Ráno jsem se probudil za rozbøesku. Pokoj byl edý, okno sinavé, postel velká a studená.
Zábly mì nohy. V noci jsem tu leel s Elianou. Jen tak  pro zahøátí. Teï její teplo vyprchalo. Doel jsem k radiátoru a sáhl na nìj. Jako led. Otevøel jsem okno a vyhlédl ven.
V zelené trávì pod oknem se perlila rosa. Listí na stromech o poznání víc zeloutlo.
Vyklonil jsem se ven a zadíval se vpravo, za poboøenou zeï, kde se èernal smuteèní háj.
A strnul jsem. Nìkdo právì lezl do zahrady. Pøehodil pøes zeï kbelík a pøekonal ji
v místì pukliny; pak seskoèil do trávy. Ta osùbka mìla vysoké zelené holiny, pøiléhavé
sportovní kalhoty, tlustý chlupatý svetr.
Vlasy mìla staené do dvou culíkù a nevypadala na tøiatøicet, ale na tøináct.
Dopadla na vechny ètyøi, zvedla se, otøela si dlanì o kalhoty, sebrala kbelík a ohlédla
se pøes zeï, jen krátce, ale s uspokojením. Nato zamíøila k domu.
Dovtípil jsem se. Byla vymítat duchy. Pomocí hadru a bublin. Teï byl na høbitovì klid.
Pokud mì neklamal zrak, nestrail u na náhrobcích jediný háknkrajc.
Uvaoval jsem takhle: ne pùjde k snídani, urèitì se pøevlékne, moná i osprchuje; s culíky a ve vytahaném svetru by se pøede mnou dobrovolnì neukázala. A pøed otcem teprv
ne. Dává mi tím trochu èasu.
Vklouzl jsem do kalhot a do koile a sebìhl po schodech. V domì vládlo naprosté ticho,
a na klapnutí dveøí nìkde v suterénu. Probìhl jsem chodbièkou a vplíil se do pøíjemnì vytopeného salónu. Krb u byl potemnìlý, ale pár uhlíkù v popelu jetì hnulo.
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el jsem ke knihovnì a zamátral vedle Zlaté Bible. Asi o dvì knihy dál jsem nahmatal
seit. Vytáhl jsem ho a odnesl k oknu.
Literatura, domácí úlohy, stálo na vybledlých èervených deskách. Eliana Dimitrovová, 8. B. kolní rok chybìl. Spìnì jsem seitem zalistoval.
Modøe linkované stránky byly popsány úlohami jen do tøetiny. Pár listù bylo prázdných,
ale vìtina zbylých obsahovala výpisky z èetby, hlavnì z Bible; podle toho jsem poznal,
e tyhle poznámky u nemají se kolou nic spoleèného. Nìkolikrát jsem narazil na koncept dopisu matce. Náèrtky nikdy nemìly víc ne nìkolik øádkù. Pak se objevily vere.
Nebyl u nich uveden pramen a byly hodnì patné; nejspí pokusy ètrnáctileté Ely. Anebo tøicetileté? Jedna stránka byla ohoøelá. Následovalo nìkolik datovaných zápisù jiným
rukopisem; moná je udìlal Waldemar. Samé výpisky ze Starého zákona. Poslední byl z pøedelého veèera. Dolistoval jsem a na konec seitu a tady jsem nael, co jsem hledal.
Básnièka nebyla dlouhá. Pøesto se v ní hodnì krtalo. Poslednímu listu, kde byla pøepsána na èisto, chybìla horní polovina. První èást skladby byla pryè.
Vrátil jsem se na pøedchozí stránky a dal øíkanku dohromady z pùvodních, poèmáraných zápiskù.
A zaènou volební mítinky,
zatouím vlastnit zbraò,
"&

zatouím oznaèit viníky,
zaplatit dluenou daò.
A nebe zajiskøí hvìzdami,
zatouím øíci dost!,
roztrhám volební seznamy,
vytáhnu jinaèí los.
Podrím èerný list nad urnou,
èernou jak ruce kandidáta,
prosvìtlím chvíli pochmurnou
plamenem barvy zlata.
A kohout oznámí svítání
k spánku si pøiloím zbraò,
ukonèím volební sèítání
slovy Tvá vùle se staò.
Tøesoucí se rukou jsem vrátil seit na místo.
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Waldemar nám pøipravil omeletu a èernou kávu. Dimitrov posnídal s námi. Eliana byla
zamlklá a skoro nejedla. Znièehonic vstala od stolu a odela do koupelny. Otoèení klíèe
bylo slyet a do jídelny.
Èekal jsem pak s Waldemarem dole u auta. Na hlavu se nám snáelo bøezové listí. Zapálil si cigaretu, opøel se o kapotu motoru a jakoby nic se zeptal, jaké mám s Elianou úmysly. Øekl jsem, e vekeré úmysly nechávám na ní, a on poznamenal: Typický. Pak dodal,
e by se mi to taky mohlo vymstít. Optal jsem se, co to má znamenat, ale ona se právì
objevila pøed domem. Ne k nám sela po tìrkové cestì, poeptal mi Waldemar pøímo
do ucha, e se na ni nemám vázat pøíli pevnì. Jeho dech nebyl zrovna pøíjemný. Ani jeho
slova. Vyel jsem Elianì naproti.
Mìla na sobì nový èervený kabát do detì, dlouhý a ke kotníkùm, s límcem zvednutým proti vìtru. Mohl jsem na ní oèi nechat.
Sluha se na ni èernozlatì zazubil  Nìco jste si zapomnìla v knihovnì, milostsleèno, 
a vytáhl z bundy seit, který jsem mìl ráno v ruce. I ona se usmála, otevøela ho, vytrhla
list s novým zápisem a pøeloila ho nadvakrát jako dopis. Potom ho zastrèila do pravé kapsy
kabátu. Z levé vytáhla cigarety a klíèky od vozu. Seit Waldemarovi vrátila se slovy: Dá
ho zas na místo, jo? Maminka si bude chtít èíst.
