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Kapitola 1

Rozhovor s komisafiem

KdyÏ Lije Baley do‰el ke svému stolu, uvûdomil si, Ïe se R. Sam-
my na nûj dívá pln oãekávání. 

Klidné rysy obliãeje mu ztvrdly. „Co chcete?“ 
„·éf chce s vámi mluvit, Lije. Ihned. Jakmile se objevíte.“ 
„Dobrá.“ 
R. Sammy se nehnul z místa. 
Baley fiekl: „MÛÏete jít!“ 
R. Sammy se otoãil na podpatku a ode‰el po své práci. Baley

si podráÏdûnû pomyslel, proã tu práci nemÛÏe dûlat ãlovûk. 
Chvíli prohlíÏel obsah tabákového váãku a v duchu poãítal. Pfii

dvou d˘mkách dennû by to mohl vydrÏet do pfií‰tího pfiídûlu. 
Pak opustil své ohrazené místo (pfied dvûma lety tento kout,

ohrazen˘ zábradlím, pfiímo nenávidûl) a pfie‰el celou místnost. 
Simpson zvedl hlavu od svého registrátoru, kdyÏ ‰el Baley ko-

lem nûho. 
„·éf chce s tebou mluvit, Lije.“ 
„Vím. UÏ mi to fiekl R. Sammy.“ 
Páska, hustû pokrytá kódovan˘mi znaky, se nepfietrÏitû odví-

jela z nitra registrátoru, jak tento nevelk˘ pfiístroj prohledával
a rozbíral svou pamûÈ, aby získal Ïádanou informaci, obsaÏenou
v drobn˘ch chvûjiv˘ch vzorcích na lesklé hladinû rtuti. 

„Nejradûji bych u‰tûdfiil R. Sammymu jednu odzadu, kdybych
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se nebál, Ïe si pfierazím nohu,“ fiekl Simpson. „Nedávno jsem vi-
dûl Vincence Barretta.“ 

„Ano?“ 
„Chtûl by zpátky na své b˘valé místo. Nebo na kterékoliv mís-

to v oddûlení. Ten uboh˘ chlapec je ne‰Èastn˘, ale co jsem mu
mohl fiíct? R. Sammy dûlá jeho práci, a hotovo. Ten kluk musí
nyní pracovat jako nakladaã na kvasinkov˘ch farmách. Byl to
mil˘ hoch. KaÏd˘ ho mûl rád.“ 

Baley pokrãil rameny a pronesl ostfieji, neÏ mûl v úmyslu:
„Taková vûc kaÏdého pofiádnû probudí.“ 

·éf mûl vlastní kanceláfi. Na mramorovaném skle stálo JULIUS
ENDERBY. Hezká písmena. Peãlivû vyrytá do skla. Pod tím stá-
lo POLICEJNÍ KOMISA¤ MùSTA NEW YORKU. 

Baley vstoupil a fiekl: „Pozval jste mne, komisafii?“ 
Enderby vzhlédl. Nosil br˘le, protoÏe mûl pfiecitlivûlé oãi a ne-

sná‰el bûÏnû pouÏívané kontaktní ãoãky. Teprve kdyÏ si na nû
ãlovûk zvykl, mohl zachytit i ostatek obliãeje, kter˘ byl zcela bez-
v˘razn˘. Baley mûl siln˘ dojem, Ïe si komisafi na br˘lích nejvíc
cení to, Ïe mu dodávají charakteristick˘ vzhled, a nevûfiil, Ïe ko-
misafiovy oãi jsou tak pfiecitlivûlé, jak tvrdil. 

Komisafi vypadal velmi neklidnû. Upravil si manÏety, opfiel se
nazad a fiekl pfiíli‰ srdeãnû: „Posaìte se, Lije. Posaìte se.“ 

Baley se prkennû posadil a ãekal. 
Enderby fiekl: „Jak se dafií Jessii a chlapci?“ 
„Dobfie,“ fiekl Baley prázdnû, „docela dobfie. A jak va‰í rodinû?“ 
„Dobfie,“ fiekl Enderby jako ozvûna. „Docela dobfie.“ 
To byl ‰patn˘ zaãátek. 
Baleyho napadlo: S jeho tváfií není nûco v pofiádku. 
Nahlas pronesl: „Komisafii, byl bych vám vdûãen, kdybyste pro

mne neposílal R. Sammyho.“ 
„Jistû, vy víte, co soudím o tûchto vûcech, Lije. Ale on sem byl

pfiidûlen a já ho musím nûjak vyuÏít.“ 
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„Je to trapné, komisafii. Sdûlí mi, Ïe se mnou chcete mluvit,
a pak tam zÛstane stát. Víte, jak to myslím. Musím mu fiíct, aby
ode‰el, jinak se ani nehne.“ 

„To je moje chyba, Lije. Poslal jsem ho se vzkazem, a zapomnûl
jsem mu pfiesnû urãit, aby se potom vûnoval své práci.“ 

Baley povzdychl. Drobné vrásky kolem tmavohnûd˘ch oãí se
mu prohloubily. „Ale chtûl jste se mnou mluvit.“ 

„Ano, Lije,“ fiekl komisafi, „ne v‰ak o nûãem lehkém.“ 
Zvedl se, otoãil a pfiistoupil ke stûnû za sv˘m stolem. Stiskl ne-

nápadn˘ vypínaã a ãást stûny se stala prÛhlednou. 
Baley zamrkal v nenadálé záplavû ‰edivého svûtla. 
Komisafi se usmál: „Dal jsem si to loni schválnû udûlat, Lije.

Asi jsem vám to je‰tû nepfiedvedl. Pojìte blíÏ a podívejte se. Za
star˘ch dob to bylo ve v‰ech místnostech. ¤íkalo se tomu ,okna‘.
Vûdûl jste to?“ 

Baley to vûdûl moc dobfie, protoÏe pfieãetl mnoho historick˘ch
románÛ. 

„Sly‰el jsem o tom.“ 
„Pojìte sem.“ 
Baley se trochu zamraãil, ale poslechl. Nebylo pfiíli‰ slu‰né

pfiedvádût soukromou místnost celému svûtu. Komisafi nûkdy
svÛj obdiv pro stfiedovûk pfiíli‰ pfiehánûl. 

