byli zvyklí i na jiné práce, které jim roboti plánovali. Ti by
samozfiejmû zvládli v‰echno mnohem lépe, ale nemûli pfiikázá-
no nic víc, neÏ jenom ãekat opodál. Pro tentokrát je nahrazova-
li lidé.

Po obloze pluly mraky a jeden z nich právû zakryl slunce. Ba-
ley pátravû vzhlédl. To znamená, Ïe Ïhnoucí pálava (a stejnû tak
pocení) na chvíli poleví, pokud nezaãne rovnou pr‰et. I to by se
mohlo stát.
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Jako v‰echno, mûl své problémy i Vnûj‰ek. âlovûk si v‰ude
mÛÏe vybírat hned z nûkolika nepfiíjemností zároveÀ.

Baleyho i tentokrát pfiekvapilo, Ïe tak mal˘ mrak je schopen
zakr˘t hned celé slunce. Zemû, navzdory tomu, Ïe obloha zÛsta-
ne modrá, vÏdycky potemní. Od obzoru po obzor.

Stál tam, nad sebou listnatou klenbu stromoví (dalo by se fiíci,
Ïe stavebním, na dotyk pfiíjemn˘m, materiálem tohoto rádoby
stropu, jakoÏ i stûn, byla kÛra) a znovu pohlédl na skupinu. Cho-
dili sem pravidelnû kaÏd˘ t˘den, poãasí nepoãasí.

Dnes se vesmûs jednalo o nováãky, ktefií se rozhodli roz‰ífiit
fiady tûch nûkolika kuráÏn˘ch, co zde zaãínali. Sv˘m dílem
k tomu pfiispûla i Mûstská správa. Ne, Ïe by jim nûjak pfiímo po-
máhala, spí‰ jim nijak zvlá‰È ne‰kodila.

Po Baleyho pravici – smûrem k v˘chodu, jak napovídalo po-
stavení pozdnû odpoledního slunce – se aÏ k obzoru vypínala je-
hlanovitá, mnohoprstá kopule Mûsta a pod ní bylo ukryto v‰e,
co dûlá Ïivot Ïivotem. Baley rovnûÏ zahlédl mal˘, pohybující se
bod, kter˘ byl ov‰em tak daleko, Ïe se o nûm nedalo fiíct nic ur-
ãitûj‰ího.

Pfiesto si byl jist˘, aÈ uÏ podle zpÛsobu pohybu ãi podle nezfie-
teln˘ch znakÛ, Ïe je to robot. Ale vzhledem k tomu, Ïe povrch
Zemû, s v˘jimkou Mûst, byl z vût‰í ãásti oblastí robotÛ, to nebylo
Ïádné pfiekvapení. Lidské bytosti zde zastupovala pouze tato
skupinka, do níÏ patfiil i Baley – v‰ichni snili, Ïe jednoho dne vy-
razí ke hvûzdám, na nichÏ se usadí.

Terãem Baleyho zájmu se opût stali jeho pracující kolegové.
Dlouze se na kaÏdého z nich zahledûl. Znal jejich tváfie a stejnû
tak i jména. Pracovali, uãili se sná‰et podmínky Vnûj‰ku –

Vtom se zamraãil a zabruãel: „Kde je Bentley?“
„Tady jsem, tati,“ usly‰el za sebou zad˘chan˘ hlas.
Baley se otoãil. „Tohle mi nedûlej, Bene.“
„Nemám dûlat co?“
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„Takhle se ke mnû plíÏit. I bez takov˘chhle pfiekvapení mám
dost problémÛ, abych se s cel˘m tímhle Vnûj‰kem vyrovnal.“

„Nechtûl jsem tû vylekat. Ale uznej, Ïe je hroznû tûÏké chodit
po trávû tak, aby to rámusilo. To si jeden nepomÛÏe. Ale tati, ne-
chtûl bys uÏ tfieba zaãít pfiem˘‰let o návratu? Jsi Venku pfies dvû
hodiny a myslím, Ïe uÏ toho má‰ tak akorát dost.“

„Proã? ProtoÏe je mi pûtaãtyfiicet, zatímco tobû, lidskému mlá-
dûti, je stûÏí devatenáct? Proto si myslí‰, Ïe bys mûl na svého se-
‰lého tatínka dohlíÏet?“

„Ano, myslím,“ odpovûdûl Ben. „Opût se ti, slovutn˘ detektive,
podafiilo trefit hfiebíãek pfiímo na hlaviãku.“

Pak se upfiímnû zasmál. Mûl kulatou tváfi a v ní Ïivé oãi. Je
hodnû podobn˘ Jessii, uvûdomoval si Baley, své matce. Otci, je-
hoÏ tváfi byla podlouhlá a pfieváÏnû zachmufiená, uÏ tolik ne.

