Její rty mìly stejnou.
Pomalu jsem auto obeel. Bylo jen jemnì zaoblené, kabina malá a tìsná, èelní sklo
kolmìjí ne zadní, které splývalo ke klesajícímu víku zavazadelníku. Penisovitì dlouhá,
zaoblená kapota motoru s roztlemenou maskou a lesklou hvìzdou, sice jen tøícípou, zato
velikou. Chrom na náraznících, na kulatých svìtlometech, ve vydutých poklicích kol, na
klièkách dveøí. Táhlé vlny blatníkù, podtrené absolutní pøímkou nad podbìhy; oboèí
dávné hollywoodské hvìzdy. Ale postranní chladicí prùduchy, ty hranaté kosé møíky 
to byly ábry raloka.
Chvíli mi trvalo, ne jsem køídlatý mechanismus dveøí pochopil a dokázal vzít za kliku.
Eliana se zasmála, a kdy jsem se koneènì nasoukal do kabiny, zeptala se, co bude k jídlu.
Byla opálená, ale jen mírnì, a moná o nìco hubenìjí. Na sobì mìla svìtlou sukni
a sportovní halenu s kulatým výstøihem. Kolem krku si uvázala bledìzelený átek a oèi
schovala za protáhlé gangsterské brejlièky. Jen boty jí kazily image brunety ze starího
akèního filmu: plátìné mokasíny s tlustou gumovou podrákou.
Interiér auta byl ladìný do krémova: svìtlá kùe na sedadlech a na palubní desce,
øadicí páka zakonèená koulí ze slonoviny, kostìná ovládátka po obou stranách volantu.
Ten mìl vìnec z vyrudlého døeva a støedový køí vykládaný èervenou perletí. Budíky
otáèkomìru a rychlomìru mìly smetanovou výplò, èerné èíslice, èervené ruèièky a chromové lemování.
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Øekl jsem, e to auto je skvost. Odpovìdìla, e mi ho pùjèí. Ta samozøejmá velkorysost
mi vzala slova. Má pøece øidièák, øekla s jistotou. Ano, pøikývl jsem, u sedm rokù.
A jak je to dlouho, co jsem neøídil? chtìla vìdìt a zvedla si brýle na èelo. Sedm rokù,
odpovìdìl jsem po pravdì.
Vystoupila a ukázala na místo øidièe. Poslunì jsem si pøesedl. Vklouzla vedle mì, sundala si brýle a øekla, a to vezmu na severozápadní magistrálu. Kdy jsem otáèel klíèkem,
klepala se mi ruka. Zaøadil jsem jednièku; páka la trochu ztuha. Zmínil jsem to. Co jsem
èekal? opáèila. Autíèko je roèník sedmapadesát.
Pustil jsem spojku a roèník 1957 udìlal skok dopøedu. Jiný vùz u chodníku nestál; natìstí. Øítili jsme se vpøed a já vùbec nestíhal toèit volantem. lápnul jsem na brzdu.
Eliana byla pøipoutaná. Koutkem pravého oka jsem vidìl, jak se jí zhoupla hlava. Slyel
jsem, jak nohama hledá pedál brzdy a spojky, ale pøed sedadlem spolujezdce je nenachází.
Slyel jsem, jak se smìje. Pøebìhl mi po zádech mráz. Auto koneènì zastavilo, ani by
vyboèilo do jízdního pruhu. Motor zhasnul. Z chladièe se zvednul obláèek páry. Otoèil
jsem klíèkem zpátky, vylezl ven a pustil Elianu k volantu.
Pohladila mì po tváøi: Vy chlapi jste tak hrr. Potom stejnì milostivì polaskala øadicí
páku. Staèí tì polechtat, viï, kupátko?
Poupátko, napadlo mì. Poupátko polechtat  pìkný kvítko dostat. Tie jsem zasedl
vedle ní.
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Jetì mì nezradilo, øekla zasvìcenì. Je to takový moje køídlo, ví? Køídlo ptáka
ohniváka. Auto... Autodafé ! Dupla na plyn a teprve pak otoèila klíèkem. Motor zaøval
stralivou silou. Teprve pøi tom zvuku na mì dolehl ok: já e chtìl tohle ukoèírovat?
Mercedes se dal do pohybu. Po mìstì jela pomalu, za mìstem obvyklou poslaneckou
rychlostí: na dálnici sto sedmdesát, na okreskách sto dvacet. Do zatáèek se ale nikdy nehnala v protismìru a pøedjídìla míò, ne bych èekal. Pøipadal jsem si bezpeèný jako dítì.
Vùbec jsem nepochyboval, e dojedeme iví a zdraví.
Zeptal jsem se, jaká byla dovolená. Pokrèila rameny. Nemìla na ostrovì s kým ztratit
slovo. Povaovali ji za Nìmku, co si jezdí uívat s mladými chlápky. Chtìla se nad tím
zachechtat, ale moc jí to nevylo. Podívala se na mì, a kdy jsem ji napomenul, aby si
hledìla øízení, poslechla. Mìla jsem si tì vzít s sebou, øekla po chvíli ticha.
Si tì? Tøeba jako opalovací krém?
