Práce u byly v bìhu, vládní souhlas nìkdo posichroval pøedem. Vzpomnìl jsem si, co
prohlásil premiér v rádiu: Dálnice poslouí vem, nemá smysl to odkládat.
Chtìl jsem nìco øíct, vzal jsem Elianu za rameno. Ohlédla se po mnì, v oèích slzy od
kouøe z ohòù, na tváøi hoøký úsmìek. Vyhrnula si sukni, stáhla kalhotky a ke kotníkùm
a vysoukala z nich pravou nohou, aby se mohla rozkroèit. Pøedklonila se a vystrèila na mì
nahý zadek.
Pospì si, sykla, prohnutá v zádech, nohy napnuté, prsty vpáèené do kùry dubu.
lo to ráz na ráz. Jedna ruka  moje vlastní  mi rozepnula kalhoty, druhá vytáhla ze spodkù penis a zasekla ho Elianì mezi nohy. Jako suk, napadlo mì, jako vìtev, kterou skrz
tuhle enskou vracím stromu. Prudce, násilím, bez citu, bez erotiky.
Ona ani nemukla, ale co to vylítlo ze mì? Pokøik vítìzných bestií? Úp úp úp úp úp úp
úp! úpìl jsem, vyvléknul se a rozstøíknul se jí po ramenech, po vlasech, po ohnivì èerveném átku. Od jednoho táboráku na nás èumìl, s buøtem a u huby, zarostlý lovec
stromù.
Cestou k autu se dalo do detì. Promokli jsme. Eliana la pomalu, napadlo mì, e ji bolí
bøicho. Prsty si zkouela rozèesat slepené vlasy; nechala si do nich napret.
Koneènì zastrèila klíèek do zapalování. Motor naskoèil. Roztoèil se ventilátor topení.
Podívala se na mì.
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V den svatého Eliáe... øekla a zarazila se, ve tváøi nepøítomný výraz. Moná trochu
opilý.
Co? Nevìdìl jsem, co chce øíct. Nemohla bys to topení pustit víc?
Ale jako by mì neslyela:
V den svatého Eliáe,
blízká je u sudba nae.
Trochu se na sedadle pøedklonila, opøená hrudníkem o volant. Pohled upøela na zachmuøenou oblohu.
Ráno jetì léto, veèer u podzim.
V hlavì se blýská. Pøihoøívá. Hoøí.
Sedìl jsem jako zaøezaný. Zbláznila se...? Abych zamaskoval zmatek, chtìl jsem si zapnout bezpeènostní pás; jakoby nic. Ale nelo to. Natáhla ruku a palcem a ukazovákem
obratnì zacvakla pojistku.
Odkalal jsem si. Ty skládá básnièky?
To je taková pranostika. Zøetelnì jsem slyel, jak jí zaskøípaly zuby. Potom se narov&

nala, zaøadila rychlost a lápla na pedál. Motor zaøval, kola se na mokré trávì protoèila
naprázdno, ale chytla se v hlínì a mrtila vùz dopøedu jako støelu z praku. Letìli jsme
houtinou, kdy se za okny oranovì zablesklo. Pøed výjezdem na asfaltku jsme zpomalili, ale jakmile jsme byli nahoøe, pøilápla Ela pedál plynu, jako by ho chtìla potrestat.
Nedalo mi to a ohlédl jsem se. Mohl bych odpøísáhnout, e z výfukù mercedesu za námi
lehaly plameny.
Sklopil jsem si sedadlo jako v letadle a uvolnìnì se v nìm uvelebil. Poloil jsem øidièce
ruku na stehno a nechal ji tam. Zavøel jsem oèi a dal se tou krásnou enou unést na sever.
Já, milenec.
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2-412-61Dimitrov: Ne, oheò není nejmocnìjí ivel,
ale na druhou stranu zemì, voda
ani vzduch se tolik nepodobají èlovìku.

Probudilo mì troubení klaksonu a zápach motorové nafty. Sevøela nás kolona armádních
vozidel. Eliana zpoèátku pøedjídìla, ale kdy jsme dorolovali do podhùøí a za lánem pole
pod lesem se vedle silnice zjevil papundeklový orel s rozpìtím køídel delím ne strom,
rozmyslela si to, jako by k ní ta divná reklama na minerálku vyslala zlovìstné varování.
Nad hlavami nám proletìlo est bitevních vrtulníkù, est elezných vos, které nad èerveným mercedesem, jak se nám zdálo, prodlely zbyteènì dlouho. Z kabiny stroje, který se
drel po levé stranì silnice jen pár metrù nad patníky, si nás vyfotografoval pilot a zamával
nám. Ale pak se od trupu vrtulníku nìco odtrhlo  dlouhý èerný pøedmìt. Vypadal jako
letecký kulomet. Zøítil se k zemi a zaboøil se do rákosí u vyputìného rybníka. Posádka
 

si toho vùbec nevimla, a ne stroj nabral rychlost, druhý pilot poslal Elianì vzdunou
pusu.
Z kryté korby náklaïáku pøed námi se klebili pupínkatí mládenci ve strakatých mundúrech. Nemohli si srovnat v hlavách, e ten èervený bourák øídí enská. Vyplazovali na
ni jazyk skrz spojené palce a ukazováky. Pak jeden vytáhl samopal a dìlal, e po mnì
støílí. Cajtmanova elita NATO, procedila Eliana skrz zuby, zrychlila a vyboèila, ale hned
musela pøibrzdit a vrátit se do svého pruhu; z protismìru se vyøítil maïarský kamion. Vojáci se mohli potrhat smíchy.