V ãem ale Ben svého otce zapfiít nemohl, byl jeho zpÛsob uva-
Ïování. KdyÏ k tomu chvílemi je‰tû pfiidal vrásku dÛstojné váÏ-
nosti, jen stûÏí by o legitimitû jeho pÛvodu nûkdo pochyboval.

„Cítím se v˘bornû,“ promluvil znovu Baley.
„Jasnû, tati. Nikdo na tom není líp neÏli ty, vzhledem –“
„Vzhledem k ãemu?“
„Tvému vûku, samozfiejmû. A vÛbec si nemysli, Ïe bych tfiebas

zapomínal na to, Ïe patfií‰ k tûm nûkolika, ktefií tady zaãínali.
Ale jak jsem tû vidûl pod tím stromem, napadlo mû, Ïe uÏ toho
má star˘ muÏ zfiejmû dost.“

Baley se prudce napfiímil. „Já ti dám starého muÏe!“ Robot,
kterého si v‰iml pfied chvílí, kdyÏ pozoroval Mûsto, se mezitím
pfiiblíÏil natolik, Ïe mohl b˘t snadno rozpoznán, nicménû Baley
jiÏ tuto záleÏitost pustil z hlavy jako nepodstatnou. Namísto toho
vysvûtloval: „Domnívám se, Ïe je pomûrnû rozumné uklidit se na
chvíli pod strom, jestliÏe slunce takhle pálí. Stejnû jako se uãíme
sná‰et nev˘hody Vnûj‰ku, musíme umût vyuÏívati jeho pfiednos-
tí. Á, slunce uÏ nám zase vylézá.“
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„Jo, vylézá, to má‰ pravdu. Ale stejnû, nechce‰ radûji dovnitfi?“
„Neboj se, já vydrÏím. KdyÏ uÏ je mi dopfiáno strávit jedno od-

poledne z t˘dne tady Venku, tak ho tady taky strávím. Je to moje
v˘sada. Od toho mám hodnost C-7.“

„Tohle ale není otázka v˘sad, tati. To je záleÏitost pfiípadného
vyãerpání.“

„Snad uÏ jsem ti fiekl, Ïe se cítím dobfie.“
„Ano. A jen co pfiijde‰ domÛ, vleze‰ si rovnou do postele, aby sis

uÏil tmy.“
„Pfiirozené to protilátky pfii zv˘‰eném ozáfiení.“
„A máma se zase bude trápit.“
„No tak ji nech trápit, kdyÏ jí to dûlá dobfie. A kromû toho – ty si

tady pfiipadá‰ jako nûjak ublíÏen˘? Mnû teda víc vadí, Ïe se potím,
ov‰em na to si musím zvykat. Pfied tím nelze utíkat. KdyÏ jsem za-
ãínal, tak jsem si takhle daleko od Mûsta ani netroufl, abych se ne-
musel obávat, zda se vÛbec dokáÏu vrátit – nakonec, tys byl jedi-
n˘, kdo mû doprovázel. A podívej se, kolik toho máme dneska a jak
daleko aÏ mÛÏu dojít, dá se fiíci, bez potíÏí. A té práce co zastanu.
VydrÏím klidnû je‰tû hodinu. V pohodû. A fieknu ti, Bene, Ïe tvoje
matka by udûlala jedinû dobfie, kdyby se tady obãas objevila.“

„Kdo? Máma? Îertuje‰, viì?“
„No, tak trochu. Ale pfiedstav si, Ïe za ãas uÏ nebudeme moci

jít dál, protoÏe ona nebude chtít.“
„A tebe to samozfiejmû potû‰í. Tati, nic si nenamlouvej. Ono to

takhle stejnû nepÛjde napofiád – jestli si aÏ dosud star˘ nepfiipa-
dá‰, tak jednou si to beztak bude‰ muset pfiiznat. Tahle hra je
pro mladé.“