Tak jako s br˘lemi, pomyslel si Baley. 
V tom to je. Právû ty mu dodávají podivn˘ vzhled. 
¤ekl pak: „Dovolte, komisafii, ale máte nové br˘le, nebo ne?“ 
Komisafi na nûj pohlédl s nesmírn˘m údivem, sundal si br˘le,

podíval se na nû a potom na Baleyho. Bez br˘lí se jeho obliãej
zdál je‰tû kulatûj‰í a jeho brada mnohem v˘raznûj‰í. Jeho pohled
se stal pfiíli‰ neurãit˘m, jako by jeho oãi ztratily správné ohnisko. 

„Ano,“ pronesl. 
Nasadil si br˘le na nos a s opravdovou nevolí dodal: „Pfied

tfiemi dny jsem si rozbil ty staré. AÏ do dne‰ního rána jsem ne-
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byl schopen sehnat si nové, Lije, ty poslední tfii dny byly pe-
kelné.“ 

„KvÛli br˘lím?“ 
„A také kvÛli jin˘m vûcem. K tomu se teprve dostanu.“ 
Otoãil se k oknu a Baley rovnûÏ. S mírn˘m úlekem si Baley

uvûdomil, Ïe pr‰í. Celou minutu zíral na vodu padající z oblohy,
zatímco komisafie naplÀoval jak˘si pocit p˘chy, jako kdyby tento
jev bylo nûco, co sám uspofiádal. 

„UÏ je to potfietí v tomto mûsíci, co vidím, jak pr‰í. Pûkn˘ po-
hled, nezdá se vám?“ 

Proti své vÛli si Baley musel pfiiznat, Ïe to pÛsobí velmi silnû.
Bûhem sv˘ch dvaaãtyfiiceti let málokdy vidûl dé‰È nebo nûjak˘
jin˘ pfiírodní jev. 

„VÏdycky se mi zdá,“ odpovûdûl, „Ïe v‰echna voda, co padá na
mûsto, pfiichází nazmar. Mûla by se zachycovat v nádrÏích.“ 

„Lije,“ pravil komisafi, „vy jste modernista. V tom je s vámi po-
tíÏ. V dobách stfiedovûku lidé Ïili ve volném prostoru. Nemyslím
tím jenom venku na farmách. Myslím také ve mûstech. Dokonce
i v New Yorku. KdyÏ pr‰elo, nevidûli v tom Ïádnou ztrátu. Osla-
vovali to. Îili v tûsném spojení s pfiírodou. Je to zdravûj‰í, lep‰í.
PotíÏe moderního Ïivota pocházejí z toho, Ïe jsme odlouãeni od
pfiírody. Pfieãtûte si nûkdy o Uhelném vûku.“ 

Baley to ãetl. Sly‰el mnoho lidí nafiíkat nad vynálezem atomo-
vé jehly. Sám také nafiíkal, kdyÏ se nûco nedafiilo nebo kdyÏ na
nûj padla únava. Takov˘ náfiek pfiedstavoval neoddûliteln˘ rys
lidské povahy. Tehdy v Uhelném vûku lidé nafiíkali nad vynále-
zem parního motoru. V jedné Shakespearovû hfie kterási postava
nafiíká nad vynálezem stfielného prachu. Za tisíc let lidé budou
nafiíkat nad vynálezem pozitronového mozku. 

Ke v‰em ãertÛm s tím v‰ím. 
¤ekl mrzutû: „Posly‰te, Julie.“ (Nemûl ve zvyku chovat se ke

komisafii v úfiedních hodinách pfiátelsky, i kdyÏ ho komisafi zahr-
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noval ãastokrát opakovan˘m ,Lije‘, ale tady ‰lo zfiejmû o nûco ji-
ného.) „Posly‰te, Julie, mluvíte o v‰em moÏném, kromû toho,
kvÛli ãemu jsem k vám pfii‰el, a to mi dûlá starost. O co jde?“ 

„K tomu se dostanu, Lije,“ fiekl komisafi. „Dovolte, abych to
udûlal po svém. Jsou… jsou urãité potíÏe.“ 

„Nepochybnû. Co na této planetû není? Dal‰í potíÏe s tûmi ro-
boty?“ 

„V jistém smyslu ano, Lije. Jsem tady a divím se, jak mnoho
potíÏí mÛÏe star˘ svût je‰tû snést. KdyÏ jsem udûlal tohle okno,
nevpou‰tûl jsem dovnitfi na chvíli pouze oblohu. Vpustil jsem
dovnitfi mûsto. Dívám se na nû a kladu si otázku, co z nûho po-
vstane za sto let.“ 

Komisafiova sentimentálnost Baleyho odrazovala, ale pohled
ven jej vzru‰oval. I kdyÏ zakalen po‰mourn˘m poãasím, byl v˘-
hled na mûsto nádhern˘. Policejní úfiad byl v horní ãásti radnice,
a radnice se zvedala vysoko. Pfii pohledu z komisafiova okna se
okolní vûÏe zkracovaly a bylo jim vidût na ‰pice. Jako by mnoÏ-
ství prstÛ sahalo vzhÛru. Mûly slepé, bezv˘razné zdi. Tvofiily
vnûj‰í krun˘fi lidsk˘ch úlÛ. 

„Vlastnû lituji, Ïe pr‰í,“ fiekl komisafi. „Není vidût Vesmírné
mûsto.“ 

Baley pohlédl k západu, leã komisafi mûl pravdu. 
Obzor se zatáhl. VûÏe New Yorku byly zamlÏené a konãily

v prázdné bûli. 
„Vím, jak Vesmírné mûsto vypadá,“ fiekl Baley. 
„Mám rád tenhle pohled,“ fiekl komisafi. „Rozeznáte je mezi

dvûma sektory Brunswicku. Rozkládají se tam nízké domy.
V tom je právû rozdíl mezi námi a obyvateli Vesmírného mûs-
ta. My se Ïeneme do v˘‰ky a tiskneme se tûsnû k sobû. U nich
má kaÏdá rodina místo pro sebe. Jedna rodina, jeden dÛm.
A mezi domy prostory. Mluvil jste uÏ s nûk˘m odtamtud,
Lije?“ 
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„Nûkolikrát. Asi pfied mûsícem jsem právû odtud hovofiil dál-
kovû s jedním z nich,“ fiekl Baley trpûlivû. 

