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Vyhnání z ráje

Řídicí týmy pracovních skupin seděly na korporátní 
schůzce a rozebíraly detaily řešení, pracovní postupy 
a možné inovace. „Má -li dojít k efektivnímu typu 
rozmnožování, navrhuji dát přednost pohlavnímu 
před bezpohlavním. Důvody jsou jednoduché. 
Jednak podpoříme rozvoj genetického fondu, ale také 
předejdeme vlivu prostředí na DNA,“ jal se vysvětlovat 
šéf týmu nazvaného, stejně jako vyvíjený prototyp, 
Adam, přesvědčený, že kolegové z konkurenčního ko-
lektivu budou opakovat chyby jako u bezpohlavních 
ryb, jež vymýtila skupina jednoduchých virů, proti 
nimž se vodní obratlovci s chabým imunitním systé-
mem nebyli s to bránit.

„Kolego, nejenže pracujeme s touto tezí rozmno-
žování, neboť jsme si vědomi jejího potenciálu pro 
variabilitu schopností přežití budoucí entity, ale my jsme 
věc posunuli ještě o kousek dále a pracujeme na mo-
delu dominantního charakteru, kterému váš Adam 
snadno podlehne. V současné době zkoušíme celou 
řadu přitažlivých systémů, například feromonů skvěle 
lahodících nasálním orgánům vašeho Adama, nebo 
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uspořádáváme konfiguraci některých orgánů a ústrojí, 
aby takříkajíc zapadl klíč přesně do zámku, jestli mi 
rozumíte. Prostě aby naše výrobky byly kompatibilní 
po všech stránkách. Rozhodli jsme se také rozšířit vyu-
žití některých orgánů jako víceúčelových, třeba jak pro 
rozmnožování, tak pro budoucí věci mateřské. Ještě 
snad taková okrajová informace. Naši entitu jsme na-
zvali Lilith.“

„Ale přátelé,“ ozvalo se ze zařízení podobného troj-
úhelníku s magickým okem uprostřed. „Jsem rád vaší 
operativnosti i ambicím, avšak chtěl bych připomenout 
stěžejní důvod našeho snažení. Potřebujeme zalidnit ob-
rovskou zahradu, která je již k dispozici spolu s faunou 
i flórou. Cože jsem to řekl? Zalidnit? To zní tak hezky! 
Tak poeticky, že! Budeme tedy těm entitám říkat ‚lidé‘. 
To je takové milé! Moc pěkně se to vyslovuje – lidé,“ 
rozplývalo se zařízení.

„Starej nám senilní,“ šťouchl do šéfa týmu Adam 
vrchní fyziolog. „Nezapomínejte, že je vševědoucí a vše-
mohoucí!“ okřikl šéf kolegu. „S Lilith a Adamem budou 
zahradní prostory úplné, a až se nám lidé rozmnoží, oži-
ví to celý komplex,“ ukončilo zařízení svůj příspěvek.

■
Zkouška prototypu probíhala velmi zdárně a oba sou-
peřící týmy musely konkurentům přiznat některá velice 
zdařilá řešení partikulárních problémů. „To je elegantní 
způsob žádoucí reakce na projekční stav našeho objek-
tu, kolegové,“ uznale kýval hlavou psycholog projektu 
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Lilith. „Jen jsme využili percepce přenesené do lim-
bických center Adama, inervace a dobrého prokrvení 
speciálních topořivých tělísek,“ vysvětlil fyziolog kon-
kurenčního týmu. „Má to však jednu nevýhodu, přátelé, 
a to klesající hormonální dostačivost spojenou s věkem, 
která bohužel nesouvisí s percepcí. Takže Adam se rád 
podívá a bude mít chuť, ale bez adekvátní reakce pří-
slušného orgánu.“

„Ještě otázka! Ty ideální proporce Adama a Lilith bu-
dou zachovány i pro budoucí potomstvo?“ optal se jeden 
z účastníků. „Dobrotivý…,“ vzhlédl fyziolog k zařízení 
s magickým okem. „Budou se samozřejmě významně 
lišit! Budou dané příslušnou genetickou strukturou,“ 
chtěl rozhořčeně pokračovat. „Takže v příštích gene-
racích mohou některé orgány být úplně jiné, tvarově 
i rozměrově,“ zasnil se všemohoucí, čímž uťal mentor-
skou etudu fyziologa.

„Tak, kolegové,“ rezolutně zavelel šéf týmu Lilith. 
„Máme tady důležitou zkoušku spojení obou lidí! Chtěl 
bych vyzvat všechny, až na fyziology a sexuology, aby 
opustili místnost. Zkouška je neveřejná, to snad chápete.“

■
„Vítám vás, kolegové, na zasedání intelektové komise 
projektu Lidé,“ přivítal člen byra specialisty obou týmů. 
„Chtěl bych přítomným připomenout, že jsme pro ten-
to projekt přijali názvosloví a nadále budeme entitám 
říkat podle jejich funkce Muž a Žena. Oba prototypy 
jsou již plně provozuschopné a pracují v ověřovacím 
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módu. Vaše názory, kolegové, na psychickou kapacitu 
Ženy a Muže?“