„Ví‰,“ podíval se na nûj Baley, pûsti zpola sevfiené, „jenom jest-
li nejsi aÏ moc pfiemoudfiel˘ s tûmi tv˘mi mlad˘mi. Byl jsi nûkdy
mimo Zemi? Byl snad nûkdo z tûchhle lidí, z tûch co jsou tady, na
poli, nûkdy mimo Zemi? Pokud vím, tak jenom já. Pfied dvûma
lety. KdyÏ je‰tû Ïádná aklimatizace nebyla. A pfieÏil jsem.“
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„Já o tom vím, tati, ale to byla pfiechodná záleÏitost. A navíc
pfii sluÏebním v˘konu, kdy nad tebou drÏela ochrannou ruku vy-
spûlej‰í spoleãnost. To bylo nûco úplnû jiného.“

„To nebylo vÛbec nic jiného,“ vzdoroval Baley, aãkoli ani on
sám o tom ve svém srdci pfiesvûdãen nebyl. „A nemá cenu se
o tom bavit, dokud nebude moÏné si to zkusit. Jenom kdybych
dostal povolení k cestû na Auroru, aby se ta jednání dostala ze
Zemû.“

„Na to zapomeÀ. To zas tak jednoduché nebude.“
„Ale zkusit to musíme. Nedostaneme-li zelenou z Aurory, pak

Správa nám odejít nedovolí nikdy. Aurora je nejvût‰í a nejmoc-
nûj‰í ze v‰ech Vnûj‰ích svûtÛ a co tam fieknou –“

„Stane se. Vím. O tomhle v‰em jsme uÏ mluvili nejmíÀ milion-
krát. Ale proã bys musel pro to povolení pfiímo tam? Máme pfiece
je‰tû takové vûci jako tfieba hyper-pfienos. Klidnû jim to mÛÏe‰
fiíct odsud. Ale to uÏ jsem ti taky fiíkal mockrát.“

„ProtoÏe to neznamená totéÏ. My se s nimi potfiebujeme setkat
osobnû – a tohle jsem zase uÏ mockrát vysvûtloval já tobû.“

„AÈ uÏ je to tak, nebo onak,“ ozval se opût Ben, „stejnû na to ne-
jsme pfiichystaní.“

„Pfiipraveni ov‰em nejsme jenom kvÛli tomu, Ïe nám Zemû ne-
mÛÏe dát lodû. Zato vesmífiané ano, a to vãetnû nutné technické
pomoci.“

„Víra hory pfiená‰í, jak se pr˘ fiíkávalo. Proã by to asi vesmífia-
né dûlali? Kdy to bude, Ïe se krátkovûcí Pozem‰Èané doãkají je-
jich laskavosti?“

„Kdybych jim fiekl –“
Ben se zasmál. „Tati, prosím tû. VÏdyÈ ty chce‰ na Auroru je-

nom abys zase vidûl tu Ïenskou.“
Baley se zamraãil, aÏ mu jeho oboãí pfievislo pfies jeho hluboko

posazené oãi. „Îenská? U Jehovábela, Bene, o ãem to mluví‰?“
„Dobfie, tati, takÏe teì jenom mezi námi – mámû ani slovo –
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jak to bylo s tou Ïenou na Solarii? UÏ nejsem mal˘. Myslím, Ïe uÏ
mi to mÛÏe‰ fiíct.“

„Na Solarii? S jakou Ïenou?“
„Jak to dokáÏe‰, dívat se mi do oãí a zapírat pfiede mnou Ïenu,

kterou díky hypervlnnému vysílání znají v‰ichni na Zemi. Gladii
Delmarrovou. Tuhle Ïenu myslím.“

„Tak s tou nebylo nic. Celá ta hypervlnná vûc byla nesmyslem.
I tohle jsem ti ale fiíkal uÏ tisíckrát. VÛbec taková nebyla. Ani já
takov˘ nebyl. V‰echno to byl jenom v˘mysl a dobfie ví‰, Ïe to
v‰echno dûlali navzdory m˘m protestÛm. A jenom proto, Ïe si
mysleli, Ïe to v oãích vesmífianÛ postaví Zemi do pfiíznivûj‰ího
svûtla. A sám si mÛÏe‰ snadno ovûfiit, Ïe ani tvé matce jsem ni-
kdy nenaznaãoval nic jiného.“

„Nic takového by mû nenapadlo. Ale stejnû, ta Gladia pfiece od-
cestovala na Auroru a ty tam chce‰ teì také.“

„Tedy mi chce‰ fiíct, Ïe si doopravdy myslí‰, Ïe to jediné, kvÛli
ãemu chci na Auroru je – U Jehovábela!“