Do lázní jsme dojeli odpoledne. Mercedes vyplhal do vilové ètvrti nad mìstem a zastavil u chodníku. Motor naposledy zarachotil a ztichl. Rozhlédl jsem se. Z jedné strany
chodník lemovaly platany, z druhé nízká zídka. Na ní stál zelený laový plot, s dvìma
bøevny zavìenými na hranatých cihlových sloupcích. O kus dál byla vrata, vìzela v pantech zaputìných do sloupù o nìco vìtích, nahoøe zdobených kamennými koulemi.
Barva se odlupovala z latí, opadávala v zelených a rezavých upinách. Za plotem se zvedal
hloh, ze stráòky za køovím rostly bøízy sklánìjící se nad chodníkem. I ony u zaèaly opadávat. Vidìl jsem, e nás armáda vùbec nezdrela, e Elianin automobil jel závratnì rychle: léto nechal za sebou, dovezl nás do poèínajícího podzimu.
Doel jsem k bránì a nahlédl do skuliny ve døevì. Vila stála v travnatém svahu. Omítka
byla z pálených glazovaných cihel, hodnì zalých, støecha z vyrudlých, mechem møío

vaných bobrovek. Rámy oken svítily bíle, ale za sklenìnými tabulkami byla tma. Terasa
pøed vilou, podepøená sloupovím s arkádami, se rozpadala. Sad kolem domu zarùstal
býlím. Mezi pøestárlými bøízami a køivými akáty stoupalo vzhùru zahradní schoditì 
odnikud nikam, z jednoho drnu do jiného. Dva spodní kamenné stupnì tonuly v hlínì.
Pod vilou, kolem sloupù terasy, snad kdysi bývalo rosarium.
Bydlí tu nìkdo? otoèil jsem se k Elianì. Barák vypadá oputìnì.
Barák? ohradila se. Take se ti vila nelíbí?
Líbí, to nemùu øíct. Ale je stranì zanedbaná. Takhle jste to u koupili?
Jo. Vytáhla z kabelky veliký klíè a strèila ho do zámku. Tátovi se to takhle líbí. Dobøe
se mu tady filozofuje. Øíká, e staèí vykouknout z okna, aby si pøipomnìl ,základní premisy bytí. Pokrèila rameny a opøela se do vrat. Vstoupili jsme do zahrady.
Vdy tu bydlí pár rokù. To k tomu tak pøilnul?
Vystoupali jsme po tìrkové cestì k domu.
Prodali mu to dìdicové pùvodního majitele. Výhodnì. Nikdy tady nebydleli. Jejich
otec byl sebevrah. Tamhle, vidí? Tamhle na pùdì se obìsil. Jene pøedtím vytahal na
støechu pìt kanystrù benzínu. Taková pojistka.
Proti èemu?
No aby se mu to povedlo. Znièit dùm  a pøitom v nìm zùstat. Plamenù se ale bál.
Nechtìl o nich vìdìt. Jak pálí a tak.
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To se nedivím.
Polil celou pùdu. Do hlavního trámu zatloukl høeb. Navázal na nìj provaz a konec omotal hadrem naputìným v jednom tom kanystru. Taková pochodeò. Pak si utáhnul smyèku.
Tìsnì pøedtím, ne pod sebou odkopnul idli, ten høeb nad sebou zapálil.
Magor.
Ale chytrej. Pouil k tomu pejli, ne sirku, aby to prsty mìly k trámu daleko, kdyby
si to hlava nakonec rozmyslela.
Pane jo. Chtìl se obìsit, ale døív, ne chytne støecha.
Pøesnì tak. Poèítal s tím, e bude po nìm, a od hadru chytne i provaz a pøetrhne se.
Potom to mìlo shoøet jak fakule.
A neshoøelo.
Barák nasáknul benzínem, ale ten hadr na høebíku zhasnul ve chvíli, kdy se utáhla
smyèka. A odhozená pejle taky nic nepodpálila. Nìjak to nechtìlo chytnout.
Zázrak?
To, anebo málo vzduchu. Táta øíká, e oheò osvobozuje, ale sám nejdøív potøebuje
svobodu, aby vùbec mohl vzniknout.
Ta sebevrada se ovem povedla.
Jo. Nali ho po dvou týdnech.
Vstoupili jsme pod loubí terasy a zastavili se u èerných dveøí s oválným leptaným
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okýnkem ve výi oèí. Zvonek tu chybìl, zato pod okýnkem viselo krásné klepadlo ve
tvaru zapálené louèe.
Eliana uchopila mosazný plamen a zabuila jím na døevo. Chvíli se nic nedìlo. Vztáhla
ruku, aby zaklepala podruhé, kdy se dveøe otevøely.
Stál v nich snìdý, asi ètyøicetiletý mu. Rom. Nebo snad Rumun. Elianin otec to být
nemohl.
Dobrý den, sleèno, usmál se a ukázal øádku zèernalých zubù, kde se tu a tam blýskalo
zlato. Koho nám vedete? Nìkdo nový? Obrátil ke mnì èerné, malinko ikmé oèi, schované za obdélníèkovými skly brýlí. Nebyl to pøíjemný pohled, takový vlezlý. Taky napulil
rty  moná aby zakryl ty zuby.
Ahoj, Valdo, pozdravila ho Eliana a potøásla mu rukou. Doufám, e je táta doma.
Víte, e nikam nechodí, odpovìdìl a nepøestával se culit. Mìl iroký tupý nos a rozpùlenou bradu. Po hlavì se mu od temene rozlézala ple, ale na tìle bylo znát, e je pìstované. Kdy vidìl, e si ho prohlíím, vypnul hruï v tìsném bílém trièku, a ne mi podal
pravici, zaal na ní biceps. Prsty mìl luté od nikotinu.
Eliana nás pøedstavila. Valda se mu jen øíká  jmenuje se Waldemar. Tátùv sluha a kuchaø.
Waldemar se nepatrnì uklonil a prohlásil, e mu bude ctí mi slouit stejnì vìrnì jako
ostatním mladým pánùm.