Hmmm. Ten by se mi hodil i dneska. V lese mi namae ramena, jo?
Nasadila si sluneèní brýle a poloila mi pravou dlaò na levé koleno. Sundala ji, jenom
kdy potøebovala pøeøadit. Za hodinu a pùl jsme byli pod Trojí horou.
Zaboèila na polní cestu zarostlou houtím. O kus dál se køoviny rozestoupily pøed rovnou zelenou loukou. Auto opsalo v trávì koleje pøedem vyjeté traktorem a zastavilo.
Mám pro tebe dárek, øekl jsem. Odvázal jsem jí z krku zelený átek, strèil ho do kapsy
a vytáhl odtamtud jiný. Ohnivì èervený. Vechno nejlepí k svátku, Elo.
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Pøiloila si ho na nahý krk. Horké znamínko v hrdelní jamce se ztratilo za chladivým
hedvábím. Pøivøela oèi, dala mi pusu na tváø, a kdy si átek uvazovala, mìla odvrácenou
hlavu. Chvilièku se jí tøásly ruce.
Scházeli jsme pìinou mezi doubky. Já jsem nesl jídlo, ona láhev vína; trvala na tom,
e mi s nìèím pomùe. Pod strání tekl irokým korytem potok, po horkých dnech mìl
hladinu nízko. Eliana vìdìla, jak se jmenuje: Modla. Shodli jsme se, e je to divné jméno
pro potok. Podél vody vedla lesnická cesta. Na stromech byly zalé turistické znaèky.
Chtìli jsme k oppidu a mapa nás posílala vpravo. Ela mì vzala za ruku. li jsme po proudu,
dokud jsme nenarazili na paøez po obrovském dubu, seøíznutý tak rovnì, e pøipomínal
stùl.
Nemuseli jsme nic øíkat; bylo jasné, e piknik se odbude tady. V korunách osik umìl
vítr, voda plynula tie. Ptáci nezpívali.
Postavila láhev na paøez a poádala mì, abych ji otevøel. Má prý nesnesitelnou ízeò.
Nabídl jsem jí minerálku, ale zavrtìla hlavou. Uvìdomil jsem si, e jsem zapomnìl na
vývrtku. Abych získal èas, vyndal jsem jídlo na paøez a namazal bagety máslem.
Copak nemá multifunkèní nù? prokoukla mì. Takovej ten èervenej s køíkem?
Øekl jsem, e jsem ho zapomnìl doma, ale víno si pøece mùeme nechat na pozdìji,
Eliana stejnì øídí.
Odsekla, e kapka ji nezabije a e tak dobrý piknik vodou zapíjet nebude. Vypadala


natvanì. Dokonce zoufale. Dolo mi, e má vypìstovanou slunou závislost. Anebo...
Anebo se jen potøebuje uvolnit?
Vytáhla z kapsy klíèky od auta a zkusila vyárat korkový punt kousek po kousku. Zátka
se drolila a ona si zlomila nehet. Nemohl jsem se na to dívat. Láhev jsem jí vzal a vybídl
ji, a nakrájí rajèata. Zvedla oboèí, ale poslechla. Upilal jsem povytaený vrek korkového puntu a pak ho døevìnou støenkou vrazil do láhve. Purpurové kapky mi vyplíchly na kalhoty.
Jedli jsme hodinu. Já jsem sedìl v trávì na bøehu potoka, ona na samém kraji paøezu.
Z vína jsem vypil dva pohárky a ona zbytek. Pak si benzínovou pistolkou zapálila cigaretu, laènì natáhla kouø a vyfoukla ho nosem. Pomalu se protáhla, pohyby mìla vláèné,
úsmìv zasnìný. Víno tedy pùsobilo aspoò na ni. Povytáhla si sukni do pùli stehen a zeptala se, kdy u jí koneènì zlíbám nohy.
Tady na cestì? Rozhlédl jsem se. Ani z jedné strany nikdo nepøicházel. Z dálky se
ozývalo vytí motorové pily.
Zaloila si ruce na prsou. No tak tì pøistihnou, jak nìjaký enský strká hlavu mezi
stehna.
Zaèal jsem studovat mapu. Podle zelených znaèek jsme k oppidu mìli dojít po dvou
kilometrech  nacházelo se na skále pøímo nad potokem a musí se nejdøív obejít po úzkém
pruhu bøehu; teprve tam se dá vyplhat nahoru.


Na mapu padl stín. tíhlé prsty mi ji vykubly z ruky a hodily ji na zem. Druhá ruka
z paøezu smetla nádobí a zbytky jídla. Obì se mi omotaly kolem krku. Táhly mì dolù na
rovné proslunìné døevo.
Jetì jsem tì neodmìnila za dárek, horce mi dýchla do ucha. Políbila mì na ústa.
Stáhl jsem jazyk co nejvíc dozadu, ale ten její ho stejnì nael a ouchl do nìj. Pøeskoèila
z nìj jiskra  jako kdy potápìè dostane zásah od rejnoka.