Waldemar nehnul brvou. Mnì se zjeily vlasy na hlavì, a pak jsem pochopil, e to je dalí
z jejich ertíkù. Nasedli jsme do mercedesu, zaklapli dveøe a zamávali Valdovi. A tehdy
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se Eliana sesypala. Namísto aby nastartovala, schovala oblièej do dlaní. Do mìsta se nevrátím, øekla a potáhla z cigarety. Zùstanu s tátou. Nebudu pøilívat olej do ohnì.
A kadý ráno bude mejt zostuzený hroby, jo?
Vytøetila oèi. Tys mì vidìl?
Tím, e ty odpornosti smae, se jich jetì nezbaví. Objeví se zas. Vím o místì, kde
s tím svede víc ne tady.
Podívala se na mì. Má pravdu  míchám vodu s ohnìm. A voda není mùj ivel. Mùj
Pán je jinde.
A stal se zázrak: pøikývla, zasunula klíèek do zapalování a otoèila jím. Tentokrát jsme se
rozjeli hezky pomalu. Valda nám mával na rozlouèenou prsty svírajícími cigaretu. Pak
jsme tomu oivlému majáku zmizeli za zatáèkou.

#

KATASTROFA
Já: Mùe si kdo shrnout do klína oheò,
a nespálit si aty?
(Pøísloví 6, 27)

Milovali jsme se kadou noc pøed vatrou sálající v krbu. Tenhle vrchol naeho vztahu trval
skoro mìsíc. Jezdil jsem k ní v podveèer a odjídìl nad ránem. Oheò nikdy neuhasínal.
Vystøídali jsme na tøicet milostných poloh, vecky mi teï splývají v jedinou, jsem do ní
vklínìný, oèi máme upøené do oranovorudé záøe. Nemusíme pít, nemusíme jíst. Sílu si
bereme pøímo z ohnì, stejnì jako vzájemnou ízeò a hlad, a taky schopnost obojí v druhém
ukojit.
Vybavit si slast, která pominula, je moné jenom pøi jejím zopakování. Jene s kým bych
to dìlal? Kde najdu dívku ochotnou spát se zaèínajícím pyromanem?
Nejlíp si vzpomínám na to nejpitomìjí: úas nad sebou samým, kdy do Eliany pode#!

sáté za noc vypoutím pár kapek semene, které se v áru jejího tìla hned vypaøují. A taky
na to, jak jsme k ránu ulepení a malátní. A vlastnì i na tohle: mìla jednu oblíbenou polohu, øíkala jí luèitì. Leela na pravém boku, nohy u sebe a mírnì pokrèené, stehna
svírající s tìlem pravý úhel. Já leel na levém boku, jakoby za ní, nebo spí pod ní, ale
obrácenì  s hlavou u jejích chodidel. Pøi souloi jsem jí vidìl paty a bylo mi z toho smutno; jako by mì opoutìla u ve chvíli, kdy jsem do ní vpáèený. Chodidla mìla malá, hebká a citlivá. Nedalo mi to a obèas jsem se jí zakousl do paty, do palce nebo do malíèku.
Vdycky se pøi tom hihòala a kubala sebou, take jsem ji musel pevnì sevøít rukama
kotníky a lýtka, abych z ní nevyklouznul. Z pomylení, e bychom se mìli rozpojit pøed
dokonèením aktu, se mi po zádech rozbìhnul mráz. Smála se. Øíkala, e se jí pøi tom
zapalujou lejtka. Nìkdy si mì pøevalila na záda, ale tak, abychom se pøi tom nerozdìlili,
a kdy byla nahoøe, otáèela se kolem své osy  kolem mé osy. To bylo to luèitì. Obèas
se zdálo, e se z nás zaèíná kouøit, ale urèitì to byl jenom vypaøovaný pot. Pøed krbem
vedro jak v kotelnì.
Snad stokrát jsem se nechal ujistit, e bere antikoncepci. Kdo se moc ptá, moc se doví.
Kdy jsem to pak musel slyet i po sto první, dovìdìl jsem se nìco navíc.
Tak se bì podívat, zbabìlèe, zavrèela ta ospalá, sexem malátná ena zpod pøikrývky.
Pilulky najde v koupelnì, v té mení skøíòce nahoøe. Klidnì si zobni.
Samozøejmì jsem nikam neel. Pøitulil jsem se bøichem k její teplé zadnici a usnul.
#"

Stejnì jako jindy si nepøála, abych zùstal a do rána. Uprostøed noci mì probudila a políbila na rozlouèenou. Øekl jsem, e jetì musím na záchod. V koupelnì, kdy jsem si myl
ruce, jsem si nad velkou toaletní skøíòkou poprvé viml druhé, mení. Nikdy pøedtím jsem
ji neotevøel. Teï jsem to udìlal.
Práky tam byly  mezi tampóny, leukoplastí, pudrem, èernou barvou na vlasy a sklenìnými ampulemi, v nich byl podle nápisu benzen. Anebo benzín? U nevím. Málem jsem
dvíøka zavøel, a pak jsem ho uvidìl: na drobném kolíèku visel tenký øetízek a na nìm kulatý zlatý peníz. Ten detail ze dvou obrazù  jednoho Elianina, druhého Pyrosova.
Medailon sleèny Sedmihradské. Vzal jsem ho opatrnì do ruky, sundal z kolíèku a pøenesl
pod árovku. Nebyla to mince. Na líci byl vyryt obrázek ohnì, z jeho støedu se zvedá
pták s rozepjatými køídly. Na rubu se jako ulita neka, od obvodu ke støedu, vinul nápis:
Qaunto magis tegitur, tanto magis aestuat ignis.