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Eliana ho sjela pohledem, popadla mì za ruku a vtáhla do chodby. V pøítmí jsem zakopl o první schod. Schoditì bylo úzké, strmé a neosvìtlené, ale Eliana mì po nìm
vyvedla s jistotou. Dolo mi, e jsme neveli hlavním vchodem. Kdovíproè mì to chvilièku mrzelo.
Nahoøe jsme se ocitli v jiné chodbì. Vonìlo tu peèené maso. Vzadu se rýsoval obrys
mohutného schoditì. Velké okno s tabulkami zbarvenými po obvodu zelenì, modøe
a rudì propoutìlo pestré, ale kalné svìtlo. Z okna byla vidìt stoupající zahrada. Na této
odlehlé stranì domu jsme byli teprve v pøízemí, zatímco pøi pohledu z ulice jsme u stáli
v prvním patøe.
Zavedla mì do salónu. Podíval jsem se z okna. Hluboko pod námi za zahradou, bøízami a ivým plotem se èervenala pøíï Elianina mercedesu.
Vítám vás, øekl nìkdo zastøeným muským hlasem. Otoèili jsme se.
Do stìny proti oknu, mezi dveømi, jimi jsme veli, a dveømi, které vedly do jídelny,
byl vsazen tmavý krb. Nad ním visela spousta obrazù a velký krucifix. Na zèernalých
dladicích stála hranièka z polen, z ní trèely rulièky stoèených novin. V uáku, obráceném k nám zády, nìkdo právì krtl sirkou. A pøiloil ji k novinám. Hranièka vzplála a vlhké
denní svìtlo v její záøi zhaslo.
Se sirkou v ruce se k nám nìkdo otoèil, a s ním køeslo; dole mìlo koleèka podobná rolnièkám.
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Musíte prominout, e vás zdravím vsedì. Vysychají mi klouby, øekl ten mu. A po
chvilièce trpce, jakoby pro sebe dodal: Daò za nehasnoucí ár tìla.
Eliana se k nìmu vrhla: proud lávy, který nehasí, ale rozdmýchává, a starého pána to zaskoèilo  plamínek sirky, kterou nestaèil odhodit, olízl dceøi hlavu a zapálil pramen vlasù 
ten nejslepenìjí.
Rychle se kolem nìj zavøela velká dlaò. Ohýnek byl uduen.
Eliana vstala a udìlala krok zpátky. Prsty si proèísla vlasy a pøièichla k nim. Oèista
ohnìm, usmála se a její otec pøikývl, jako by rozumìl.
Podal jsem mu ruku, ale on zrovna sáhl po dýmce pøipravené na konferenèním stolku.
krtl druhou sirkou a zapálil si. Stál jsem tam s napøaenou pravicí, zatímco on bafal a mlaskal. Pak jsme si koneènì potøásli.
Dimitrov, zachrèel. Pyros Dimitrov. Pøímo do oèí se mi nepodíval, ale nepatrnì se
uklíbl.
Na nemocného edesátníka vyhlíel zachovale. Silná stehna se nadouvala v manestrových kalhotách a pøekvapivì malá chodidla vìzela v papuèkách proívaných zlatou
nití. I ruce mìl jemné  køehká zápìstí vypadala na svalnatých pøedloktích jako naroubovaná. Sametový upan s èernozeleným kamírovým vzorem se mu na hrudi rozvíral; raily odtud chomáèky chlupù a ani jeden nebyl edivý. Nemìl skoro ádný krk, zato hlava
byla jako dýnì. Rovné vlasy mìl ostøíhané nakrátko; vechny èerné jako saze. A oèi taky
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takové, jene lesklé a neposedné. Nos byl malý a úhledný, stejný jako u Eliany. Ui taky.
Rty mìl poivaèné.
Posadili jsme se do køesílek, jich bylo v salónu nejménì est. Waldemar, který zùstal
stát s neurèitým úsmìvem u dveøí, nám nabídl aperitiv s oznámením, e veèeøe se podává
v sedm.
Zvedl jsem oèi k obrazùm rozvìeným nad krbem. Bylo jich deset, moná dvanáct, nebyly velké a vzpomínám si jen na nìkteré.
Jako první mì upoutala rusovlasá dáma. Tu enu jsem znal  byla to Elianina matka. Na
téhle podobiznì jí muselo být kolem ètyøiceti. Vlasy mìla krátké a hladké, ne tak jasné
jako na prvním obraze. Ve výrazu oblièeje ale pøibyla urèitá zkuenost; tìko øíct jaká,
ale na téhle starí tváøi pohrával zvlátní úsmìv. edé oèi hledìly úplnì klidnì. ena na
sobì nemìla aty, nebo aspoò ádné nebylo vidìt: ramena byla nahá, stejnì jako horní
èást òader, která se namísto do výstøihu noøila do klasického zlaceného rámu obrazu. tíhlý enin krk tìsnì obepínal øetízek s kulatým medailonkem, usazeným pøímo v hrdelní
jamce.
Vybavuju si dobøe i ten nejmení z obrázkù: jasnì barevnou malbièku v tmavém rámu.
Pozadí bylo jednoduché: edohnìdé pole a nad rovným horizontem kalné nebe. V popøedí
stál starodávný pluh. Záøil jasnou èervení a trèel vprostøed brázdy, kterou nemohl vyorat:
rudá radlice byla obrácená vzhùru  jako vztyèená zbraò. Ten pluh mohl orat leda vzduch.
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Anebo lidi. A jetì dìsivìjí ne èepel byly rukojeti, zakonèovaly je èervené lidské dlanì,
které by oráè musel vzít do rukou, kdyby chtìl s pluhem vyrazit napøíè lánem, a jakmile
by se jich dotkl, ty ruce by ho popadly a odvlekly za pluhem neznámo kam.