„Ano, pamatuji si to. Ale zaãínám filozofovat. My a oni. Odli‰-
n˘ zpÛsob Ïivota.“ 

Baleymu se zaãal trochu svírat Ïaludek. âím sloÏitûji pfiistu-
puje komisafi k vûci, tím hor‰í bude asi závûr. 

„Jistû,“ fiekl, „ale co je na tom tak pfiekvapujícího? Na Zemi
nelze rozmístit osm miliard lidí v mal˘ch domcích. Oni mají ve
sv˘ch svûtech místo, tak aÈ si Ïijí po svém.“ 

Komisafi do‰el ke své Ïidli a sedl si. Bez jediného mrknutí zí-
ral na Baleyho, kterého vidûl zmen‰eného v konkávních ãoãkách
br˘lí. ¤ekl: „KaÏd˘ není tak sná‰enliv˘ k odli‰n˘m kulturám. AÈ
uÏ k na‰im, nebo k vesmífiansk˘m.“ 

„Dobrá. Co v‰ak dál?“ 
„To, Ïe pfied tfiemi dny zemfiel jeden Vesmífian.“ 
Teì je to tady. Koutky Baleyho úzk˘ch úst se zvedly, leã zmû-

na v˘razu na jeho dlouhé, smutné tváfii se nedala postfiehnout. 
„To je zlé,“ fiekl. „Doufám v‰ak, Ïe to zpÛsobilo nûco nakaÏlivé-

ho. Bacil. Snad nachlazení.“ 
Komisafie jako by to polekalo. 
„O ãem to mluvíte?“ 
Baley se nepokusil to vysvûtlit. KaÏd˘ vûdûl, s jakou peãlivos-

tí Vesmífiané vym˘tili choroby na sv˘ch planetách. Je‰tû povûst-
nûj‰í byli ve snaze, aby se, pokud to jen bylo moÏné, vyh˘bali Po-
zem‰ÈanÛm, prolezl˘m nemocemi. Komisafi mûl daleko k tomu
postfiehnout Baleyho sarkasmus. 

„Mluvím jen tak,“ fiekl Baley. „Na co zemfiel?“ Obrátil se zase
k oknu. 

„Zemfiel na to, Ïe pfii‰el o hrudník,“ fiekl komisafi. „Nûkdo ho
rozstfiílel.“ 

Baley ztuhl v zádech. ¤ekl, aniÏ se otoãil: „A o ãem to mluvíte
vy?“ 
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„Mluvím o vraÏdû,“ fiekl komisafi mûkce. „Jste detektiv. Víte, co
je to vraÏda.“ 

Nyní se Baley obrátil. 
„Ale Vesmífian? Pfied tfiemi dny?“ 
„Ano.“ 
„Kdo to spáchal? Jak?“ 
„Vesmífiané tvrdí, Ïe to byl Pozem‰Èan.“ 
„To je nemoÏné.“ 
„Proãpak? Vy nemáte rád Vesmífiany. Já je nemám rád. Kdo je

má na Zemi rád? Nûkdo je nemûl rád o nûco víc, a to je v‰e.“ 
„Jistû, ale...“ 
„V továrnách v Los Angeles vypukl poÏár. V Berlínû nastal ma-

sakr robotÛ. V ·anghaji bylo povstání.“ 
„Dobrá.“ 
„To v‰echno ukazuje na vzrÛstající nespokojenost. Snad na

vznik nûjaké organizace.“ 
„Komisafii, to nechápu,“ fiekl Baley. „Z nûjakého dÛvodu mû

snad zkou‰íte?“ 
„CoÏe?“ Komisafi se zdál b˘t skuteãnû vyveden z míry. 
Baley na nûho zíral: „Pfied tfiemi dny byl zavraÏdûn Vesmífian

a Vesmífiané si myslí, Ïe vrahem je Pozem‰Èan. Doteì,“ poklepá-
val prstem na stÛl, „se na nic nepfii‰lo. Je to v pofiádku? Komisa-
fii, to je k nevífie. U Jehovábela, komisafii, kdyby se taková vûc
skuteãnû stala, smetla by New York ze zemského povrchu.“ 

Komisafi zavrtûl hlavou. 
„Tak jednoduché to není. Podívejte se, Lije, byl jsem tfii dny

pryã. Mûl jsem poradu se starostou. Byl jsem ve Vesmírném mûs-
tû. Byl jsem ve Washingtonu, hovofiil jsem se Zemsk˘m vy‰etfio-
vacím úfiadem.“ 

„Tak? A co tam vy‰etfiovatelé fiíkají?“ 
„¤íkají, Ïe je to na‰e vûc. Je to uvnitfi mûstsk˘ch hranic. Ves-

mírné mûsto patfií právnû pod New York.“ 
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„Ale s právy nedotknutelnosti.“ 
„Vím, k tomu pfiijdu.“ 
Komisafi uhnul oãima pfied upfien˘m Baleyho pohledem. Vypa-

dalo to, Ïe si najednou pfiipadá jako Baleyho podfiízen˘ a Ïe Baley
se chová tak, jako kdyby tuto skuteãnost pfiijal. 