Zavìsil jsem medailon na místo a vrátil se do lonice. Eliana nerozsvítila. S nohou pøes
nohu sedìla nahá na kraji postele. Vlasy mìla rozcuchané. Kouøila cigaretu. Vidìl jsem jen
tmavou siluetu hlavy a ramen a oranové svìtýlko tam, kde bych èekal ústa.
Jsi zvìdavej, co to znamená? zeptala se.
Vìdìla, co jsem v koupelnì dìlal. Nezbývalo mi ne pøikývnout.
Znamená to: ,Èím víc je oheò skrýván, tím víc hoøí. Má o èem dumat. Ahoj.
Sáhla si bezdìky na krk, kdy to øíkala. Oblékl jsem se a el.
##

Odjela na týden za otcem, a kdy se vrátila, bylo u záøí. Zatelefonovala, abych nechodil,
e nebude mít èas. Zaèal jsem protestovat, ale zavìsila. Zavolal jsem jí. Nechala aparát
vyzvánìt. Potom se koneènì ozvalo haló. Pøemluvil jsem ji. Dovolila mi, abych za ní jel.
Vyel jsem z domu a ze zvyku se ohlédl po plynojemu. Ale namísto nìj se nad mìstem
tyèila do nedozírné výe jen gigantická, mírnì zaoblená støíbrná stìna. Ta stìna neklidnì
pulsovala, jako by se mìla v pøítím okamiku rozskoèit. Na nìkolika místech zely
praskliny, koudel tu visela ve pinavých cárech jako støeva ze zaøízlého vepøe. Nikde nic
nesyèelo.
Zastihl jsem Elianu v èerné náladì. Sedìla pøed vyhaslým krbem, nepøítomný pohled
namíøený do popela. V jedné ruce drela hrnek s èajem, v druhé cigaretu. Molotova jsem
nikde nespatøil. Zeptal jsem se, jestli nemá chøipku.
Jako by neslyela, øekla, e pùjde proti vem. I proti mnì, jestli to bude tøeba. A nemá
na mì èas ani energii, musí prostudovat vecky ty spisy, musí se dùkladnì pøipravit. A já
se mám obejít bez ní. Chtìl jsem vìdìt, kdy se teda uvidíme, a ona jen pokrèila rameny.
Hlavu si nech na spisy, navrhnul jsem, a tìlo pùjèuj mnì. Její odpovìï mnou otøásla: mám
si prý najít jiné. Copak by ti to nevadilo? divil jsem se. Ale u mì nevnímala. Jako bych
byl voda.
Ve snìmovnì se projednával zákon o veøejnì prospìných projektech. Sociálky i Konzervy hlasovaly stejnì: byly pro urychlené pøijetí. Kalina nás jako vdycky vechny obvolal,
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aby zajistil stranì a vládì stoprocentní ano. I Konzervy byly disciplinované a hlasovaly
jako jeden mu. Ne vyslovila jediná ena.
Zákon vyjímal veøejnì prospìné projekty z povinnosti respektovat ochranu ivotního prostøedí. Na první místo stavìl zisk. Kromì jiných staveb mluvil ve prospìch dálnice,
která se zaèala stavìt v hájené oblasti Støedohoøí døív, ne zaznìlo oficiální rozhodnutí.
e jde o lobbing nebývalé razance, a snad i nebezpeènosti, vìdìli vichni. Ale lobbování
je pøece povoleno. Jen Eliana argumentovala, e jde i o princip: pøipojí-li se ke kadému
zákonu tak drastická výjimka, pøestanou zákony platit, protoe je vdycky na co se odvolat. Obvinili ji, e lobbuje za ekologické organizace.
Pøedseda Konzerv nad jejím projevem zavrtìl hlavou  tak, aby to neuteklo kameramanovi.
V následujícím týdnu vyel rozhovor s Becherem. Pøedseda vlády se zmínil i o opozièní
poslankyni Dimitrovové. Kdyby mìl takové ve své stranì, øekl, øeil by to radikálnì: buïto
já, anebo ona.
Noviny Pravda, blízké Sociálkám, vyèmuchaly její mercedes. Ne se reportéøi dobrali
pravdy  e si ho nepoøídila nepoctivì, e zaplatila dovozní clo a v poøádku má i havarijní pojitìní , stihli naznaèit nìkolik vlastních hypotéz: e si ho krátce po pøevratu nechala v Nìmecku ukrást na objednávku; e ho nechala propaovat pøes zelenou hranici; e
je to auto sestavené z dílù tøí modelovì stejných, ale bouraných vozù. Kdy se nic z toho
#%

nepotvrdilo, vzpomnìli si aspoò na Elianiny spekulace s nemovitostmi a oznaèili je za
podezøelé machinace. Dali je do souvislosti s nevyjasnìnými obchodními aktivitami
konzervativních poslancù Moura a Kurze. A vytáhli na svìtlo i dávnou aféru se spálenými prasaty. Cui bono? kvièeli hoi od pera. Kurz èlánek vyvìsil na parlamentní chodbì.
Stál jsem kousek od Eliany, kdy ho sundala z nástìnky a odnesla do podzemní restaurace. Vidìl jsem, jak nad ním popelaví, jak jí v hrdle zaskoèila káva, kterou právì vypila,
a jak to kafe dáví na podlahu Dolní snìmovny.
Zaèala dìlat chyby. asl jsem nad zuøivostí, nad naivitou téhle chytré a vzdìlané eny,
kdy zaútoèila do vlastních øad. V èlánku pro deník Lid napadla Moura. Jak jí mùou rovnostáøi vyèítat luxusní, ale staøièké auto, kdy on se prohání veøejnì ve støíbrném a tajnì
ve zlatém jaguáru, na které si vydìlal otvíráním zastaváren s nepøetritým provozem?