Eliana leela na stromovém stole a nohama mi objímala boky. Uchopil jsem ji za ramena, vzepøel se a trochu se odtáhl. Musel jsem si ji prohlédnout. Oèi mìla zavøené, sukni
vyhrnutou a k pasu, nohy daleko od sebe. Satén kalhotek lemovaly mezi tøísly èerné
chloupky, prostøedkem látky se táhla tenká vlhká linka. Jak vulgární! Jak symetrické!
A jak falené... To jsem ovem tenkrát nevìdìl.
Roztrhnout  pøesnì uprostøed  správnì, tady  tentokrát to nezvoøu. Skøípnul jsem
ten hebouèký materiál mezi nehty a na kotnících prstù ucítil horkost Elianina bøicha.
Pálilo to tam jako Molotovùv koktejl: hlavu mezi stehna, uhasit ízeò tou zápalnou smìsí.
Právì tohle chci udìlat. Jene by mìla leet na bøie. Na bøie, s vyhrnutou sukní, v prádle
s trhlinou do kosoètverce a s nohama lepkavýma smolou. To by ovem ten paøez musel
být smrkový. Kde by se jenom... A jetì tady...
Nemohl jsem se na ni vynadívat. Okouzlila mì, uchvátila, vynesla do sedmého nebe
blaha. Výjev byl sprostý a úasný a pravidelný, v touze mít ho pøed oèima navdy, mapoval


jsem ho vytøetìným pohledem. A krása to pokazila; erotika zvítìzila nad sexem. Váhal
jsem pøíli dlouho. Eliana mì odstrèila, najednou stála pøede mnou a uhlazovala si sukni.
Jdeme? Posbírala vìci smetené z paøezu. Nacpala je do batohu. Batoh mi podala a la.
Mìl jsem sto chutí se otoèit a odmaírovat opaèným smìrem. Nechat ji v lese. U nikdy
s ní nepromluvit.
Ale pak jsem pøece jen zamíøil za ní. Nohy samy to chtìly. Ovce spìchala za pasaèkou.
U vody mezi mechem, pukvorcem a loòským listím kvetly blatouchy. Na tmavém
podloí pøipomínaly hoøící svíce, bludièky v moèálu. Eliana se pøed nimi zastavila. Les
mlèel, utichly i motory øetìzových pil.
Pøitiskla se ke mnì z boku a stoupla mi na nárt. Mou pai si uvìznila mezi prsy, mé
zápìstí si pøitiskla na bøicho a vlepila mi pusu na nos. Ve vlasech mì zatípal pot. li jsme
dál, tentokrát ruku v ruce. luté bøehy se stáèely vpravo a pøed námi rostla masa èerného
kamene. Byli jsme pod Trojí horou. iroká cesta tady konèila, dali jsme se po úzké pìinì
podél útesu nad potokem a zastavili se pøed zatáèkou, zpola zaklenutou pøevisem. Jako
by nás nìco varovalo: nechoïte sem. Bylo naprosté ticho. Zvedl jsem hlavu a zadíval se
do korun osik, bukù a jeøábù a potom skrz listí vysoko nad stromy, kde z rozeklaného
høebene ènìla vzhùru pice skály jako zvednutý meè. Do èepele se opíralo odpolední
slunce, jeho paprsky se ocelovì odráely v krystalech slídy. Zaslechl jsem nejasný ramot.
Znìlo to jako zapraskání ohnì.
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Na íji mì zalechtal prst. Eliana mi sevøela krk, pøitáhla si mou hlavu k ústùm. Zuby
mi pøejely po uním boltci a zakously se do vlasù. Ucítil jsem kyselý závan vína. Chtìl
jsem ji políbit, a tu mì pratilo pøes nos nìco jiného  dusivý pach kouøe; ne z cigaret, ale
z otevøeného ohnì.
Rozhlíeli jsme se. I ona u cítila èmoud, hlavu zvednutou, chøípí nabuzená. Otoèila se
ke skále. Smrad pøicházel odtud.
Udìlala pár krokù po cestì a zmizela za kamennou stìnou. el jsem za ní. Vstoupil jsem
do pøítmí pod oppidem, stezka tu byla vlhká a na okamik zaèpìla zeminou. Ale chemický kouø, který u bylo dokonce vidìt, tu vùni pøetloukl. Zhoupl se mi aludek. S pøivøenýma oèima jsem podbìhl skálu a narazil do Eliany. Stála ve stínu irokého dubu,
jemu nìkdo nedávno odøízl mohutnou spodní vìtev. ena uhranutì hledìla na dílo
zkázy.
Tábor nebyl veliký. Primitivové sedìli na mýtinì kolem deseti ohòù, v nich hoøely
buï vìtve pokácených a oklestìných dubù, anebo znièené pneumatiky nákladních aut.
Zarostlí chlapi pekli maso na plamenech jen pomalu stravujících èerstvé døevo. Krátké
pekáèky, dlouhá cigára. Lesní dìlníci o pøestávce.
Opodál trèely ze zemì dva obøí mamutí kly, dva ikmé pilíøe dálnièního mostu, který
se tu vzepne co nevidìt. Druhá dvojice se teprve klubala z mýtiny na druhé stranì údolí.
Byli jsme v srdci pravìku.
"

