
1.  
 
Planeta  Thersia- rok 2312  

 

Nad futuristickou metropolí planety Thersie se snášel temně fialový soumrak lehce nasycený 

prapodivnou atmosférou, v které jakoby bylo cosi magického. 

 

Ne zas až tak moc, ale pan Berlennor, o kterém vlastně bude tak trochu tenhle příběh, si to tak 

myslel.  

Ulice a chodníky se osvítily příjemně modrým led světlem. 

Kdesi v dáli houkala sanitka. Její houkání se postupně rozplývalo do ztracena. Tomu však 

nikdo z obyvatel města nevěnoval sebemenší pozornost. Proč také.  

 

Přes cestu přešel muž v šedivém obleku.  

Nebylo mu díky noci a ne příliš výrazným pouličním světlům ani trochu vidět do tváře. 

Rozhlédl se po prázdné ulici a pokračoval dál. Nakonec zmizel v jakési prapodivné uličce.  

Nad ulicemi tiše přelétlo několik aut.  

 

Přes cestu přeběhl robotický pes, ten se minul s druhým psem organického původu, aniž by ho 

zaregistroval.  

 

Nad tím vším přelétla motorka, která dala přednost autu z vedlejší „nadulice“ číslo tři -  jak se 

v dnešní době nazývalo pásmo vzdušného prostoru. 

Běžný ruch z obyčejných ulic velkoměst.  

Večer stejný jako ty předešlé a následující.   

Večer, kdy si každý kromě skleničky či zapálení cigarety mohl vzít pilulku pro nějakou emoci. 

Podle informací přibalených v balíčku by neměl překročit maximální denní dávkování, ale 

málokdo toto pravidlo dodržoval. 

Lidé byli vyprahlí po jakýchkoliv emocích, a aniž by si to kdokoliv uvědomoval, stal se na 

umělých emocích závislým.  

Někteří si během hodinky byli schopní vzít pilulku pro depresi, pro vztek, pro zamilovanost či 

totální euforii a pocit štěstí.  

Když je tato emoce omrzela, vzali si třeba pilulku znova pro depresi či hysterický záchvat.  



Pilulky vedle rigiovinu staly nedílnou součástí života každého člověka.  

 

Pan Berlennor stál u prosklené stěny a díval se na noční velkoměsto.  

 

„O čem přemýšlíš?“ zeptala se jeho žena Ingrid.  

„Přemýšlel jsem, že už je načase mít dítě. Chtěl bych dceru,“ odpověděl  pan Berlennor. 

 „Taky, “ hlesla, „jsme spolu pět let.  Podle vědců je ideální čas pořídit si potomka. Je třeba se 

ale dohodnout na tom, jak by měla vypadat a pro co by měla mít předpoklady…“ 

„Určitě,“ otočil se na Ingrid, „Napadlo mne, že by mohla dělat lékařku…“ 

„To nezní špatně, ale není to tak zajímavé. Lékařů je poměrně dost a navíc se začínají pomalu 

nahrazovat roboty…“ 

 

„To je fakt,“ přikývl Roten Berlennor. 

Sedl si k Ingrid.  

 „Možná by mohla být malířka,“ napadlo Rotena.  

„Mohla by vymýšlet parfémy,“ navrhla celkem suše Ingrid. 

 

 „Jo, to by šlo,“ souhlasil Roten Berlennor, „je v tom určitá prestiž…“ 

„Já vím,“ usmála se sebevědomě Ingrid.  

 

Objednali se tedy u reprodukčního institutu, kde jim tým genetiků měl splnit jejich přání. 

Chtěli, aby byla hnědovlasá, štíhlá a měla fialové oči. A aby se v budoucnu živila vymýšlením 

vůní parfémů.   

Za své požadavky nezaplatili zas tak málo, ale dalo se to snést. Tu cenu si na rozdíl od 

některých lidí mohli dovolit.  

 

Uplynulo devět měsíců a narodila se jim Kristina.   

 

„Musím jet na přehlídky,“ hlesla Ingrid pár dní po porodu.  

„Jo, já vím,“ odvětil Roten, „koupím jí robotickou chůvu nebo tak něco.“ 

 

„Jo, určitě,“ zamumlala Ingrid, „podle příruček je to to nejvíce optimální pro naše dítě. Oni to 

už umí tak skvěle naprogramovat…“ 



„Já vím,“ přikývl Roten.“ 

„Hele, já už musím,“ usmála se Ingrid, „měj se hezky a maluj. Za pár týdnů tě čeká další tvá 

výstava…“ 

„Já vím. Těším se. Budu pracovat bez přestávky,“ odpověděl Roten.  

 

Ingrid nasedla do luxusního auta, které se s ní během zlomku vteřiny vzneslo nad rozsáhlou 

ulicí. Odjela fotit svou módní kolekci kamsi na druhý konec planety. 

Roten hned po odletu své drahé choti objednal pro Kristinu robotickou chůvu  

Samozřejmě že objednal tu nejlepší na trhu tedy model JHX 737 made in Sinelendhia.   

 

Za hodinu ta nejdokonalejší robotická chůva byla doručena na jeho adresu a Roten měl tak 

skvěle postaráno o svoji dceru.  