Mour v televizní debatì popøel, e by mìl co spoleèného s nìèím tak plebejským, jako
jsou zastavárny. A nikdy by si  on se svým vybraným vkusem  nekoupil zlatého jaguára:
za takového burana ho snad nemùou povaovat ani jeho úhlavní nepøátelé. Pak dodal,
e jeliko proti nìmu není jediný dùkaz, zváí, zda na sleènu Dimitrovovou  která k nìmu
cítí iracionální, nepochopitelnou a nemocnou zá  nepodá trestní oznámení.
edivka se nechal slyet, e soucítí s pøáteli v Konzervativní stranì a pøedevím s panem
pøedsedou Varanem; takového hada, jako je Dimitrovová, by si na prsou høát nechtìl; takový baziliek je hrozbou pro parlamentní demokracii.
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Dokonce i Princ, vdycky tak opatrný na slova, si pøisadil v rozhlasovém rozhovoru: jako
ministr vnitra musí øíct, e taková nevìra stranì mùe snadno transmutovat v nevìru
státu  asi jako kdy se z marihuany pøejde na kokain.
Dyk, v èlánku otitìném den nato, oznaèil Elianu za velezrádce Konzerv a navrhl zamyslet se nad tím, jestli vùbec jetì patøí do partaje. ádný zvlátní sjezd ovem nevyhlásil;
zatím apeloval na ni, aby odela sama. Ona mu odpovìdìla pøes noviny, e pøece nepøipraví
stranu o nejlepího èlena.
Reportéøi z Dneka se zaèali zajímat o Mourovu starou privatizaèní kauzu a zjistili, e
nìkdo nechal skartovat vekerou dokumentaci.
Mour potom zveøejnil soupis svého rozsáhlého movitého i nemovitého majetku a pod
pøísahou tvrdil, e je to vechno a e nic jiného nemá. Opakoval to, co u jednou øekl
o zlatém jaguáru. A pøipojil poznámku, e do toho, jak k majetku pøiel, opravdu nikomu
nic není  je to jeho soukromá vìc.
Reportéøi vyrukovali se starým dopisem poslaným elektronickou potou. Nic se nedalo dokázat, ale dopis nesl Mourùv podpis. Ovem ne rukopisný. Pisatel sliboval nìjakým
bankovním èinovníkùm, e se postará, aby jejich ústav zprivatizovala General Bank of
Switzerland. Tahle cizí banka pak nad ním opravdu pøevzala kontrolu.
K obecnému pøekvapení Mour odstoupil z vedení strany a vydal prohláení, e bankovnímu kuplíøství opravdu napomáhal a dostal za to hodnì penìz. Nezapomnìl pøi tom po#'

znamenat, e tuhle obì bere na sebe dobrovolnì a gentlemansky, aby jiní odcházet
nemuseli.
Kdo by jetì mìl odejít? zajímali se novináøi, ale Moura pak umlèel samotný Varan.
Proè si toho vímáte? Proè do toho ryjete? apeloval na Dneek. Paní profesorové Varanové, o které se vìdìlo, e zasedá v pøedstavenstvech pìti podnikù, které ijí ze státních
zakázek, z toho povolily nervy. Na kameru prohlásila: Proè by poøád mìl nìkdo nìkam
odcházet? Jestli to takhle pùjde dál, odejdu snad taky já, ne? Moná to udìlám. Stejnì se
v téhle odporné zemi nedá bydlet.
Byl to ústøel, který se mìl pominout. Ale Eliana v plné snìmovnì vyzvala pana profesora, aby se zaøídil podle moudrých slov své paní. Varanovi se kvùli tomu málem rozvedli.
Volal jsem Elianì nìkolikrát dennì. Chtìl jsem ji podpoøit. Pokadé jsem narazil na záznamník. Stranì se mi po ní stýskalo, byl bych rád pomohl. Ale nejvíc jsem, pøiznávám,
touil po jejím sporém pevném horkém tìle, na které jsem si navykl jako narkoman.
Absák to byl mizerný, alkohol nepomáhal. Zaèal jsem kouøit a bývalo mi zle.
Vìci pak dostaly rychlý spád. Stavil se u mì Kalina a pozval mì na vodku. Vezl nás jeho
øidiè  Mirek. Bylo mu naøízeno, aby neposlouchal. Potom mi Kalina øekl, e to s tou komisaøkou pro zaèlenìní do EU definitivnì vzdal. Chystá se oenit. Pøekvapilo mì to, ale
duchapøítomnì jsem mu pogratuloval. Mávl rukou a poznamenal, e kdysi mìl jinaèí
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plány. Tohle dìlá jen kvùli médiím  potøebuje si vylepit obraz. Bere si jednu televizní
hvìzdu. Spí hvìzdièku, dodal skromnì.
Popøál jsem mu hodnì tìstí. A mám nìco na srdci, zatváøil jsem se významnì. Kalina
vyvalil oèi, mrkl po øidièi a ukázal si nejdøív na rty a potom na ucho. Naklonil se ke mnì.
A já mu poeptal tajemství. Uchechtnul se. Zapøísáhl jsem ho: za ádných okolností se to
nesmí dozvìdìt Cajtman a jeho mordparta. Mlèeti zlato, sykl Kalina a nahlas øekl: Bude
brzo zima, koukni, jak se dlouej stíny. Hlavnì ten tvùj. Øidiè to slyel, ale rozumìt
nemohl. Já ano.
Pøijeli jsme k baru. Mirek dostal volno. Odmítl jsem vodku a objednal si molotova. Musel jsem barmanovi vysvìtlit, co se do nìj dává. Rybízový dus nemìl, a tak ho nahradil
pomeranèovým. Nebylo to ono.