Syn se napfiímil. „Co je?“
„Ten robot. To je R. Geronimo.“ 
„Kdo?“
„Jeden z poslíãkÛ na‰eho Oddûlení. A teì je tady, Venku. Mám

volno a protoÏe nechci, aby mû otravovali, nechávám svÛj pfiijí-
maã doma. To je v˘sada C-7. Tedy pro mû poslali robota.“

„A proã si, tati, myslí‰, Ïe jde zrovna za tebou?“
„No samozfiejmû díky mé dÛmyslné dedukci. Za prvé: kromû

mû tady není nikdo, kdo by mûl co spoleãného s Policejním oddû-
lením. A za druhé: ta mizerná kraksna si to mífií pfiímo ke mnû.
Podle toho usuzuji, Ïe jde za mnou. MoÏná kdybych zalezl za
strom a zÛstal tam –“

„No tak, tati, to není stûna. To by pak robot mohl strom obejít.“
Ten uÏ ale mezitím volal: „Pane Baley, mám pro vás vzkaz.

Jste oãekáván na Ústfiedí.“
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Robot zastavil, chvíli vyãkal a pak se ozval znovu: „Pane Ba-
ley, mám pro vás vzkaz. Jste oãekáván na Ústfiedí.“

„Sly‰ím a rozumím,“ pfieru‰il ho Baley bezbarv˘m hlasem.
Kdyby to neudûlal, robot by pokraãoval aÏ do omrzení.

Baley na nûj upfienû pohlédl a lehce se zachmufiil. Jednalo se
o nov˘ model, kter˘ byl zase o kousek podobnûj‰í ãlovûku, ve
srovnání s typy star‰ími. Pfied mûsícem ho vybalili z krabice
a s fanfárami zapnuli. Správa pofiád vym˘‰lela nûco – cokoli –
jen aby byli roboti co nejpfiijatelnûj‰í.

Tenhle mûl ‰edav˘ a matn˘ povrch nûãeho na dotyk pruÏného
(snad cosi na zpÛsob jemné kÛÏe). Povût‰inou nemûnn˘ v˘raz ob-
liãeje nebyl aÏ natolik idiotsk˘, jako u ostatních robotÛ. Tak tohle
musel Baley chtû-nechtû uznat, nicménû jinak, tedy mentálnû, si
s nimi nezadal v niãem.

Na okamÏik si Baley rozvzpomnûl na R. Daneela Olivawa, ro-
bota – vesmífiana, s nímÏ se setkal pfii dvou sv˘ch úkolech. Jed-
nou na Zemi, podruhé na Solarii a naposledy, kdyÏ s ním Daneel
probíral problém zrcadlového odrazu. Daneel byl ãlovûku natolik
podoben, Ïe s ním Baley jednal jako s pfiítelem, po kterém se mu
potom mockrát st˘skalo. Kdyby byli v‰ichni roboti jako –

Radûji fiekl: „Ale já mám volno, chlapãe. A necítím Ïádnou po-
tfiebu chodit na Ústfiedí.“

R. Geronimo zÛstal stát. Rukama mu procházelo mírné chvûní.
Baley si toho pov‰iml a uvûdomil si, Ïe do‰lo k naplnûní urãité

míry rozporu v jeho pozitronov˘ch obvodech. Ty mûly b˘t poslu‰-
ny pfiíkazÛm ãlovûka, bûÏnû se v‰ak stávalo, Ïe dva rÛzní lidé vy-
Ïadovali dva rÛzné druhy poslu‰nosti.

Robot provádûl v˘bûr. „Máte volno, Pane. Jste oãekáván na
Ústfiedí.“

Ben zrozpaãitûl: „Jestli tû, tati, potfiebují –“
Baley pokrãil rameny. „Nehloupni, Bene. Kdyby mû skuteãnû

tak nutnû potfiebovali, tak by pro mû poslali auto, a to nejspí‰
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s ãlovûkem, dobrovolníkem, místo aby nafiídili robotovi, aby mû
tady popouzel sv˘m vzkazem.“

Ben zatfiásl hlavou. „Nemyslím, tati, Ïe by pro tebe chtûli po-
sílat ãlovûka, kdyÏ ani nevûdûli kam, ani jak dlouho by tû mohl
hledat.“

„Dejme tomu. Potom mÛÏeme zkusit, o jak siln˘ pfiíkaz se jed-
ná. R. Geronimo, jdi zpût na Ústfiedí a vyfiiì tam, Ïe pfiijdu zítra
v 9.00.“ A rychle dodal: „Jdi nazpût. Je to pfiíkaz.“

Robot viditelnû zaváhal, otoãil se, vykroãil, znovu se otoãil, po-
kusil se vrátit k Baleymu a nakonec zÛstal stát. Cel˘ jeho trup
se chvûl.