„Vesmífiané si z toho mohou pomoct sami,“ fiekl Baley. 
„OkamÏik, Lije,“ fiekl komisafi. „Ne tak zhurta. SnaÏím se to

s vámi probrat pfiátelsky. Chtûl bych, abyste vûdûl, v jakém jsem
postavení. Byl jsem tam, kdyÏ ta zpráva pfii‰la. Mûl jsem s ním
schÛzku... s Rojem Nemennuhem Sartonem.“ 

„S obûtí?“ 
„S obûtí.“ Komisafi povzdychl. „Je‰tû pût minut, a byl bych já

sám objevil mrtvolu. Jak˘ by to byl otfies! Ale uÏ to, co se stalo,
bylo tak stra‰nû surové! ¤ekli mi o tom, kdyÏ mû potkali. Tfii dny
to na mnû leÏelo jak mÛra, Lije. V‰echno na mû zaãalo padat,
a je‰tû ke v‰emu jsem nemûl ani ãas dát si spravit br˘le. Pfií‰tû
se to uÏ nestane, alespoÀ ne s br˘lemi. Objednal jsem si troje.“ 

Baley si vytvofiil v mysli obraz. Vidûl hezké ‰tíhlé postavy Ves-
mífianÛ pfiicházet ke komisafii s tou zprávou, pfiedstavil si, jak
mu ji bez jakéhokoliv upozornûní sdûlují sv˘m chladn˘m zpÛso-
bem. Julius si musel sundat a vyãistit br˘le. Jistû pod tíhou té
události je upustil, potom nepochybnû zíral v zamy‰lení na stfie-
py, mumlaje sv˘mi pln˘mi rty nesrozumitelná slova. Baley si byl
jist tím, Ïe komisafi byl alespoÀ pût minut vyveden více z míry
sv˘mi rozbit˘mi br˘lemi neÏ vraÏdou. 

„Jsem v pekelném postavení,“ pokraãoval komisafi. „Jak fiíká-
te, Vesmífiané uÏívají práva nedotknutelnosti. Mohou tedy trvat
na vlastním vy‰etfiování a podat jakoukoliv zprávu své vlastní
vládû. Vnûj‰í svûty toho mohou vyuÏít k tomu, aby od nás poÏa-
dovaly nesmírné od‰kodné. A víte, jak se tohle bude lidem líbit.“ 

„Kdyby Bíl˘ dÛm dal souhlas k placení, spáchal by politickou
sebevraÏdu.“ 
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„A jinou sebevraÏdu by spáchal, kdyby ho nedal.“ 
„Nemusíte mi to podrobnû líãit,“ fiekl Baley. Byl je‰tû chlapec,

kdyÏ záfiivé, ocelovû lesklé kfiiÏníky z mimozemského prostoru
vysadily vojáky ve Washingtonu, New Yorku a Moskvû, aby se
zmocnili toho, co pokládali za své. 

„Tak to vidíte. Platit, nebo neplatit, v tom je ta potíÏ. A jedin˘
zpÛsob, jak z toho vyjít, je vypátrat vraha vlastními silami a vy-
dat jej VesmífianÛm. To záleÏí jenom na nás.“ 

„Co to pfiedat ZVÚ? I kdyÏ to z právního hlediska patfií pod na‰i
soudní pravomoc, jde v tom o otázku mezihvûzdn˘ch stykÛ...“ 

„ZVÚ to odmítne. Je to pfiíli‰ oÏehavé a je to na‰e záleÏitost.“
Zvedl na okamÏik hlavu a pohlédl ostfie na svého podfiízeného.
„A to není dobré, Lije. KaÏdému z nás hrozí nebezpeãí, Ïe ho to
bude stát místo.“ 

„Nás v‰echny nahradit? Nesmysl. Nejsou odborníci, ktefií by to
mohli dûlat,“ fiekl Baley. 

„Jsou,“ fiekl komisafi. „Roboti.“ 
„CoÏe?“ 
„R. Sammy znamená pouh˘ zaãátek. Dûlá poslíãka. Jiní mo-

hou hlídat expresní spoje. Hrom do toho, kamaráde, znám Ves-
mífiany trochu líp neÏ vy a vím, co dûlají! Existují roboti, ktefií
mohou zcela dokonale vykonávat va‰i i mou práci. Lze nás vyfia-
dit. NeuvaÏujte jinak. A v na‰em vûku...“ 

„Chápu,“ fiekl Baley nevrle. 
Zdálo se, Ïe komisafi upadl do rozpakÛ. 
„PromiÀte, Lije.“ 
Baley pfiik˘vl a snaÏil se nemyslet na svého otce. Komisafi tu

historii pfiirozenû znal. 
„Kdy zaãalo to nahrazování?“ zeptal se Baley. 
„Podívejte se, Lije, dûláte se naivním. Stále to probíhá. Po ce-

l˘ch pûtadvacet let to probíhá, od chvíle, kdy sem pfii‰li Vesmífia-
né. To je vám známo. Teì se to jenom zvût‰uje, nic víc. JestliÏe
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tento pfiípad zkazíme, znaãnû pfiiblíÏíme chvíli, kdy se budeme
moci zastavit a tû‰it se na penzi. A naopak, Lije, jestliÏe to vyfie-
‰íme úspû‰nû, odsune se tato otázka nûkam do budoucnosti. A to
by byla v˘hodná pfiíleÏitost pro vás.“ 

„Pro mû?“ fiekl Baley. 
„Stal byste se velitelem celé akce, Lije.“ 
„To nepÛjde, komisafii. Mám jenom hodnost C 5.“ 
„Chtûl byste jistû hodnost C 6, ne?“ 
„Zda bych chtûl?“ Lije znal v˘hody, které hodnost C 6 pfiiná‰ela.

Místo k sezení v rychlodráze v dobû dopravní ‰piãky a nejenom
od desíti do ãtyfi. Vût‰í v˘bûr v jídelnách sekce. Dokonce nadûje
na lep‰í byt a pro Jessii pfiídûl pobytÛ v soláriu. 

„Chci,“ fiekl. „Jistû. Proã ne. Ale co se mi stane, kdyÏ se mi ne-
podafií ten pfiípad vyfie‰it?“ 

„Proã by se vám to nepodafiilo, Lije?“ lichotil mu komisafi. „Jste
schopn˘ ãlovûk. Jste jedním z nejlep‰ích, které tu máme.“

„Ale v mém oddíle je na pÛl tuctu muÏÛ s vy‰‰ím postavením.
Proã by se mûli vynechat?“ 

Baley nevyslovil to, co tak zfietelnû vyjadfioval jeho v˘raz, totiÏ
Ïe komisafi poru‰uje pravidla normálního postupu proto, Ïe jde
o mimofiádnû naléhav˘ pfiípad. 