Kalinu to zaujalo. Divná vìc, øekl, ale ta prachatá enská, kterou si chtìl pøed pár lety
vzít, pila taky dryák zvaný Molotovùv koktejl. Hrklo ve mnì. Asi na mnì nìco poznal,
protoe mì plácl do ramene a pøipojil ujitìní, e ji urèitì neznám. Stejnì byla trhlá. A taky starí ne on  vdy to znám, ne? Stará stodola nejlíp hoøí. Cha cha! Polil mì studený pot. Kalina si nechal dolít. Zaèínal se bavit.
Fakt, do sexu byla ïas, ale musela se pøi tom dívat do ohnì! Nìkdy jí staèila svíèka.
Navíc furt musela mít na krku takovej pitomej pøívìek. Ochraòoval ji. Jinak by si amanta nepustila k tìlu.
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Chtìl jsem se napít, ale kdy jsem zvedl sklenici, ruka se mi klepala tak, e jsem ji radi
vrátil zpátky na pult. Kalina si toho neviml; byl u ponoøený do vzpomínek, na tváøi vypráskaný úsmìek.
Ta nána byla vánì moc pìkná, ale tak trochu divná, take jedinej dùvod, proè si ji vzít,
byly ty prachy. Zazobaná kunda  zná to, ne? Jene mì prokoukla a vyrazila se mnou
dveøe.
Po tøetí vodce dostal Kalinùv hlas kajícný tón. Byl prý mladý, a s takovou urákou se
nemohl smíøit. Poprosil ji o odputìní a poslední návtìvu. A protoe to s enskými umí
 to on zas jo , obmìkèil i tuhle. Dolo i na zapálení svíèky. Nabídl se, e jí pøinese ten
její astný amulet. Ona se zatím svlékla a lehla si do postele. Èekala na nìj. Pøiel. Ale
byl obleèený  v jedné ruce hoøící svíèku, v druhé øetízek s pøívìkem. Prohlásil, e jí ho
sám pøipne. Souhlasila.
Kalina do sebe obrátil vodku a s gustem se rozesmál. A tak jsem jí medailonek povìsil
na krk. Byla uhnutá, na ohýnky, chápe? Kdy vyjekla, nemohlo to bejt jinak ne blahem.
Já vyjdu vstøíc kadý. A týhle jsem ten zlatej feti rozhavil nad svíèkou.
Mìl jsem mu rozmlátit hubu. Mìl jsem ho nakopat do koulí. Mìl jsem ho zadupat do
zemì. Jene jsem to neudìlal. Hodil jsem na pult stovku a bez dalího slova odeel. Venku
jsem naskoèil na dvanáctku a nechal se dovézt k metru. Dojel jsem do západní èásti mìsta
a ten kousek ke známé adrese doel pìky. Domovní dveøe byly otevøené. Vystoupal jsem
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po schodech a zazvonil u bytu Eliany Dimitrovové. Dveøe se otevøely ihned  jako by mì
èekala.
Ale na prahu nestála Eliana, kterou jsem znal. Stála tam její krásná, mladá, edooká,
rudovlasá matka. A na krku mìla medailon.
Pochopil jsem, e téhle holce u nepomùu.
Vyzvala je, aby se vzdali mandátù, tak jako to nejspí udìlá ona. Aby dál nedìlali ostudu
a vypsali pøedèasné volby. Aby dali monost obèanovi, a nenechali ho jenom se bavit, neodsuzovali ho do role pozorovatele politikù, který má zapovìzeno do politiky mluvit, do
role proletáøského pøívìsku stroje  stroje vybaveného obrazovkou. A dodala, e se za nì
stydí  tak ubohých zákoníkù si nemùe váit ani dezertér, podvodník nebo vrah. Pár se
jich zasmálo, ostatní vrtìli hlavou, jeden si zaukal na èelo a Kurz køikl do ticha: Ven!
Eliana právì obvinila bezpeènostní výbor, e s vìdomím vládní strany nechává ruit
rozhlasovou stanici Svobodná Evropa. Ven! zasípal Cajtman, najednou celý bledý. To
snad... Ven! podpoøil ho Dyk, a kdy se k nìmu Eliana otoèila, uhnul oèima jinam. Ven!
zaøval Lachtan, Ven! zaevelil edivka, Ven! pípl fistulkou Princ, Ven! rozkázal
Mour jako nìjaký lord a zatroubil do kapesníku s monogramem. Becher pokrèil rameny
a zachroptìl: Ven! Fuj! pøidal se Kalina, Ven s ní! Ven! znìlo pomstychtivì. Profesor
Varan se tváøil, jako by chtìl protestovat. Vstal, a ne si staèil zapnout sako, zablýskla se
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pod límcem nová kravata: modrá hlubinná metalíza posetá zralými, lutolutými banány.
Konec vázanky byl pøiskøípnutý v poklopci kalhot. Lituji, ale i já vás musím, opravdu
musím poádat, abyste odela, aspoò pro tuto chvíli. Skuteènì mu to bylo líto. Aspoò se
tak tváøil.
Ven. Ven. Ven, ven, ven, ven, ven! skandovaly Konzervy a Sociálky se pøidaly. Obì
velké strany øièely unisono. Hnìdí se mohli potrhat smíchy. Hybridi si hráli na peacemakery, ale za Elianu se nepostavili. Já jsem mlèel. A stydìl jsem se.
Stála pøed nimi o tom posledním snìmování, drobná hezká rudovláska s edýma oèima,
zlatým medailonem a úsmìvem, který hodnì vìdìl, a proto byl hodnì smutný. Zas byla
o pár krokù napøed. Anebo rokù?