Baley pochopil proã a zabruãel smûrem k Benovi. „Musím tam.
U Jehovábela!“

Robotici to, co robota právû roztfiáslo, naz˘vali stejn˘m poten-
ciálem rozporu v druhé úrovni. R. Geronimo se ve své podfiíze-
nosti Druhému zákonu právû nacházel pod vlivem dvou rovno-
právn˘ch a protikladn˘ch pfiíkazÛ. Normálnû se tomu fiíkalo
robotí zablokování, nebo je‰tû ãastûji jenom roblok.

Robot se pomalu otoãil. Jeho pÛvodní pfiíkaz byl sice silnûj‰í,
ov‰em ne aÏ do takové míry, aby to nepoznamenalo jeho hlas,
kter˘ nyní ztrácel na zfietelnosti. „Pane, mám pfiíkaz, Ïe pokud
byste to fiekl, coÏ jste uãinil a já mám pfiíkaz –“ Zastavil se, naãeÏ
chraplavû dodal. „Mám pfiíkaz vám to fiíct, aÏ kdyÏ budete sám.“

Baley odmûfienû k˘vl na svého syna a Ben bez váhání ustoupil.
Vûdûl, kdy je jeho otec tátou a kdy policistou.

Chvíli se Baley popuzenû zab˘val my‰lenkou zesílit svÛj vlast-
ní pfiíkaz a roblok v podstatû dokonãit, ale nejspí‰ by do‰lo k ta-
kovému druhu po‰kození, Ïe by to vyÏadovalo pozitronovou ana-
l˘zu a následné pfieprogramování. Ve‰keré náklady by pak byly
odeãteny z jeho sluÏného a docela lehce by se tato ãástka mohla
rovnat jeho celoroãnímu pfiíjmu.

Nakonec fiekl: „Ru‰ím svÛj pfiíkaz. Co jsi mi to mûl fiíct?“
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Hlas R. Geronima se ihned vyjasnil. „Mûl jsem pfiikázáno vám
fiíct, Ïe jste oãekáván kvÛli spojení s Aurorou.“

Baley se otoãil a zavolal na Bena: „Poãkej je‰tû tak pÛl hodiny
a pak ostatním fiekni, Ïe chci, aby se vrátili.“

A potom, to kdyÏ uÏ se vzdaloval rychl˘mi kroky, se netrpûlivû
obrátil k robotovi: „A proã ti nepfiikázali, abys mi to fiekl hned?
A proã tû nenaprogramovali, abys pro mû pfiijel autem, abych teì
nemusel pû‰ky?“

Ale proã tomu tak bylo, vûdûl dobfie sám. Pfiípadná robotova
nehoda by jen podmínila dal‰í vlnu protestÛ proti robotÛm.

Zvolnil. Od Ústfiedí je dûlil je‰tû kus ru‰ného provozu, ale je‰-
tû dfiív se budou muset dostat za hradby Mûsta a k tûm jim zb˘-
valy dva kilometry.

Aurora? Co za prÛ‰vih to bude tentokrát?

2

Za pÛl hodiny dorazil Baley k pfiístupové cestû do Mûsta a sám
sobû se pokou‰el vyvracet to, co jiÏ zaãínal tu‰it. Tentokrát uÏ
snad – snad – ne.

Dosáhl pfiechodové roviny mezi Vnûj‰kem a Mûstem, jehoÏ stû-
ny jej dosud dûlily od chaosu civilizace. PoloÏil ruku na signální
tlaãítko – a bylo otevfieno. Ani tentokrát neãekal, aÏ bude brá-
na dokofián, n˘brÏ dovnitfi vklouzl hned, jak jen to bylo moÏné.
R. Geronimo ho následoval.

Policejní hlídka se pfii jejich vstupu vydûsila jako pokaÏdé,
kdyÏ pfiicházel nûkdo z Vnûj‰ku. Opût ten nevûfiícn˘ pohled, opût
nárÛst pozornosti, opût hmátnutí po blasteru, opût váhání vy-
jadfiující zamruãení.