Nejvìtí obraz ukazoval kytici nafialovìlých pivonìk, pomalu vadnoucích v èerné váze.
Pugét stál v otevøeném oknì. Na parapetu leely dva okvìtní plátky. V pozadí se zelenal
sad. Nahoøe na obloze, hodnì daleko a vysoko, krouil skøivan. Anebo havran?
Pamatuju si taky na fotografii, která visela vpravo, a skoro u dveøí do jídelny. Byl to
snímek èernobílý a notoricky známý, zapamatovaný ze kolní uèebnice: nad rozstøíleným
a rozbombardovaným mìstem stojí na støee ohnìm zèernalé budovy vojáèek mávající
vlajkou. Berlín, konec druhé svìtové války a rudoarmìjec, co vylezl na Reichstag, aby vyvìením zástavy zpeèetil vítìzství. Tady, v salónu temné vily v lázeòském mìstì na severu,
jsem mìl pøed oèima zasklený originál.
Dimitrov se zeptal, jakou jsme mìli cestu, a já mu vyprávìl o jetì neschváleném, ale
u hodnì rozestavìném dálnièním mostu v chránìné krajinné oblasti. Kdy jsem mu
vylíèil ohnì na mýtinách, kde jetì pøed týdnem stál les, zablýsklo se mu v oèích.
Øekl, e poèítal s dálnièním obchvatem Støedohoøí, s objezdem pøes krajinu znièenou
tìbou.
My taky. Tohle je pøehmat  anebo podraz. Jenom to nahraje do karet radikálùm,
povzdychl jsem si.
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Anarchistùm zvlá, poznamenala chmurnì Eliana a napila se molotova, který ji právì podal Valda.
Proboha, to snad ne.
Proboha, to snad jo! Nìkdo to pøece musel dovolit. Tys o tom nevìdìl, já taky ne. Kdo
o tom rozhodnul, ná názor nepotøeboval; nepotøebuje názor nikoho v téhle zemi. My budeme dobrý akorát k projednání a pøijetí zákona, kterej to svinstvo posvìtí.
Dimitrov se zachechtal, ale hned zase zvánìl a potom se zakaredil. Kdy to demokracie neohlídá, dá se to ohlídat jinak.
Prosím tì, nezaèínej s tím, utrhla se na nìj Eliana. ...Promiò, dodala hned nato
a kývla hlavou ke mnì, ale mìj na pamìti, e tady ta èistá due jetì neztratila ideály.
Pyros si mì chvíli prohlíel a øekl: Ta duièka u moná tak èistá není  nemám pravdu? Mùj dìdeèek, slavný Georgi, byl komunista. Ale opravdový. Jistì, i z nìj se nakonec
stal papalá, ale to u byl úplnì jiný èlovìk ne zamlada, kdy èetl Stirnera a Bakunina
a hoøel jako pochodeò. Nemohl vystát nácky. A potom provedl Nìmcùm tu takaøici. To
je pøece známá historie. Akorát e politicky pøekroucená  co taky není nic nového. Jak
vidíte, mladý mui, máme politiku v rodinì. Ale e se Eliana dá k pravièákùm, to dodneka nemùu pochopit. Pomalu kroutil hlavou.
Tátu socialismus jetì nepustil, øekla dcera na vysvìtlenou. Vìdìla jsem, e vy dva
si budete rozumìt.
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Jene já jsem starému pánovi moc nerozumìl. Omluvil jsem se, odloil sklenici na krbovou øímsu a zeptal se, kde je v domì záchod.
Hostitel neurèitì pokynul smìrem k chodbì. Dozadu, zasípal a nechal si dolít ze ejkru koktejl.
V chodbièce mezi salónem a zadní èástí domu jsem proel kolem kuchynì, zvenèí osvìtlené zbytky denního svìtla, zevnitø dvìma bodovkami nad pracovní deskou. Stál u ní
Waldemar a obrovským noem krájel cibuli. Ohlédl se, a kdy mì uvidìl, prohnul se
v zádech jako taneènice a vycenil zuby. Z oèí mu tekly slzy, z koutku úst visela cigareta.
Na stole stála láhev s portským a poloprázdná sklenice. Chodbou se íøila vùnì peèenì.
Doel jsem ke schoditi vedoucímu vzhùru. Bylo døevìné, umnì zavìené v prostoru
haly. V pøístìnku jsem nael pøísluné dveøe  jedny vedly na záchod, druhé do koupelny.
Stál jsem nad klozetovou mísou a vyhlíel z malého okénka do zahrady. Za domem rostlo kapradí. V chomáèích trávy opodál uvízlo první spadané listí. Vzadu, tak patnáct sedmnáct metrù od domu, se ze zanedbaných keøù rododendronu tyèila èervená cihlová zeï,
v jednom místì puklá a proboøená. Za zdí, v pøítmí pod vysokými platany korunujícími
kopec nad mìstem, jsem uvidìl øady velkých i malých kamenných hranolù. Nìkteré
stály rovnì, jiné ikmo. Zely mezi nimi nepravidelné mezery  jako po vypadaných zubech.
Zcela vlevo, u nìkolikametrové sousední zdi, zavrovala jeden ze tíhlejích kvádrù
kovová esticípá hvìzda.
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Zatáhl jsem za òùrku, v trubkách to zarachotilo a do záchodové mísy se vøítil vodopád.
Uskoèil jsem pøíli pozdì, postøíkal mi kalhoty. Opláchl jsem si ruce v umyvadélku a
vyel ze záchodu. Na schodech, kde u nebylo svìtlo, ale kde jetì nebyla tma, stála malá
tmavá postava. Èekala na mì.
Ukáu ti tvùj pokoj, chce? øekla, a ani by poèkala na odpovìï, vzala mì za ruku.