Naskládala si lejstra do velké aktovky, kterou jsem u ní nikdy nevidìl. Tuila pøedem,
e ji vypískáme. Zámeèek cvakl, podpatky klaply o podlahu. Ve dveøích se otoèila.
Vzdávám se poslaneckého mandátu, pronesla na celý sál. Písemnou rezignaci oèekávejte brzy. Co nevidìt.
Ani mì nepustila dál. Byla jen v tmavozeleném upanu.
Je ráda, prohodila lehkým tónem, e se jí podaøilo odtrhnout se.
Od koho? Od nich? Ode mì? vyzvídal jsem, ale ona jako by neslyela: k té pøirozené
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barvì se mìla vrátit u dávno, pøíli dlouhá pøetváøka kodí, máma se nikdy nebarvila,
a jak byla krásná!
Poádal jsem ji o odputìní. A jetì o nìco.
Proè by mi mìla odpoutìt?
Protoe jsem ji zradil.
Pøimhouøila oèi. Pøeèetl jsem si její seit?
Ano, pøisvìdèil jsem.
A nìco jsem tam nael?
Nael.
Pitomou básnièku?
Pitomou básnièku.
A nìkomu jsem to øekl?
Bohuel.
Kalinovi. A ten to donesl edivkovi. A edivka Becherovi. A ten se hned rozjel za Varanem.
Pokývala hlavou a zaeptala: Neète poøádnì, jinak bys to byl neudìlal. Ale vlastnì
jsem ráda. Nenakazila jsem tì. Nenechávám po sobì áka. Nemám tì na svìdomí... Aspoò
zatím ne.
Odpus. Vùbec jsem si neviml, kdy jsem si pøed ní na domovní chodbì klekl.
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Sehnula se ke mnì. Otevøel se jí upan. Zavøel jsem oèi.
Její èervené vlasy pohladily moje popelavé. Políbila mì na èelo. Tøel jsem se jí tváøí
o bøicho, o zrzavé chloupky v podbøiku.
Odpoutím ti, øekla tie.
Ale nemiluje mì.
Usmála se.
Nebo ano?
U ète Bibli?
Mrknul jsem do ní.
Izajáe zná?
Protoèil jsem oèi. To je a nìkde v pùlce!
Pak nemùe vìdìt, e ,pùjde-li pøes vody, já budu s tebou, pùjde-li pøes øeky, nestrhne tì proud, pùjde-li ohnìm, nespálí se, plamen tì nepopálí. A kdy, dodala s úsmìkem, tak jenom troku. Zaslouil bys.
Co je to za odpovìï? Tak miluje mì, anebo nenávidí?
Chytrému napovìz, øekla a zavøela dveøe.
Ven! dunìlo snìmovnou, ale Eliana u byla venku. Ryk se utiil, kdy k øeènickému
pultu pøistoupil Cajtman a Kurz mu parlamentní posunèinou zjednal ticho.
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Vìdìl jsem, co bude následovat: zpráva speciální komise, která u pùl roku monitoruje èinnost èlenù mandátového výboru a obranného výboru.
Poslankynì Dimitrovová strkala nos do soukromých vìcí. Oèeròovala poslance nejen
z opozièní, ale i z vlastní strany. Eliana Dimitrovová chovala nenormální nenávist k nìkterým lidem a intrikovala proti nim  zmínìni byli Kurz, Lachtan a Mour, nyní i Kalina.
Myslíme jinak  prdelí! I za tìmihle letáèky stála. Dokonce je rozmnoila na parlamentní
kopírce. Volební mítinky napsala a rozíøila taky ona  potvrdil to dùvìryhodný zdroj. (Kalina na mì mrknul. Zrudnul jsem jak rak.) Ani ten vak nevìdìl o tom, co pachatelka teprve
chystala, ale co jí pøekazilo Cajtmanovo komando. Po snìmovnì kolovaly dùkazy o kritice opozièní smlouvy dvou nejvìtích stran, provedené zpùsobem tak nevkusným, e se
nechtìlo vìøit, e by ji mìla na svìdomí ena. Byla to fotomontá, podaøilo se zachytit
patnáct set kusù, prý zdaleka ne vechny; skonèit mìly ve schránkách skalních volièù obou
stran. Obrázky byly barevné, vechny ukazovaly tý výjev: vùz metra, takový, kde jsou
lavice umístìny podél stìn a cestující se na sebe dívají pøes ulièku. Vagón je plný muù
a en. Vichni jsou v uniformách, které mají popletený støih i barvu: eny, sedící se zavøenýma oèima, vypadají jako spící stevardky obleèené støídavì buï do èerveného, anebo
modrého kostýmku s výlokami. Mui stojí naproti nim, i oni jsou èervení a modøí, a podle støihu uniformy a placatých èepic by to mohli být piloti, ale i esesáci, protoe se drí
madel pod stropem, jako by hajlovali, a zrak upírají do èerných oken s typicky zupáckou
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strnulostí. Mají rozepnuté poklopce a penisy venku, ve vzpøímené poloze a ztuhlém stavu,
zastrèené do ústních dutin letuek, zdánlivì klimbajících, ve skuteènosti vak sajících
jako o ivot. Je v tom hodnì vulgarity, ale i symetrie: modrá kouøí èervenému a èervená
modrému  ze zásady. Nikdo z tìch bizarních milovníkù si nevímá, e na druhém konci
vozu zaèíná hoøet elektrická rozvodná skøíò.
Odporné. I já jsem nad poslankyní Dimitrovovou zakroutil hlavou a jednu fotku si schoval. Jetì e se to nedostalo mezi lidi.
Dimitrovová nemá vech pìt pohromadì, bouøili se poslanci. A co je nejhorí, høímal
Cajtman z tribuny, poslankynì Dimitrovová má nespolehlivý tøídní pùvod! V její rodinì
byli anarchisti.