„No, nám se zdá, že kolegové z týmu Adam nevěnovali 
rozumu Muže přílišnou pozornost,“ začal intelektový 
analytik týmu Žena. „Zpracování dat a informací je u něj 
podprůměrné. Je schopen soustředit se pouze na jednu 
činnost. Dává přednost hře před odpovědností. Co je 
však do,“ prstem ukázal směrem vzhůru, „nebe volající, je 
jeho odvislost od druhé entity, pardon, Ženy.“„Promiň-
te, ale to snad bylo účelem naší snahy o kompatibilitu,“ 
ohradil se šéf týmu Adam. „Ale nemuseli jste jej udělat 
tak chudého duchem,“ nedal se analytik. „Nemohou 
ho zajímat jen postavení v tabulce a body.“ „Máme tedy 
na čem pracovat, kolegové. Víte dobře, že kolaudace 
prototypu se blíží,“ zdviženým ukazováčkem podpořil 
člen byra svou důležitost.

■
„Na žádost týmu Lilith zahajuji mimořádnou krizovou 
poradu projektu Lidé,“ dal si záležet na patetičnosti 
člen byra. „Prosím kolegy z týmu Žena, začněte!“ „No, 
jak bych to řekl, prostě formuloval,“ ošíval se šéf týmu. 
„Ona nám žena, teda Lilith, nechce být při aktu trvale 
pod mužem. Zdá se jí, že genderovější by bylo, kdyby 
ona, s vyšší intelektovou kapacitou, byla nahoře, tedy 
dominantní.“ „Cože to nechce?“ zeptal se starší fyzio-
log týmu Muž. „Nechce být při souloži submisivní,“ 
zakřičel mu do ucha šéf jeho týmu. „A to je důležité?“ 
neodbytně pokračoval fyziolog. „Pro ni zřejmě otázka 
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společného bytí,“ prohlásil kdosi z týmu Adam. „Tak 
ať rozumnější ustoupí,“ pokračoval stařík. „Jenže to ona 
nechce,“ vysvětloval nedůvtipnému kolegovi důsledky 
instalace intelektu a temperamentu obou protolidí.

K šéfovi týmu Žena přiběhl udýchaný mladý kolega 
a přerývaně, mezi nádechy, hovořil tak nahlas, že všichni 
přítomní nemohli neslyšet jeho zprávu. „Je pryč! Zdrhla! 
Lilith! Prý s touhle kreaturou, kterou nazýváme mužem, 
odmítá být. Je líný, trouba, a pořád myslí jen na jedno. 
Utekla mimo zahradu. Je někde venku. Hledáme ji.“

■
„Prostě se nám ji nepovedlo přesvědčit, kolegové,“ ar-
gumentoval šéf týmu Žena. „Už se nevrátí. Je spokojená 
venku. My jsme však, přátelé, neotáleli a máme zde 
nový prototyp, jenž jsme nazvali Eva. Abych řekl prav-
du, kompletně jsme tomuto modelu předělali myšlení 
i intelektovou kapacitu a přidali na dovednostech v emo-
cionální oblasti. Hardware jsme ponechali v původním 
stavu. Komplexní zkoušky nového modelu už byly za-
hájeny.“

■
„Tak vidíte, že to jde, když se chce,“ hodnotil člen byra 
výsledky zkoušek. „Ona přemýšlí víceméně nahlas, je 
milá, přívětivá a v podstatě po něm nic nechce. A on, 
jako dobračisko a ňouma, bere všechno vážně. A tím, 
jak jsme mu rozvinuli manuální dovednosti, může být 
konečně i užitečný. Jen mě trochu trápí ty nové mani-
pulativně intrikánské schopnosti Evy.“ „No, já bych to 
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tak úplně neviděl,“ oponoval šéf týmu Eva. „Ona na sebe 
totiž bere odpovědnost, třeba, jak pořád vyjednává s tím 
hadem!“ „Cože dělá?“ vybuchl člen byra. „No, vzdoruje 
tomu plazovi, nechce mu podlehnout, a tak s ním ko-
munikuje,“ snažil se vysvětlit šéf týmu Žena. „Ale víte, 
že,“ ukázal člen byra na přístroj s magickým okem, „to 
výslovně zakázal. Žádné informace o systému Ráj pro 
prototypy! Mohli by je zneužít!“

■
Člen byra stál rozkročen s plamenným mečem v ruce 
a hřímal: „Ne dosti, že jsme jim vdechli život! Že jsou 
to prototypy z dílny Nejvyššího! Že jsme investovali 
čas a prostředky! Oni nám tak trestuhodně selžou! Ale 
to si odskáčou!“ „Co říká?“ nedůvtipně se optal starý 
fyziolog. „Svedla ho k nepravosti, tedy Eva. Pozřeli jabl-
ko ze stromu poznání, a teď mají malér! A my s nimi!“

■
„Dobré zprávy, kolegové!“ hovořil pozitivisticky naladěný 
šéf týmu Muž. „Ten,“ sepjal ruce a pohlédl vzhůru, „už 
se tolik nezlobí a je pro, aby s jistými úpravami, samo-
zřejmě mimo zahradu, založily naše prototypy lidstvo. 
Kolegové, my teď máme maximální příležitost vyma-
zat všechny lapsy našeho výtvoru. Uděláme z něj toho 
chytřejšího, důvtipnějšího, svedeného, prostě chudáka. 
Uděláme z něj pána tvorstva.“
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