Vyel jsem za Elianou do patra. Nahoøe se z odpoèívadla táhla dlouhá chodba do pøední èásti domu. Schoditì, odtud u zcela úzké a skromné, stoupalo jetì vý, do podkroví.
Vykroèili jsme chodbou. Eliana mì vzala za pai a zezadu si ji ovinula kolem krku, jako
by to bylo boa. Mou dlaò si pøitiskla na prsa a drela ji tam.
Poèkej, øekl jsem, není mi zrovna do...
Do sexu? zasmála se, na mùj vkus moc nahlas. Tak to se ti nedivím. A znova ten
smích. Ucítil jsem brandy a rybíz.
Tady bude spát. Otevøela jedny dveøe. Nahlédl jsem dovnitø: pokoj s jednoduchým
lùkem, noèním stolkem, atníkem a tmavými závìsy.
A tady spím já, øekla a vela do místnosti naproti pøes chodbu. el jsem se podívat 
a byl jsem zklamán. Mezi jejím a hostinským pokojem skoro ádný rozdíl nebyl.
Byla tu mosazná postel s fialovým pøehozem, podobný stolek a atník jako vedle, ale
navíc stál u okna psací stùl a vedle nìj komoda a zrcadlo. Na stole leela kniha. Hans
Christian Andersen, èetl jsem, Dìvèátko se sirkami. Nad lùkem visel obraz, velký a zvlát!

ní, zemìdìlský výjev, který podivnì doplòoval obrazy v salónu. Podle krajiny plné sopeèných vrkù musel být malován nìkde v okolí lázeòského mìsta. Bylo na nìm vidìt poseèené pole a nìkolik snopù. Èlovíèci nakládali na vùz, ikmo osvìtleni sluncem. Nebe u
bylo tmavoedé, v levém horním rohu èerné, proaté dlouhým klikatým bleskem. V levé
èásti plátna zaèínalo pret, dvì dìveèky v átcích, se dbánky a hrábìmi v rukou, prchaly
ke vzdálenému statku. Sedláci vpravo jetì zachraòovali, co se dá.
Chtì nechtì jsem se pøed obrazem otøásl. Eliana mì jemnì dostrkala k posteli a tlakem
na ramena pøimìla, abych se posadil. Klekla si a poloila mi hlavu na kolena. Její poèínání
mì nepøestávalo uvádìt do rozpakù. Pøejel jsem jí dlaní po tmavých vlasech a nenápadnì se je pokouel uhladit, aby hlava nevypadala, jako kdy patøí divoence.
Kdo vechno sem jezdí? zeptal jsem se tie a rychle dodal: Nemysli si, e árlím.
Ale stranì by mì zajímalo, koho jsi tu mìla na návtìvì.
Zvedla hlavu, v tváøi nechápavý výraz. Ale já jsem tu nikoho nemìla. Jo, jednou. Ale
to u je dávno.
Waldemar naznaèoval, e jich bylo víc.
Valdu nesmí brát vánì. Dìlá si legraci a taky... tì moná chce odradit.
Odradit? Proè, prosím tì? Co mu je do toho?
Nevím. Moná mì chce chránit. Nìkdy si hraje na mámu. To mùu vylítnout z kùe.
Vdycky se stranì pohádáme a já pak jedu domù, ani na noc nezùstanu.
!!

Hrozí to i dneska veèer?
Klid. Pøed tebou si netroufne rejpat.
Rejpat? Myslel jsem, e je to sluha.
To je, ale nìèeho sis viml, ne?
e spolu ijou jako chlap s enskou? Tak to mi neulo.
Táta se musel doít edesátky, aby u sebe objevil tyhle sklony. Dobrý, ne?
Spí si je a v edesáti pøiznal.
Jen el do penze, pratil do toho. Poøádnì. Dlouho jsem nevìdìla, jak se s ním bavit,
jak jednat s Valdou, jak se tváøit na to pøíerný flirtování. Jetì e je tahle fáze pøela.
A dnení fáze?
Ironická, rejpavá, laskavá. Vlastnì se k nìmu chová skoro jako ke mnì.
Jestli ti táta mluví do ivota, je to poøád v suchu. Ale dávej si pozor, aby nezmìnil poslední vùli.
Zasmála se. Nìkdy dovede bejt docela praktickej, co?
Jenom kvùli tobì. Tak si øíkám, jestli Valda dìlá tu práci rád, anebo se jenom pøetvaøuje a èeká, co z toho kápne.
To bys mu køivdil. Mnì se zdá poèestnej, urèitì se tím baví. Ví, jak se ivil døív? Jako
masér. S tátou se poznali a tady v lázních. Táta koupil tenhle barák  budou to ètyøi roky ,
a kdy jsem tu poprvé zaklepala, pøiel mi otevøít Valda.
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A tobì to dolo hned?
Co? e jsem stárnoucí dcerou starýho homosexuála? A tak napodruhý nebo napotøetí.
Nikdy jsem tak zvlátní rodinu nevidìl. A jak mùe mluvit o stárnutí? Jsi krásná.
Usmála se a zavrtìla hlavou, trochu posmutnìle. Ona to vlastnì ádná rodina není.
Jsem sama. Jezdím sem jako k pøíbuzným na návtìvu. Ale mám tady svoji cimru. Pokojù
je tady jako v penzionu. Ty ale bude spát tady u mì, viï? Nechci bejt v noci oputìná.
Rozhlédl jsem se po lutých tapetách, oválném zrcadle, støídmì zdobeném staroitném
nábytku, ustlané posteli, uklizeném psacím stole s pøistavenou idlí.
Rozmýlel jsem se, jestli mám ten dotaz poloit. Udìlal jsem to. Co kdyby sis nechala udìlat dítì? Pøivezla bys ho sem? V mercedesu? Mìli by ti dva radost?