Parlamentníci zalapali po dechu. A ihned pøistoupili k hlasování. Zhostili se ho ochotnì a demokraticky.
Zbavili Elianu vedení M.I.V.
Vylouèili ji z M.I.V. (i kdy si nikdo nebyl jist, jestli je to moné).
Vyslovili jí nedùvìru.
Rozhodli se podat na ni trestní oznámení, jen co se písemnì vzdá svého mandátu.
Demokracii  tedy té naí  musí být uèinìno zadost.
Zvedl jsem se.
Vichni se po mnì podívali. Kalina se zazubil, vstal a zaèal tleskat. Èerná èupøina se mu
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svezla do èela a vysekla tam patku pìknì na stranu. Ukázal na mì prstem: vidíte? Ptáèek,
co zazpíval. Jeho kleb roztleskal celý sál.
Práskaèùm se u nás vdycky tleskalo.
Mysleli, e jdu k pultu. e jim chci nìco øíct. A já jsem zamíøil na druhou stranu. Poèítaè jsem nechal na lavici, diplomatku na zemi. Na vycpaném sedadle po mnì zùstala nìjaká pína. Mùj parlamentní stín. U jsem ho nepotøeboval.
Dobìhl jsem k východu, èapnul jsem mosaznou kliku, otevøel si dveøe a prásknul jimi.
Nechal jsem poslance, ty stíny poslancù, døepìt v zasedací síni. Viml jsem si, e za mnou
bìí Kalina. Pøibouchnul jsem pøed ním dveøe. U mám jiného pána. A divím se, e jsem
kdy slouil zlatému teleti.
Byl jsem na chodbì. Byl jsem volný. Zhluboka jsem nasál vùni svobody. Vùnì to byla
horká jako poutní vítr. Taky jsem ucítil tiplavý kouø.
Pøicházela ke mnì v rudém kabátì, s roztanèenýma nohama, s ozlaceným krkem. Vlasy
mìla ve zdánlivém ohni. Záclony parlamentní chodby hoøely doopravdy.
S plynovou maskou na tváøi ztìlesòovala pøicházející armageddon. Z rukávù kabátu
trèely dlouhé døevìné prsty, osm jich bylo a lehaly z nich plameny. Staèilo jí probìhnout
kolem zdi  ani se nedotknout  a zeï se vzòala. Obrazy se kroutily v rámech a jako pøezrálé
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ovoce padaly na podlahu, malby poctìné pøízní zastupitelù lidu. Placené z rezerv reprefondu, byly to poctivé oleje. Hoøely znamenitì.
Pochodnì rozsvìcovaly chodbu a na stropì pukaly árovky. Zakvílel poární alarm, jeden
po druhém se probouzely automatické hasièe a sprchovaly koberec syèící tekutinou.
Dola a ke mnì, zastavila se. Za sklenìnými oènicemi jsem zahlédl rozíøené oèi. A u
jsem se nebál. Natáhl jsem ruku pro jednu z louèí, které drela mezi prsty. Ale uhnula
mi. Zavrtìla hlavou. Ukázala na dveøe, pak smìrem k východu. Mìl jsem je vyvést.
Otoèila se, kráèela dál. Odhodila louèe a na druhém konci chodby vstoupila do zvukotìsné místnosti, urèené pro nejtajnìjí jednání.
Byl nejvyí èas. Ze snìmovny se vyvalil rozkalaný dav a v panice se rozhlíel: vpravo
to hoøelo, zleva se valil hustý èmoud. Pár oèí zailhalo po oknech  ta ale zaèala praskat,
sypat se na poslanecká saka.
Tudy, zavelel jsem a odvedl tu zoufalou smeèku vpravo. Proli jsme ohnìm, sebìhli
po schoditi a vyøinuli se prùjezdem do ulice. Pøed bránou zastavilo hasièské auto, po nìm
jich pøijelo nepoèítanì. Parlamentníci øièeli blahem.
Nahoru jsem se vrátil jediný. Protipoární zaøízení selhalo: v chodbì bylo po kotníky
vody, ale stìny a okna hoøely dál. Sálala samotná voda. Doèvachtal jsem a k polstrovaným dveøím zvukotìsné místnosti a napùl uduený èerným dýmem je otevøel.
Uvnitø kulatého pokoje bez oken bylo vedro k padnutí, ovem klimatizace poøád fungo%

vala a poár se sem vùbec nedostal, po plamenech nebylo ani památky. Hoøela tu jen
Elianina cigareta. Byl to ten nejbezpeènìjí prostor v celém paláci. Stìny nemìly ui ani
oèi a jejich plíce fungovaly znamenitì.
ena se na mì usmívala, nohu pøes nohu, mlèenlivá.
Pak típla paèka o mramorovou desku stolu, vstala a nasadila mi plynovou masku. Kolem
ramen mi pøehodila rudý plá. Z kapsy nìco vyndala a nechala si to zmaèkané v dlani.
U dveøí se naposled otoèila a øekla: Pøes to pøese vechno... miluju tì.
A já jí pøekotnì, se slzami v oènicích odpovídal pøes karbonový filtr: Há hehe! Há
hehe!
Já tebe.
Kolem nás øádil nesnesitelný ár. Mávla rukou jako kouzelnice a rozprostøela ve vzduchu
mùj oranovorudý átek  nikdy nepraný, jak jsem si vimnul. Uvázala si ho kolem hlavy
tak, aby jí kryl ústa a nos. Potom se zhluboka nadýchla skrz látku, usmála se oèima a pohladila mì po gumové líci. Byla tím nejkrásnìjím banditou pod støechou parlamentu.