Komisafi zaloÏil ruce. 
„Ze dvou dÛvodÛ. Pro mne prostû nejste jenom nûjak˘ detek-

tiv, Lije. Jsme pfiátelé. Nezapomínám, Ïe jsme spoleãnû studova-
li. Nûkdy to tak vypadá, ale to vzniká z na‰ich rozdíln˘ch úfied-
ních postavení. Jsem v‰ak vá‰ pfiítel a tohle je ohromná
pfiíleÏitost pro správného ãlovûka. Chci, abyste to vzal.“ 

„To je jeden dÛvod,“ fiekl Baley chladnû. 
„Druh˘m dÛvodem je to, Ïe vás pokládám za svého pfiítele. Po-

tfiebuji, abyste mi prokázal sluÏbu.“ 
„Jakou sluÏbu?“ 
„Chtûl bych, abyste pro toto vy‰etfiování pfiijal kolegu z vesmíru.
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Takovou podmínku si poloÏili Vesmífiané. Slíbili, Ïe vraÏdu neo-
hlásí. Souhlasili, Ïe vy‰etfiování zÛstane v na‰ich rukou. Na
oplátku trvají na tom, Ïe musejí mít v celém vy‰etfiování svého
zástupce. V celém vy‰etfiování!“ 

„To vypadá, jako kdyby nám vÛbec nedÛvûfiovali.“ 
„Rozhodnû. Chápete jejich stanovisko. Neprovedeme-li dobfie

‰etfiení, mnoho lidí u nich bude mít potíÏe s vládou. Pfiiznám jim
právo pochybovat, Lije. Chci vûfiit, Ïe mají dobré zámûry.“ 

„Jsem si tím jist, komisafii. Právû v tom je ta potíÏ.“ 
Komisafi se na nûj podíval zklamanû, ale pfiesto pokraãoval:

„Jste ochoten spolupracovat s Vesmífianem, Lije?“ 
„Îádáte to jako laskavost?“ 
„Ano, Ïádám vás, abyste pfievzal celou vûc se v‰emi podmínka-

mi, které si Vesmífiané kladou.“ 
„Pfiijmu toho Vesmífiana, komisafii.“ 
„Díky, Lije. Bude muset bydlet u vás.“ 
„Ach ne, to ne.“ 
„Rozumím. Rozumím. Ale máte velk˘ byt, Lije. Tfii místnosti.

Jenom jedno dítû. MÛÏete ho pfiijmout. Nebude vám na obtíÏ. Ani
v tom nejmen‰ím. Musí se to tak udûlat.“ 

„Jessii se to nebude zamlouvat. To vím.“ 
„Tak Jessii fieknûte,“ a komisafi pfii tom hledûl naléhavû, tak

naléhavû, Ïe se zdálo, jako by jeho oãi pfiímo propalovaly otvory
ve sklech jeho br˘lí, „Ïe kdyÏ udûláte tohle pro mne, já zase udû-
lám v‰echno, abyste pfieskoãil aÏ do C 7, Lije. Do C 7!“ 

„Dobrá, komisafii, souhlasím.“ 
Baley se pozvedl ze Ïidle, zachytil Enderbyho pohled a zase si

sedl.
„Je‰tû nûco?“
Komisafi pomalu pfiik˘vl.
„Je‰tû jedna vûc.“
„Jaká?“
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„Jméno va‰eho spolupracovníka.“
„Na tom nezáleÏí.“
„Vesmífiané,“ fiekl komisafi, „jednají zvlá‰tním zpÛsobem. Ko-

lega, kterého posílají, to není... to není...“ 
Baley rozevfiel ‰iroce oãi. 
„Poãkejte!“
„Pochopil jste to, Lije! Musíte. Není jiné v˘chodisko.“
„Aby u mne bydlel? Nûco takového?“
„Jako pfiítel vás o to prosím.“
„Ne. Ne!“
„Lije, v tomhle nemohu dÛvûfiovat nikomu. Mám vám to zno-

vu vysvûtlovat? Musíme spolupracovat s Vesmífiany. Musíme mít
úspûch, máme-li zadrÏet trestné lodû z vesmíru. Ale nemÛÏeme
ho mít star˘m zpÛsobem. Dostanete se k jednomu z jejich robo-
tÛ. JestliÏe on ten pfiípad rozfie‰í, jestliÏe bude moci ohlásit, Ïe
jsme neschopní, budeme úplnû zniãeni. My jako policejní úfiad.
Chápete to, ne? A tak budete mít v rukou velmi oÏehavou vûc.
Budete s ním muset spolupracovat, leã musíte to provést tak,
abyste ten pfiípad vyfie‰il vy, a nikoliv on. Rozumíte?“ 

„Myslíte, abych s ním stoprocentnû spolupracoval, s v˘jimkou
toho, Ïe mu podfiíznu krk? Abych mu poklepával na rameno, nÛÏ
v ruce?“ 

„Co jiného mÛÏete udûlat? Není jiné v˘chodisko.“ 
Lije Baley stál pln˘ nerozhodnosti. 
„Nevím, co tomu fiekne Jessie.“ 
„Promluvím s ní, jestliÏe chcete.“ 
„Ne, komisafii.“ A hluboko se nadechl. „Jak se jmenuje mÛj ko-

lega?“ 
„R. Daneel Olivaw.“ 
„Teì není ãas hrát si se slovy, komisafii,“ fiekl smutnû Baley.

„Pfiijímám tu práci, uÏijme tedy jeho plné jméno. Robot Daneel
Olivaw!“
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Kapitola 2

Jízda expresní dráhou

Expresní dráhu tak jako vÏdy zaplÀoval obvykl˘ dav. Cestující
s místy k stání mífiili na dolní nástupi‰tû, a druzí, s právem na
místa k sezení, na nástupi‰tû horní. Jednolit˘ proud lidí vytékal
z expresní dráhy po pohybliv˘ch schodi‰tích k místnímu spojení
nebo ke stanovi‰tím, která ho po schodech nebo po mostech od-
vádûla do nekoneãného bludi‰tû mûstsk˘ch sekcí. Jin˘, stejnû ne-
pfietrÏit˘ proud lidí, vnikal po pohyblivém schodi‰ti dovnitfi k ex-
presní dráze z opaãné strany. 