Odvrátila se. Pøela k zrcadlu, otevøela uplíèek komody, zalovila v nìm, vytáhla høeben
a pøièísla si vlasy. Nakonec tie øekla: Dìdeèek Pyros, babièka Valda. Od rána do noci
sranda. Pojï, a na nás neèekají s veèeøí.
li jsme. Nad schoditìm jsem vyhlédl z okna. Zeptal jsem se, jestli je vzadu za
zahradou idovský høbitov. Pøikývla. Ale ptát jsem se ani nemusel. Tady z chodby bylo
pøes zeï vidìt líp, tak dobøe, e jsem na høbitovì zahlédl pøízrak.
V tmavém hájku záøila do tmy klikatá køídová èára, zlámaný pavouk sekáè, tenký hladový upír. Èíhal na èerném kameni posetém cizáckými literami, èekal na anci utknout.
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O kus dál byl dalí. A tamhle tøetí. Mezi stromy pak sedmý a patnáctý. Moná jich bylo
víc ne tìch hrobù.
V salónu nikdo nebyl. Nahlédli jsme do pøilehlé jídelny, vybavené ebenovým stolem, osmi
idlemi a dvìma vysokými prosklenými pøíborníky plnými broueného skla. Na stole stály
v jednoduchých støíbrných svícnech ètyøi svíce, zatím nezapálené, a dvì vázy z èirého
skla, plné jasnì èervených rùí. V èele tabule sedìl Dimitrov. S bílým servítkem pod
bradou vypadal jako zavalité, snìdé, pøestárlé mimino. Upíjel ze sklenky koktejl. Kdy
nás zahlédl, kývl hlavou. Eliana zaeptala, e by si s ním chtìla promluvit mezi ètyøma
oèima. Øekl jsem, e si na chvíli odpoèinu v salónu, a nechal jsem je o samotì.
Vrátil jsem se ke krbu a pøihodil pár polen. Potom jsem pøistoupil k fotografii rudoarmìjce na støee Øíského snìmu. Nìco mi pøipomínala, ale a jsem si namáhal pamì
sebevíc, nepøiel jsem na to co. Fascinovala mì, a nevìdìl jsem èím. Mrazilo mì z ní v zátylku. Jen s námahou jsem od výjevu odtrhl pohled a nasmìroval ho k tmavým knihovnám, vztyèeným po obou postranních stìnách.
Asi ve výi prsou koukaly z té levé tøi veliké svazky v pevných deskách potaených
èerveným plátnem. Stály na høbetì; na výku by se do pøihrádek nevely. Oøízka zlatì
záøila ve svitu plamenù. Jeden svazek byl tenký, druhé dva silnìjí. Vytáhl jsem ten nejtenèí a prohnul se pod jeho tíhou; musel mít k pìti kilùm. Zlatá bible  Nový zákon, hlásal
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titul. Písmo bylo zlaté, stejnì jako kvìtinový rámeèek se zlatým køíem uprostøed a zlatou hlavièkou Krista. Èetné prolisy vytváøely na deskách ozdobnou møí.
Zastrèil jsem knihu na místo a vytáhl jednu z tìch silnìjích. Byla tak velká a tìká, e
se v ní ani nedalo listovat. Poloil jsem ji na zem. Zlatá bible, èetl jsem  Starý zákon, první
èást. Stejné zdobení, stejná vyrudlá ohmataná vazba. I tenhle svazek jsem málem vrátil,
ale pak jsem si viml svérázné, ponìkud barbarské záloky zastrèené zhruba doprostøed.
Byla to obyèejná sirka. Vyhoøelá.
Otevøel jsem knihu na zaloeném místì. Stránka nesla èíslo 306. V kapitole 18 byla
jedna pasá zakrtnutá èervenou tukou a já si ji pamatuju dodneka: První královská,
18, 30 40. Na jiných stránkách se taky dost podtrhávalo a dokonce barevnì.
Nìkdo na mì promluvil a kniha mi málem vypadla z ruky. O zárubeò dveøí se opíral
Waldemar a pozoroval mì. Dobøe jste vybral, øekl. Vemte to s sebou, buïte od té dobroty. Budeme si pøed jídlem èíst. Raète ke stolu.
Donesl jsem tìký svazek do jídelny a poloil ho na stùl; sluha mu udìlal místo mezi
pøipravenými pøíbory, talíøi, sklenicemi a kvìtinami. Posadil jsem se naproti Elianì. Dimitrov knihu otevøel na zaloeném místì a hodil záloku na zem. Pak se na nás podíval 
nejprve na dceru, potom na mì.
Je to taková nae tradice. Dostali jsme se k První královské... anebo ke Druhé, Valdo?
Dnes si dáme vydatnìjí pøedkrm  kdy má Ela ten svátek. Je to pøíbìh o tom, jak Eliá
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pøedstavil Vemohoucího svému lidu v podobì ohnì, èím dokázal, e On je ten pravý
mezi bohy.
Mlèeli jsme, èekali. Waldemar stál ve dveøích a taky poslouchal. Ná hostitel se pustil
do ètení:
Z kamenù vybudoval Eliá oltáø ve jménu Hospodinovì a kolem oltáøe vymezil pøíkopem prostor pro vysetí dvou mìr zrní. Pak narovnal døíví, rozsekal býka na kusy a poloil na døíví. Nato
øekl: Naplòte ètyøi dbány vodou a vylijte ji na zápalnou obì a na døíví! Potom øekl: Udìlejte to jetì jednou. Oni to udìlali. Znovu øekl: Udìlejte to potøetí! Udìlali to tedy potøetí. Voda
tekla okolo oltáøe a naplnila i pøíkop. Nastal èas, kdy se pøináí obìtní dar. Prorok Eliá pøistoupil a øekl: Hospodine, Boe Abrahamùv, Izákùv a Izraelùv, a se dnes pozná, e ty jsi Bùh
v Izraeli a já tvùj sluebník a e jsem uèinil vechny tyto vìci podle tvého slova. Odpovìz mi,
Hospodine! Odpovìz mi, a pozná tento lid, e ty, Hospodine, jsi Bùh. Ty sám obra jejich srdce
zpìt k sobì. I spadl Hospodinùv oheò a pozøel zápalnou obì i døíví, kameny i prs, a vodu
z pøíkopu vypil. Kdy to vechen lid spatøil, padli na tváø a volali: Jen Hospodin je Bùh! Jen
Hospodin je Bùh!