Baley s v˘razem pln˘m chmur pfiedloÏil identifikaãní kartu
a hlídka zasalutovala. Dvefie za ním se zavfiely – a bylo to.
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Rázem byl uvnitfi Mûsta. V‰ude kolem se vypínaly stûny
a Mûsto se stalo Vesmírem. Zase aÏ po krk zapadl do onoho ne-
koneãného, vûãného huãení a zápachu lidí i soustrojí, kter˘mi
bude záhy pohlceno i jeho podvûdomí. V mírném, nepfiímém
osvûtlení nezbylo nic z nedokonalého a promûnlivého záfiení
Vnûj‰ku s jeho zelení, hnûdí, modfií a bûlobou, pfieru‰ovan˘mi
ãervení a Ïlutí. Tady nevál rozmarn˘ vítr, tady nevládlo horko
ani chlad, tady nehrozil dé‰È; nebyla tady ani tichá místa usta-
viãného a nehmatatelného proudûní vzduchu, kter˘ se staral
o jeho svûÏest. Zdej‰í proplánovan˘ soulad teploty a vlhkosti byl
ãlovûku tak dokonale pfiizpÛsoben, aÏ se stával nesmysln˘m.

Tohle se v nûm dûlo pokaÏdé. Mûsto ho opût pfiijalo do svého
lÛna a on to pfiijal s radostnou úlevou. Vûdûl, Ïe takovéhle lÛno je
nûãím, z ãeho povstává a rodí se lidstvo. Tohle pociÈoval pfii kaÏ-
dém svém návratu.

Bude tomu tak jednou provÏdy? Nebo to skuteãnû dopadne
tak, Ïe se mu podafií jednoho dne vyvést z Mûsta, ze Zemû, ke
hvûzdám bezpoãet sv˘ch spfiíznûncÛ, zatímco on sám toho na-
konec schopen nebude? Bude mu aÏ do smrti domovem jenom
Mûsto?

PfiestoÏe vûdûl, Ïe nemá Ïádn˘ v˘znam dál se tím trápit, za-
tnul zuby.

„Urãitû tû sem pfiivezli autem, Ïe ano, chlapãe?“ zeptal se ro-
bota.

„Ano, pane.“
„A kde je teì?“
„Nevím, pane.“
Baley se otoãil k hlídce: „Tenhle robot sem byl dopraven asi pfied

dvûma hodinami. Co se stalo s vozem, kter˘m byl pfiivezen?“
„Pane, nejsem ve sluÏbû je‰tû ani hodinu.“
Dal‰í otázky tedy byly zbyteãné. Jasnû, ani v autû nevûdûli,

jak dlouho bude trvat, neÏ ho robot najde, proto neãekali. Baley
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dostal chuÈ zavolat je zpátky, ale beztak by mu fiekli, aby pouÏil
expresní dráhu, Ïe to tak bude rychlej‰í.

Jedin˘m dÛvodem, proã dosud váhal, byl R. Geronimo. Netou-
Ïil sice po jeho spoleãnosti na expresní dráze, ov‰em jen stûÏí
mohl pfiedpokládat, Ïe se robotovi povede projít nepfiátelsk˘mi
davy aÏ do Ústfiedí.

Nemûl tedy na vybranou. Spoléhat na komisafie, Ïe by mu tuto
situaci ulehãil, bylo nepochybnû marné. Proã by to vÛbec mûlo
vzru‰ovat právû jeho, a to i bez ohledu na to, zda ãas má, ãi ni-
koli.

„Tudy, chlapãe,“ uzavfiel pfiemítání Baley.
Mûsto se rozprostíralo na pûti tisících ãtvereãních kilometrech

a bylo protkáno více neÏ ãtyfimi sty kilometry expresní dráhy
a nûkolika dal‰ími stovkami kilometrÛ PfiivadûãÛ. To v‰echno
slouÏilo více neÏ dvaceti milionÛm obyvatel. Spletitá dopravní síÈ
mûla osm úrovní se stovkami mimoúrovÀov˘ch kfiiÏovatek rÛz-
n˘ch stupÀÛ sloÏitosti.

Jako detektiv by je mûl Baley v‰echny znát – a tudíÏ je znal.
Staãilo se spustit na nejbliÏ‰ím rohu Mûsta, porozhlédnout se

a pak si zvolit jednu z moÏn˘ch kombinací.
Nebylo proto co fie‰it, cesta do Ústfiedí byla hraãkou. Mohl vy-

bírat z osmi nejpfiíhodnûj‰ích tras, záleÏelo v‰ak na tom, která
z nich bude v tuto dobu nejménû pfieplnûna.