Bylo tu nekoneãnû mnoho svûtel. Záfiící stûny a stropy, z nichÏ
jako by pr˘‰til chlad, dokonce svûtélkování. ZaÏehující se rekla-
my, pfiitahující pozornost. Tvrdé, neustávající záblesky „svûtel-
n˘ch ãervÛ“, jeÏ hlásaly SMùR DO SEKCE JERSEY, PODLE ·I-
PEK DO EAST RIVER SHUTTLE, HORNÍ NÁSTUPI·Tù PRO
V·ECHNY SMùRY DO SEKCE LONG ISLAND. 

Îádná smûrovka do Vesmírného mûsta, pomyslel si Baley. 
Pfiecházel z pásu na pás s lehkostí získanou celoÏivotním cvi-

kem. Dûti se uãí „skákat po pásech“, sotva se jen nauãily chÛzi.
Baley témûfi necítil trhnutí, které pfii kaÏdém jeho kroku pÛsobi-
lo zrychlení pohybujícího se pásu. Ani si neuvûdomoval, Ïe tuto
sílu vyrovnává pfiedklonem. Bûhem pÛl minuty se dostal na po-
slední pás, pohybující se ‰edesátimílovou rychlostí, a mohl na-
stoupit na ohrazenou a zasklenou pohyblivou plo‰inu, která
tvofiila expresní dráhu. 
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Îádná smûrovka do Vesmírného mûsta, pomyslel si. 
Smûrovka není tfieba. Máte-li tam co dûlat, znáte cestu. Ne-

znáte-li cestu, nemáte tam co dûlat. KdyÏ asi pfied pûtadvaceti
lety do‰lo k zaloÏení Vesmírného mûsta, vznikla silná snaha vy-
tvofiit z nûho vefiejnû pfiístupné místo. Davy lidí z mûsta proudi-
ly tím smûrem. 

Vesmífiané tomu udûlali konec. Zdvofiile (byli vÏdycky zdvofiilí),
taktnû, leã nekompromisnû postavili mezi mûsto a sebe bariéru.
Vytvofiili komisi pro vystûhovalectví, spojenou s celním dohledem.
(JestliÏe jste tam mûli co dûlat, prokázali jste svou totoÏnost, dali
jste se prohledat a podstoupili jste lékafiskou prohlídku a doko-
nalou dezinfekci.) 

To vyvolalo nespokojenost. Pfiirozenû. Víc nespokojenosti, neÏ
si to zaslouÏilo. Dostateãnû nespokojenosti k tomu, aby se stala
váÏnou pfiekáÏkou v modernizaci mûsta. Baley si pamatoval na
bariérové boufie. Patfiil k davu, kter˘ pronikl zábradlím expresní
dráhy, namaãkal se na sedadla bez ohledu na hodnostní v˘sady,
bûÏel podél pohybliv˘ch pásÛ i pfies nû, dávaje v sázku, Ïe si pfie-
razí vaz, a usadil se po dobu dvou dnÛ tûsnû u bariéry Vesmírné-
ho mûsta, provolával hesla a niãil mûstsk˘ majetek, naplnûn to-
uhou v tomto niãení se vybít. 

Baley, kdyÏ se chvíli rozpomínal, dodnes dovedl zazpívat teh-
dej‰í popûvky. Napfiíklad âLOVùK SE NA ZEMI NARODIL na
starou lidovou melodii s fiíkankov˘m nápûvem „tralalala tidly lá“. 

âlovûk se na Zemi narodil, nesly‰í‰? 
Na Zemi, na které pofiád Ïil, nesly‰í‰? 
Vesmífiane, ztraÈ se jemnû 
ze v‰ech tváfií na‰í Zemû! 
Zatracen˘ Vesmífiane, nesly‰í‰? 
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Mûl stovku slok. Jen málo jich mûlo vtip. Vût‰inou byly hlou-
pé, mnohé byly obhroublé. Ale kaÏdá konãila „Zatracen˘ Vesmí-
fiane, nesly‰í‰?“ Byly to zbyteãné nadávky do tváfie VesmífianÛ.
Nadávky na to, co Pozem‰Èany uráÏelo nejvíce: Ïe Vesmífiané stá-
le pokládali pozemské tvory za nositele v‰ech nemocí. 

Vesmífiané pfiirozenû neode‰li. Dokonce ani nemuseli pouÏít
Ïádnou ze sv˘ch útoãn˘ch zbraní. UÏ dávno se zastaralé pozem-
ské flotily pouãily o tom, Ïe pfiiblíÏit se k jediné lodi Vnûj‰ích svû-
tÛ je sebevraÏda. KdyÏ se v prvních dnech, kdy Vesmírné mûsto
vzniklo, pozemské letouny odváÏily pfieletût jeho hranice, prostû
zmizely. Nanejv˘‰ se na Zemi nalezly jejich trosky. 

A nikdo nebyl takov˘ blázen, aby zapomnûl na úãinek subéte-
rick˘ch ruãních granátÛ, kter˘ch pouÏili proti Pozem‰ÈanÛm ve
válkách minulého století. 

Tak Vesmífiané sídlili za svou bariérou, která sama byla plo-
dem jejich pokroãilé vûdy, a na Zemi neexistoval zpÛsob, jak ji
prolomit. âekali prostû na své stranû bariéry, dokud mûsto samo
neuklidní dav pomocí uspávacího a dávivého plynu. Vûznice po-
tom zaplnili vzboufieneãtí vÛdcové, nespokojenci a ti lidé, ktefií
byli zatãeni pouze proto, Ïe byli nablízku. Po krátké dobû se zase
v‰ichni dostali ven. 