Dimitrov zvedl hlavu a kývl na Waldemara. Ten chtìl knihu odnést, ale Eliana ho zastavila, vzala ji do rukou, zalistovala v ní a naøídila sluhovi: Buï tak hodný a tohle mi do
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rána opi. Valda se uklonil  bude to mít pøipraveno ráno v knihovnì. Odnesl Bibli a za
chvíli byl zpátky s mísou rybí polévky.
U jídla jsme nemluvili. Kdy nás Waldemar jednoho po druhém obslouil, sám se posadil naproti hostiteli. Podávání hlavního chodu  jehnìèí peèenì s bramborami a zeleninou  probìhlo stejnì. Valda se neustále promìòoval z kuchaøe v partnera a zase ve sluhu
a naopak. Pilo se Chardonnay Crépuscule roèník 96.
Po veèeøi jsme se odebrali do salónu. Dimitrov mi nabídl doutník. Odmítl jsem. On si
zapálil dýmku. Mlèeli jsme. Ticho houstlo, ruilo ho jen praskání v krbu. Vichni tøi jsme
se dívali, jak hroty plamenù olizují krbovou øímsu. Pøiustil Waldemar. Pøitoèil se ke knihovnì, zalovil mezi svazky hned vedle Bible a vytáhl èervený kolní seit. Nìkam ho
odnesl. Po chvíli pøinesl na podnose zmrzlinu v podobì vysoké luté homole, kouøící kávu
a oblé sklenièky na krátké stopce. Nalil do nich koòak a trochou pokapal i vrek zmrzliny  v tu chvíli mì Eliana vzala za ruku. Nato sluha zhasnul lustr a zapálil zmrzlinu kovovým zapalovaèem. Oheò v krbu nás ozaøoval oranovì a rudì, ale plamínky na luté homolce pøedvádìly modrý taneèek. Eliana se zhluboka nadýchala a zaryla mi nehty do zápìstí.
Hoøící mohyla, pronesl tie Waldemar, ne si k nám pøisedl. Oblíbený dezert naí
sleèny. Dárek k vaemu svátku, Elo. Vechno nejlepí.
Zápalná obì, hlesla Eliana a padla mu kolem krku. Z kozlích oèí toho podivína teï
vyhrkly velké slzy. Odvrátil jsem zrak a zavadil jím o Dimitrova. Nepatrnì se usmíval.
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I já pøeju vechno nejlepí, holèièko, øekl ztìka, s dojetím v hlase. Narozeniny neslaví, napøítì se zastaví a o Vánocích, viï? Tak tady má nìco proti podzimnímu
deti.
Vytáhl zpod stolku nìjaký raneèek, zvedl ho nad hlavu a zatøepal s ním. Smotaná látka
se rozvinula a my mìli najednou pøed oèima jemný a nádherný, jasnì èervený priplá.
Eliana si ho pøiloila na tìlo, ale neoblékla ho. Políbila mu rukávy, pøièichla k nim a pak
vlepila pusu i otci  na temeno hlavy. Øekla, e si kabát uloí do pokoje, protoe tady by
na nìj mohla padnout jiskra. Rozplynula se v tmavé chodbì.
Do ticha se ozvaly její kroky na schodech. Pak promluvil Dimitrov: Zápalná obì?
zabruèel, zalovil lièkou ve zmrzlinì, ochutnal a zamlaskal. Zaili jste dneska nìco
podobného, ne? Na tom výletì k oppidu, povídala Ela. Jak to vlastnì bylo?
Obrátily se ke mnì jeho i Valdovy oèi.
Nechcete o tom mluvit? Ale vdy u jste to nakousli. Staví se tam ta dálnice a oni si
poèínají jako pravìcí lovci.
Jo, lesáci si tam opíkali maso. Vypadali jako neandertálci.
Ano, takhle jsem si je pøedstavoval, kdy to holka vyprávìla. Musel jsem na to myslet
u veèeøe, a víte co? Rozpomnìl jsem se na jeden známý teoretický problém: jak se vlastnì èlovìk nauèil rozdìlávat oheò? Psaly se o tom tlusté knihy, mnoho jich bylo, fùra, a dodnes o tom nemùeme øíct skoro nic.
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Ale to jsme se pøece uèili ve kole, opáèil jsem. Ve druhý tøídì? Ve tøetí? Nejpozdìjc
ve ètvrtý.
Vrátila se Eliana a ihned uhodla, co se dìje. Nenech se zatáhnout do debaty. Nemùe
ji vyhrát, poeptala mi do ucha tak, aby to otec slyel.
Nech ho mluvit, Eliano, napomenul ji. Má snad vlastní názory, nebo ne? A ke mnì
øekl: A co jste se uèili? To o tom náhodném blesku a tak?
Pøesnì tak  o náhodným blesku. Blesk nìkde zapálil suchej keø, opoèlovìci to vidìli
a kus toho ohnì si vzali.
Zvedl oboèí, jako by nevìøil, e jsem tak hloupý. Skuteènì? A co bylo dál?