Civìl jsem na ni jako uhranutý, a vùbec mi nevadilo, e mi na hlavì vstává jeden vlas za
druhým a zaèíná hoøet. Natáhl jsem k ní ruku, ale proklouzla otevøenými dveømi a zabouchla je. Trhl jsem za kliku, ale nepovolily. Eliana mi postavila poslední barikádu.
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Na pøemýlení jsem mìl celou dlouhou horkou noc. A pøiel jsem bìhem té noci na to,
jak se nai pøedci nauèili rozdìlávat oheò: prostì se to museli nauèit, nebo bez ohnì u
byl ivot nesnesitelný.
Ráno mì vysvobodili hasièi. Dokonce mì ty pøekvapené oèouzené helmy musely vzbudit  leel jsem pod stolem, úplnì pohlcený snem o nìjakém zrzavém houtí, køoví, které
hnulo, protoe v jeho støedu se vaøila láva. S maskou stále na oblièeji jsem vyvrávoral na
chodbu a teprve tam jsem ji sundal a odhodil. Kdy jsem se prsty dotkl temene hlavy,
zjistil jsem, e mi shoøely vlasy. Kùe na èele a na nose pálila, ale dalo se to snést. Horí
bylo, e jsem nepoznával budovu, kde jetì vèera sídlil ústavodárný sbor. Rozhlíel jsem
se jako ten den, kdy jsem tady byl poprvé.
Vechny zdi byly èerné, koberce na troud, stropy promìnìné ve spálenitì plná kráterù, sopouchù, pítìlù a chuchvalcù popela. Nohy mi vìzely po kotníky ve vodì, pinavé
a teplé jako prapùvodní moøe, co zalévalo Zemi. V oknech doutnaly rámy, jejich sklo se
dávno roztavilo. Nábytek shoøel, stejnì jako elektrické spotøebièe a rozvody. Tu a tam se
zatøepotal v troskách lutý plamínek; vzápìtí se na nìj vrhli tøi mui se sekyrami a lopatami a umlátili ho, ale on u se na nì klíbil o pár metrù dál. Elianu jsem nikde nevidìl.
Zeptal jsem se velitele ve zlaté pøilbì, jestli nali obì, zuhelnatìlé enské tìlo. Smutnì
zavrtìl hlavou, potáhl z cigarety a poslal mì ven.
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Víte, øekl jsem mu, proè palác shoøel? Byl jenom dílem lidskejch rukou, a nemohl
do sebe pojmout toho, kterýmu patøí vichni lidi, celá Zemì  celý nebe.
Pokrèil rameny. Voheò s lidma dìlá psí kusy, to u jsem vidìl mockrát. Dej na mì,
mládenèe, najdi si sanitku a nasedni do ní. Tøeba tì z toho dostanou.
Proel jsem chodbou jako námìsíèník, vstoupil do oblaku hnìdého kouøe a po hmatu
nael schoditì. Ale neel jsem dolù  míøil jsem nahoru. Schody dolù se nìkam propadly, ale ty, co vedly vzhùru, pøestály poár netknuté. Stoupal jsem po nich, dokud to lo 
a po støechu. V posledním stropì zela hranatá díra; poárníci se tudy dostali do budovy.
Osahal jsem si elezný ebøík do svìtlíku, pøíèky se drely dobøe, ani moc nepálily do dlaní.
Vylezl jsem na støechu, nadechnul se a zprudka se rozkalal; z hrtanu støíkaly èerné hleny.
V oèích mì típal popel. Promnul jsem si je a shledal, e nemám øasy ani oboèí. Podlomila
se mi kolena, ruka chmátla po opoøe, ale ádná tu nebyla. Koutkem oka jsem zahlédl nìjakou tyè a zamíøil k ní.
Sáhl jsem do levé kapsy Elianina kabátu, ale namísto kapesníku jsem nael klíèky od
mercedesu, zapalovaè a cigarety. Vytáhl jsem krabièku, vybral si cigaretu a zmáèkl spou
pistole. Prst plamene na povel vyskoèil a zhoupnul se sem a tam, jako by hrozil. Vdechnul jsem tabákový dým. Po smradu poáru chutnal lahodnì.
Z okraje spálené plánì, v kterou se promìnila støecha, se zvedal trojúhelník, který nad
ulicí tvoøil klasický tympanon; ale odtud vypadal jako mohyla, co se v nich kdysi ukládaly
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zpopelnìné mrtvoly. Trèela z nìj ohoøelá erï. Doel jsem k ní a shlédl dolù. Do oken
budovy proudila voda z dvaceti støíkaèek, a oheò si pokadé nael nové místo vysuené
na troud. Parlament ne a ne uhasnout. Koukl jsem k východnímu cípu mìsta, na svoji
vzdálenou ètvr, a na pahrbku mezi stromy zahlédl støíbrnou kulièku plynojemu. Byla
klidná a tichá, jako by jetì spala. Periferie netuila, e zemi postihla katastrofa. K obloze
stoupal kouø jako z hutì, budova se chvìla. Metropole se probouzela do nového dne.
Vytrhl jsem erï z úchytu, sundal jsem z ramen kabát a navlékl ho na ni. Nad spáleným
parlamentem, nad lhostejnými ulicemi teï zavlála nová vlajka: nádherný plá, co patøíval krásné enì.
V blankytu, pøímo mnì nad hlavou, zakrouil nìjaký pták. Nebyl to skøivan, spí velká
èerná bestie. Uchopil jsem prapor do obou rukou, rozkroèil se na èerné støee a rozmáchl
se doleva, doprava, doleva a zase doprava. Nad mìstem, nad republikou to mezi èmoudem z poáru a vodotrysky z hasièských støíkaèek zavlálo rudì. Mával jsem praporem ze
vech sil a vysoko na nebi krákal havran.
Drel jsem tryznu za Elianu Dimitrovovou.
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