Trvalo jen chvilku, neÏ se Baley rozhodl a pobídl robota. „Tak
pojìme, chlapãe.“ Ten se mu poslu‰nû povûsil na paty.

Pfieskoãili na projíÏdûjící Pfiivadûã a Baley se zavûsil na jed-
nu z vertikálních tyãí – bílou, teplou a k pfiíjemnému uchopení
tvarovanou. Sedat si nechtûl; dlouho nepojedou. Robot se na
Baleyho pokyn chytil stejné tyãe. Mohl sice stejnû dobfie zÛstat
bez drÏení – aniÏ by to jeho stabilitu jakkoli ohrozilo – ov‰em
Baley nechtûl riskovat ani to nejmen‰í nebezpeãí vzájemného
rozdûlení.
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Na Pfiivadûãi jiÏ nûkolik lidí bylo a jejich oãi se samozfiejmû –
a nevyhnutelnû – na robota hned zamûfiily. Baley jejich pohledy
jeden po druhém zachytával a za pomoci svého autoritativního
v˘razu je s jist˘m vypûtím neutralizoval.

Na dal‰í Baleyho k˘vnutí Pfiivadûã opût opustili. Do‰li aÏ k pá-
sÛm a vzhledem k tomu, Ïe ty se pohybovaly témûfi stejnou rych-
lostí, nebyli ani nuceni zpomalovat, kdyÏ na nejbliÏ‰í z nich na-
stupovali. Hned nato Baley zaznamenal proudûní vzduchu –
pfiestali b˘t chránûni plastovou uzávûrou.

S vyuÏitím dlouhodob˘ch zku‰eností se do vûtru zavûsil a pfii-
zvednutím jednoho z ramen zru‰il nepfiíjemn˘ tlak v úrovni oãí.

AÏ na kfiiÏovatku s expresní dráhou pásy klesaly. Odtud oba
dále rychlopásem pokraãovali podél expresní dráhy vzhÛru.

Usly‰el v˘kfiik mladistvého hlasu: „Robot!“ a bylo mu jasné, co
bude následovat (i on kdysi b˘val mlad˘). Byla jich celá skupina
– dva, tfii ãi snad pÛltucet – a jezdili po pásech nahoru a dolÛ. PÛ-
jde o to, Ïe za chvíli robot jaksi klop˘tne a vzápûtí s fiinkotem
upadne. No a kdyby se náhodou nûkter˘ z tûch mládencÛ dostal
pfied policejní soud, bude tvrdit, jako kaÏd˘, kdo aÏ dosud ve vaz-
bû byl, Ïe do nûj robot narazil a vlastnû tím ohroÏoval plynulost
provozu. Potom ho nepochybnû propustí.

No a robot se nemÛÏe ani bránit – to v prvním pfiípadû, ani
vypovídat – to v pfiípadû druhém.

Baley se bleskovû pfiesunul mezi prvního z mladíkÛ a robota.
Potom si odkroãil na rychlej‰í pás, zvedl paÏi, jako by chtûl srov-
nat zv˘‰enou rychlost, a ne‰Èastnû do mladého muÏe, kter˘ na
pomalej‰ím pásu nic takového neoãekával, vrazil. Ten staãil je-
nom vykfiiknout: „Héj!“ a pak se rozplácl na pás. Jeho kumpáni
se zastavili, v mÏiku odhadli situaci a rozhodli se pro ústup.

Baley pronesl: „Na expresní dráhu, chlapãe.“
Robot krátce zaváhal. Roboti totiÏ nesmûli sami bez doprovo-

du na expresní dráhu vstupovat. Baleyho pfiíkaz byl v‰ak tomu-
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to nadfiazen, tedy se pohnul a nastoupil. Baley ‰el aÏ za ním, aby
se nemusel zab˘vat proráÏením cesty v davu. To ponechal na R.
Geronimovi.

Díky tomu postupoval Baley dost rychle smûrem k volnûj‰ímu
nástupi‰ti vy‰‰í úrovnû. Tlaãil robota stopu pfied sebou a znovu
odolával okolním pohledÛm.

K Policejnímu ústfiedí v‰ak je‰tû pofiád zb˘valo patnáct a pÛl
kilometru. AÏ tam si bude moci koneãnû oddychnout. Nakonec
s sebou R. Geronima pfiivedl i tam. Bez odûrky, nedotãeného.
U dvefií ho vymûnil za pfiíjemku. Peãlivû si na ní zkontroloval da-
tum, ãas a ãíslo robotovy série a aÏ potom ji vloÏil do náprsní kap-
sy. Stejnû si ale je‰tû pfied koncem smûny ovûfií, zda byl tento ob-
chod zaznamenán i do poãítaãe.