Snail jsem se stateènì èelit jeho posmìnému pohledu. Co by bylo? Prostì ten oheò
udrovali  to byl úkol pro enský, pro samice  a uèili se s ním zacházet. Vaøit na nìm,
opíkat a tak.
A co kdy jim zhasl?
Tak si ho zase rozdìlali.
Waldemar se sue zasmál.
A jak?
No... Jak se to tenkrát dìlávalo. Poèkejte, skoro si u vybavuju ty obrázky v uèebnici.
Nìèím v nìèem vrtìli, ne?
Valda se zachechtal. Já jsem pokraèoval.
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Poèkejte  kolíkem! Kolíkem v kusu ztrouchnivìlý kùry. Ano, tak to bylo.
Vrtìli kolíkem. Jak se to dìlá? zeptal se Dimitrov, jako by ho to opravdu zajímalo.
No vzali do dlaní nìjaký klacík, zapíchli ho do úlomku kùry a mnuli ho mezi rukama,
jako kdy si je mydlíte, a ten kolík se dole zahøál a hup  u to zaèalo doutnat.
Moná by to lo, kdy to øíkáte. Ale poslyte, ti vai opoèlovìci museli tím kolíkem
v té dírce vrtìt stranì rychle!
To jo, bleskovì.
To je muselo unavovat.
Jejich potomci na to vymysleli zlepovák: takový luèík, co se mu v tìtivì udìlala smyèka, kterou se ten kolík provlékl, a oni pak tím luèíkem midlali sem a tam, jako by to byla
pila.
Pila?
Jako pila. Ne, nic neøezali  roztáèeli kolík v tìtivì rychleji a s mení námahou.
Vidím, e Darwin má ve vás advokáta. Moc hezky se to poslouchá. Ale jedno jste mi
neøekl: jak na to vrtìní kolíkem ti nai prapøedci pøili?
No pøece... Zarazil jsem se. Nevìdìl jsem to. Jak na to mohli pøijít? Museli to nìkde vidìt. Nìkde v pøírodì 
Já vám pomùu, skoèil mi do øeèi Waldemar. Co takhle døevo? Tøení vìtve o vìtev?
Jeho prsty udìlaly sprosté gesto.
"

No jasnì! Odpozorovali stromy! Debata mì zaujala. Vyskoèil jsem z køesla a pøecházel
sem a tam po pokoji. Eliana jedla zmrzlinu a Waldemar upíjel kávu. Slyel jsem tisíckrát, jak ty vìtve vrou.
To vám závidím, odfrkl si starý pán. Já to neslyel nikdy, ale mì na houbaøení nikdy
neuilo. Ale vìøím vám  to vrzání vìtví zní pravdìpodobnì. Ovem teï pøijde to hlavní:
nikdy, opakuji, nikdy jsem nevidìl, e by to vrzání a tøení døeva o døevo roznítilo oheò. Vy
jste to, pøedpokládám, vídal èasto, mladý mui, nemýlím se?
Dostal mì.
Ne, musel jsem pøiznat. Ne, plamínky z toho nikdy nevyskoèily.
A dneska taky ne? Byl jste pøece s Elou v lese. Nezaili jste lesní poár?
Eliana si odkalala. On se usmíval. Vychutnával si mì jako tu zmrzlinu.
Byli jsme v lese a ádné samovolné vznícení stromu jsme nevidìli.
To bych prosil. A nevidìl to ani nikdo jiný  nikdy, to vás ubezpeèuji. On je to toti
výmysl  výmysl tìch, co nikdy neuvìøí, e svìt  a lidé  se nedají poznat stejnì, jako
se nedá pøijít na to, jak se èlovìk nauèil rozdìlávat oheò.
Ale jak jinak by na to pøiel?
Tøeba mu ten oheò nìkdo dal. Nebo ho k rozdìlání nìjak inspiroval.
Nìkdo? A kdo? Marani? Prométheus?
Dimitrov pokrèil tlustými rameny.
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Hezky ses pøedved, tati, ozvala se Eliana a zívla. A my obdivujeme tvoji seètìlost 
má to z kníek, a my nemáme na kníky èas, protoe poøád tudujeme zákony. Jenome
na døevo jsi zavedl øeè ty, ne on, kývla hlavou ke mnì. Já tvý triky znám, a tak se tì taky
na nìco zeptám: Co kámen? Tøeba køemen. Køísne  jen tak náhodou, pøi brouení sekyry , jiskra spadne do mechu a u to doutná. A pak sotva staèí utýct, aby ti nechytly
lýkový polobotky. Oheò se rozdìlává tøením. Kdy to na ni pøijde, zahoøí tøeba i voda.
Oheò vzniká a zaniká jako láska. Pochází i ze stejnýho zdroje.
Z toho co nenávist? poznamenal Valda, ale do tváøe mu pøi tom vidìt nebylo.
Dimitrov protáhl oblièej. Ale to se nedá dokázat! Náhoda  to je ten nejzoufalejí argument. A pak kòouravì dodal: Tys byla s mámou vdycky proti mnì. U kdy jsi byla
malá, mìlas za zadeèkem plamínky.
Zasmál jsem se, ale Eliana mì zpraila pohledem.
Valda mìl z nerozhodného výsledku disputace oèividnou radost. Strèil hlavu do svìtla
ohnì, rozpøáhl ruce a prohlásil: Pax. Ná pán je Bùh, a pokud rozhodne, e svìt shoøí na
uhel, co my s tím zmùeme? Radujme se, dokud je nám dovoleno.
Jetì bych byl s nimi sedìl, ale Eliana prohlásila, e je stranì unavená a e jdeme spát.
Oba mui nám mlèky pokývli a vzájemnì si pøipálili vyhaslou dýmku a novou cigaretu.
Nahoøe na schodech mì Eliana típla do zadku  prý jsem tátovi padnul do oka.
""