 

Roten více méně uvítal, že se mohl díky dané skutečnosti lépe vnořit do svých pocitů a fantazie 

malíře.   

 

Zavřel se ve své pracovně.   

Pochopitelně si pro větší inspiraci otevřel lahev dobrého vína dovezeného až z jižních svahů 

jednoho z měsíců planety Thersie.  

Jakmile do sebe nalil dvě skleničky, začal malovat další své veledílo.  

 

Potřeboval sdělit lidem prostřednictvím svých obrazů sdělit své myšlenky. Jeho myšlenky 

měly hloubku, tedy přinejmenším si to Roten myslel.  

 

Na bílé plátno udělal štětcem několik křiklavě zelených šmouh. Poodstoupil.  

Nadechl se. 

„Mix písní 12,“ řekl. 

„Ano,“ ozval se centrální počítač, „jak si přeješ, Rotene…“ 

 

Během zlomku sekundy se po místnosti rozlinula melodická hudba. 

Roten se spokojeně usmál a dál pracoval na svém obraze.  

Na obraze, který nikdy neměl být dokončen.  Jenže tuto skutečnost on prozatím nevěděl. 

Nevěděl, že jeho dokončení bude neustále odkládat díky jiným zakázkám.  



 

 

Když Kristina oslavila páté narozeniny, koupil jí otec  Anduse. 

Androida, který měl navždy dělat Kristině společnost.  

Měl jí být vším, co by jí mohlo kdy scházet.  

A v ten samý den prodal robotickou chůvu do jednoho prapodivného bazaru na druhém konci 

planety, kde si ji nakonec koupili čečerufští rodiče pro své pětioké dítě. Ale o robotické chůvě 

tento příběh není.  

  

Kristina si záhy Anduse oblíbila. 

Stal se v podstatě jejím nejbližším parťákem. 

Ačkoliv nebyl lidská bytost, Kristina měla pocit, že jí rozumí mnohem lépe než kdokoliv jiný, 

tedy kromě Martina, jejího kamaráda.  

 

Kristinin otec tak díky Andusovi mohl více pít a ponořit se zcela do svého fantaskního světa.  

 

Živil se jako malíř a nikdy nebyl u malování svých obrazů střízlivý. V alkoholu a emočních 

pilulkách a ve svých šílených depresích viděl určitou inspiraci. Díky té inspiraci maloval obrazy, 

které ho proslavily a měl tu čest vystavovat v nejrůznějších galeriích po celém vesmíru a až 

z druhého konce vesmíru k němu chodili novináři, aby s ním mohli udělat rozhovory pro 

nejrůznější bulvární plátky.   

 

 

Léta plynula a Kristina vyrostla v mladou a hezkou ženu. Po nějaký čas cestovala a studovala, 

chodila na diskotéky, sportovala a co se mužů a lásek týče-rozcházela se a scházela a opět se 

rozcházela. 

Její život se odvíjel podle plánů, a tak nikoho nepřekvapilo, že po studiích nastoupila do firmy 

„Parfumeria“, kde vymýšlela parfémy.  

 

Kristina vnímala vůně jinak než ostatní, a ačkoliv si to neuvědomovala, některé vůně 

upřednostňovala a jiným se více vyhýbala.  

 



Uměla do svých parfémů dát něco víc než ostatní její spolupracovníci a možná právě to byl ten 

důvod, proč ji považovali za jeden z největších talentů. 

 

Díky této skutečnosti se poměrně hodně rychle vypracovala na špičku ve své profesi. 

Ale většinu svého času netrávila v práci.  

Pracovala dopoledne dvě až tři hodiny a ostatní svůj čas věnovala malování.  

A také běhání. ´Běhání po městě, podél moře či tak nějak.  

A stejně jako každý obyvatel planety Thersie se setkávala s přáteli. 

Chodila s nimi do 5D kina, na diskotéky, party, večírky, různé přednášky zemřelých vědců a 

umělců, které naprosto dokonale nahrazoval hologram.  

 

Tak plynul den za dnem, týden za týdnem a měsíc za měsícem. 

Kristinin život se zdál poměrně ideální, až na to, že potkávala muže, kteří se k ní nehodili. 

Tak alespoň soudili genetické testy a psychologické testy a vědci, kteří se daným tématem 

zabývali. Tak či tak s nimi prožila příjemný románek a pak hledala dál.  

 

Jedno prosluněné odpoledne si šla zaběhat podél azurového moře, kde se potkala s jedním 

hodně sympatickým mužem.  

„Jak se jmenujete?“ zeptal se.  

Kristina si vyndala hudební kuličku z pravého ucha: „Kristina. A vy?“ 

„Petr,“ představil se. 

„Co posloucháte?“ 

„GI6,“ odvětila.  

„Také upřednostňuji rytmickou hudbu,“ pokračoval, „nezašla byste večer na skleničku?“ 

„Jo, proč ne?“ 

„Jaký máte oblíbený bar?“ 

„U Berryho,“ usmála se. 

„Tak U Berryho v osm?“ 

„OK,“ p řikývla, „zatím ahoj…“ 

„Zatím!“ 

 

Kristina běžela dál. Cítila, že se na ni Petr dívá.  

 