AÏ po tomhle v‰em zamífiil ke komisafii – neboÈ ho znal. Sebe-
men‰í Baleyho zaváhání by mu ihned poslouÏilo jako záminka
k jeho sesazení. Komisafi byl tvrd˘ chlap. A Baleyho minulé ús-
pûchy povaÏoval za osobní uráÏky.

3

Komisafiem byl Wilson Roth. Ve svém postavení se drÏel jiÏ dva
a pÛl roku. Vystfiídal v nûm Julia Enderbyho hned po jeho od-
chodu do v˘sluÏby. Stalo se tak v dÛsledku rozruchu, jehoÏ pfiíãi-
nou byla vraÏda jednoho vesmífiana. Jen co se situace trochu
uklidnila, bylo mu obezfietnû nabídnuto odstoupení.

S jeho v˘mûnou se Baley nikdy úplnû nesmífiil. Navzdory
v‰em sv˘m chybám mu byl stejn˘m pfiítelem, jako nadfiízen˘m;
Roth byl pouze nadfiízen˘. VÏdyÈ vlastnû ani nepocházel z Mûsta.
Tedy tohoto Mûsta. Byl pfiiveden z Venku.

Roth nebyl ani pfiíli‰ vysok˘, ani pfiíli‰ tlust˘. Mûl v‰ak velkou
hlavu, která mu sedûla na krku tak, Ïe ji mûl celou pfiedsunutou
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dopfiedu pfied trup. Díky této své hlavû budil dojem mohutnosti.
V‰e pak doplÀovala tûÏká víãka na zpola zapadl˘ch oãích.

PfiestoÏe mnoh˘m z jeho okolí pfiipadalo, Ïe vlastnû pofiád je-
nom spí, nic mu nikdy neuniklo. Baley to zjistil záhy po jeho pfií-
chodu. Nedalo by se fiíci, Ïe by si ho Roth zamiloval. Stejnû tak se
nedalo fiíci, Ïe by si on zamiloval Rotha.

Roth kupodivu nevypadal netrpûlivû – ostatnû tak nevypadal
nikdy – ov‰em jeho slova jiÏ Ïádné nad‰ení nevzbuzovala. „Baleyi,
proã je tak tûÏké vás nalézt?“ pfiivítal ho.

„Mám volné odpoledne, komisafii,“ odvûtil mu zdvofiile Baley.
„Samozfiejmû, va‰e C-7 v˘sada. Vysílaã jste nesly‰el, Ïe? Tedy,

nûco takového, co pfiijímá sluÏební vzkazy? Je va‰í povinností od-
povûdût. A to i v dobû volna.“

„To mi známo je, komisafii, ale nevím uÏ nic o Ïádném pfied-
pisu ohlednû no‰ení Vysílaãe. Jsme k dosaÏení i jin˘mi zpÛso-
by.“

„Uvnitfi Mûsta ano, ale vy jste byl Venku – nebo se m˘lím?“
„Nem˘líte se, komisafii. Byl jsem Venku. Ov‰em Smûrnice ani

v tomto pfiípadû no‰ení Vysílaãe nenafiizují.“
„Jste tedy chránûn literou zákona, Ïe?“
„Ano, komisafii,“ fiekl Baley sebejistû.
Komisafi, mocn˘ a nevyzpytateln˘ muÏ, nejdfiíve zrudnul

a pak se posadil na stÛl. Je‰tû Enderbym zabudované okno na
Vnûj‰ek bylo jiÏ del‰í dobu zabednûno a pfiemalováno. V uzavfie-
né místnosti (nyní honosnûj‰í a komfortnûj‰í) pÛsobil komisafi
dojmem je‰tû mohutnûj‰ím.

KomisafiÛv hlas zÛstával i nadále klidn˘: „Baleyi, zdá se mi, Ïe
aÏ pfiíli‰ spoléháte na vdûãnost, kterou vám Zemû prokazuje.“

„Spoléhám na co nejlep‰í v˘kon své sluÏby, komisafii, v rámci
platn˘ch pfiedpisÛ.“

„A vedle vámi pfiekroucen˘ch nafiízení i na pozemsk˘ vdûk.“
Baley mlãel.
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