Po urãité dobû Vesmífiané svá omezující nafiízení zmírnili. Od-
stranili bariéru a mûstská policie pfievzala dozor nad nedotknu-
telností Vesmírného mûsta. To nejdÛleÏitûj‰í ze v‰eho, lékafiská
prohlídka, ztratilo hodnû ze své obtíÏné dotûrnosti. 

Nyní, pomyslel si Baley, by se mohl bûh událostí obrátit. Jest-
liÏe si Vesmífiané skuteãnû myslí, Ïe do Vesmírného mûsta pronikl
Pozem‰Èan a spáchal vraÏdu, mohli by zase obnovit bariéru. To
by bylo ‰patné. 

Vyjel na nástupi‰tû expresní dráhy, pro‰el oddûlením k stání
na spirálovou rampu, která vedla na horní plo‰inu, a posadil se
tam. Nezastrãil si v‰ak lístek vyznaãující jeho hodnost za stuhu
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na klobouku, dokud neprojel poslední sekci Hudsonu. Nûjak˘ C 5
nemûl právo na sedadlo v pásmu ohraniãeném na západû Long
Islandem a na v˘chodû Hudsonem a aãkoli v této chvíli bylo
hodnû míst voln˘ch, kter˘koliv z dopravních dozorcÛ by jej auto-
maticky vykázal. Lidé stále poslu‰nûji dodrÏovali roztfiídûní na
hodnosti a Baley se ve v‰í poãestnosti pokládal za ãlovûka z lidu. 

Vzduch, naráÏející na zakfiivené vûtrné chrániãe, umístûné ze-
zadu nad kaÏd˘m sedadlem, vydával charakteristick˘ hvízdav˘
zvuk. Nedalo se pfii nûm mluvit, ale dalo se pfiem˘‰let, byl-li ãlo-
vûk na to zvykl˘. 

Pozem‰Èané byli vût‰inou v tom ãi onom smyslu stfiedovûkáfii.
Nebylo to nesnadné, neboÈ to znamenalo pouze vracet se my‰-
lenkami zpût do doby, kdy Zemû byla jedin˘m svûtem, a nikoliv jen
jedním z padesáti. A se v‰emi nev˘hodami jednoho z padesáti. 

Najednou Baley trhl hlavou prudce doprava, kdyÏ zaslechl
Ïensk˘ v˘kfiik. Nûjaká Ïena upustila svou kabelku. Zahlédl ji na
okamÏik, drobn˘ svûtle rÛÏov˘ pfiedmût, odráÏející se proti
chmurné ‰edi pohybujících se pásÛ. Cestující spûchající z expre-
su ji nepochybnû odkopl na pomalej‰í pás, takÏe majitelka se
nyní od své vûci nezadrÏitelnû vzdalovala. 

Baley se za‰klebil. Mohla by ji dostihnout, kdyby byla tak du-
chapfiítomná, Ïe by pfie‰la na pás pohybující se pomaleji, a kdy-
by ji nikdo neodkopl na tu ãi onu stranu. Nikdy se nedoví, zda to
udûlala, nebo ne. Cel˘ v˘jev byl jiÏ témûfi míli za ním. 

Pravdûpodobnû ji nedostala. Statistiky udávaly, Ïe prÛmûrnû
kaÏdou tfietí minutu nûkdo nûco na pásech nûkde ve mûstû ztratí
a uÏ nikdy to nenalezne. Byla to jedna z potíÏí moderního Ïivota. 

Baley rozvaÏoval. Kdysi to bylo jednodu‰‰í. V‰echno bylo jed-
nodu‰‰í. A to právû dûlá z lidí stfiedovûkáfie. 

B˘t stfiedovûkáfiem lze rÛzn˘mi zpÛsoby. Julius Enderby, kte-
r˘ je bez fantazie, to dûlá tak, Ïe si pfiivlastÀuje zastaralé zvyky.
Br˘le! Okna! 
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Pro Baleyho to znamenalo studovat dûjiny. Zejména lidové
obyãeje. 

Nyní mûsto! Mûsto New York, ve kterém Ïil a s nímÏ byl spjat.
Rozlehlej‰í neÏ kterákoliv jiná mûsta, mimo Los Angeles. S vût-
‰ím poãtem obyvatel neÏ kterékoliv jiné mûsto mimo ·anghaj.
Bylo staré pouhá tfii století. 

Popravdû fieãeno, v této zemûpisné oblasti jiÏ pfiedtím existo-
valo nûco, ãemu se fiíkalo mûsto New York. Toto primitivní naku-
pení obyvatelstva existovalo jiÏ pfied tfiemi tisíci, nikoli tfiemi sty
lety, ale to nebyl skuteãn˘ New York. 

Tenkrát Ïádná mûsta nebyla. Pouze hromady mal˘ch a vel-
k˘ch obydlí pod voln˘m nebem. Podobaly se ponûkud vesmí-
fiansk˘m domÛm, ale pfiirozenû se od nich znaãnû odli‰ovaly.
Tûchto hromad (nejvût‰í jen vzácnû dosáhly deseti miliónÛ oby-
vatel, vût‰ina nemûla v‰ak ani milión) bylo roztrou‰eno na
Zemi tisíce. V moderním mûfiítku hospodáfisky naprosto nedo-
staãovaly. 

RÛst obyvatel donutil Zemi, aby zv˘‰ila v˘konnost. Planeta
mohla uÏivit dva, tfii, dokonce pût miliard lidí, sniÏujíc postupnû
Ïivotní úroveÀ. Jakmile v‰ak obyvatelstvo dosáhlo osmi miliard,
v˘hled do budoucnosti pfiiná‰el hrozbu hladu. V lidské kultufie se
musely provést rozhodující zmûny, zejména kdyÏ Vnûj‰í svûty
(které pfied tisíci lety byly koloniemi Zemû) ukázaly, Ïe zákazy
pfiistûhovalectví myslí velmi váÏnû. 

Rozhodující zmûnu v prÛbûhu víc neÏ tisícilet˘ch dûjin Zemû
pfiivodila postupná tvorba mûst. Musela se vytváfiet obrovitá,
aby v sobû soustfiedila velik˘ v˘kon. Na to se pfiicházelo, i kdyÏ
nevûdomky, jiÏ ve stfiedovûku. Domácí v˘roba ustoupila továr-
nám a továrny se spojily v prÛmysl svûtadílÛ. 

Pomysleme na nedostateãnost a na nevyuÏití sta tisíce domÛ
pro sto tisíc rodin oproti sto tisíci jednotkám v sekci. Na sbírku
kniÏních filmÛ v kaÏdém domû oproti filmovému stfiedisku v sek-
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ci. Na soukromou televizi pro kaÏdou rodinu oproti spoleãnému
promítacímu systému. 

Nebo tahle vûc, to prostodu‰e po‰etilé a nekoneãné rozmnoÏo-
vání kuchyní a koupelen oproti naprosto dokonal˘m jídelnám
a sprchám v kulturních zafiízeních mûsta. 

Na Zemi hynulo stále více vesnic, mûstysÛ a mûst a pohlcovala
je mûstská centra. Tento v˘voj zpomalily jen vyhlídky na násled-
ky atomové války. KdyÏ se vynalezl ochrann˘ silov˘ ‰tít, v˘voj se
pfiekotnû zrychlil. 

Mûstská kultura pfiedstavovala to nejúãelnûj‰í rozdûlování po-
travin, stále vzrÛstalo vyuÏití kvasinek a fias. Mûsto New York se
rozrostlo na dva tisíce ãtvereãních mil a pfii posledním sãítání
mûlo pfies dvacet miliónÛ obyvatel. Na Zemi bylo na osm set vel-
k˘ch mûst s prÛmûrn˘m poãtem deset miliónÛ obyvatel. 

KaÏdé mûsto se stalo polonezávislou jednotkou, hospodáfisky
témûfi sobûstaãnou. Staãilo uzavfiít je stfiechou, obehnat hradbou,
zapustit je do zemû. Stalo se ocelovou jeskyní, obrovskou, sebe
samu spoutávající jeskyní z oceli a betonu. 

Bylo moÏno postavit je vûdecky. V jeho stfiedu byl obrovsk˘ ce-
lek správních úfiadÛ. Kolem se rozprostíraly jednotlivé obytné
sekce, peãlivû uspofiádány jedna vzhledem k druhé, a spojovala
je expresní dráha i místní linky. Na pfiedmûstích byly továrny,
plantáÏe s fiasami, pole s kvasinkami a energetické zdroje. Ve v‰í
té spleti bylo vodovodní potrubí a kanalizace, ‰koly, vûznice a ob-
chody, energetické linky a dopravní prostfiedky. 

Nedalo se jiÏ pochybovat, Ïe právû mûsto pfiedstavuje vrchol
lidské snahy ovládnout okolí. Nikoliv vesmírné lety, nikoliv pa-
desát kolonizovan˘ch svûtÛ, které si nyní nedaly sáhnout na
svou nezávislost, ale mûsto. 

Prakticky nikdo z pozemského obyvatelstva neÏil mimo mûsta.
Za jejich hranicemi byla divoãina, prostor pod voln˘m nebem, na
nûjÏ málokdo dokázal pomyslet beze strachu. Volného prostoru
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bylo v‰ak nezbytnû tfieba. Byla v nûm voda, bez níÏ se ãlovûk nemo-
hl obejít, uhlí a dfievo, které byly jedin˘mi a základními surovinami
pro v˘robu umûl˘ch hmot a pro vûãn˘ vzrÛst kvasinek. (Nafta se uÏ
dávno vyãerpala, ale kvasinky, bohaté na olej, tvofiily dostateãnou
náhradu.) Na pÛdû mezi mûsty byly stále je‰tû doly a uÏívalo se jí
stále je‰tû, a víc neÏ si lidé uvûdomovali, k pûstování plodin a k past-
vû dobytka. Nedostaãovalo to, ale hovûzí, vepfiové a obilniny byly
vÏdycky vítány na luxusním trhu nebo se hodily na v˘voz. 

Ale fiídit doly a statky, spravovat farmy, ãerpat vodu, k tomu
bylo zapotfiebí jen málo lidí, a ti provádûli dozor na dálku. Robo-
ti vykonávali tuto práci lépe a byla s nimi men‰í starost. 

Roboti! V tom byla ta obrovitá ironie. Právû na Zemi se usku-
teãnil vynález pozitronového mozku a rovnûÏ na Zemi se poprvé
pouÏil robot k tomu, aby vyrábûl. 

Nikoliv na Vnûj‰ích svûtech. Aãkoliv Vnûj‰í svûty se vÏdycky
tváfiily, jako kdyby robot pocházel z jejich kultury. 

Sv˘m zpÛsobem ov‰em na Vnûj‰ích svûtech dokázali roboty
vyuÏít efektivnûji. Tady na Zemi roboti pracovali vÏdy jen v do-
lech a na polnostech. AÏ v posledním ãtvrtstoletí, prosazováni
Vesmífiany, pronikali roboti pozvolna do mûst. 

Mûsta byla dobrá. KaÏd˘, mimo stfiedovûkáfie, vûdûl, Ïe za nû
není náhrada, Ïádná rozumná náhrada. Jediná potíÏ spoãívala
v tom, Ïe pfiestávala vyhovovat. Poãet pozemského obyvatelstva
stále vzrÛstal. Pfii v‰em, co mûsta dokázala vyrobit, by jednoho
dne mnoÏství kalorií urãené pro jednoho obyvatele pokleslo jed-
nodu‰e pod hranici, která umoÏÀuje Ïivot. 

V‰e zhor‰ovalo i to, Ïe tu byli Vesmífiané, potomci prv˘ch vy-
stûhovalcÛ ze Zemû, Ïijící v pfiepychu na sv˘ch málo osídlen˘ch
svûtech, fiízen˘ch roboty. S chladn˘m rozmyslem si hájili pohodl-
n˘ Ïivot, kter˘ vypl˘val z malé zalidnûnosti jejich svûta, a z toho
dÛvodu udrÏovali nízkou porodnost a nepfiijímali vystûhovalce
z pfielidnûné Zemû. A to... 
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