zmuchlané bezbarvé punèocháèe. Zavøel jsem a zamkl. Potom jsem veel do pokoje. Nikola leela v posteli. Na zádech. Ruce mìla pod hlavou, nohy nataené, levý kotník pøes
pravý. Opálená byla po celém tìle, ádné bílé mouhy po plavkách; kontrast s její kùí
vytváøela jen pootevøená bílá kabelka, která se jí opírala o levý bok, urèitì plná hygienicky balených prezervativù. Dívèin klín mìl tvar rovnoramenného trojúhelníka, èerné
chloupky úhlednì zastøiené jako ivý plot.
Musím øíct, e mi v tu chvíli pøila krásná, a proto mi nelo na rozum, e na ni vùbec
nemám chu. Zpanikaøil jsem. Zase jsem z pokoje vycouval a hodil jí z pøedsínì obleèení.
Pak jsem se zavøel v kuchyni. Odela bez rozlouèení. Dopil jsem vodku, bylo jí pùl lahve.
Pak mi bylo stranì zle, ale poøád pøíjemnìji ne pøi pohledu na krásnou nahou holku, která
mì vùbec nevzruuje. Za pár dní Notax svou kanceláø uzavøel a prokurátor na nìj uvalil
alobu pro krácení danì. Ve frontì na obìd jsem Nikolu u nepotkal. Ulevilo se mi.
Podruhé to bylo na podzim tého roku. U kadého stolu v kantýnì sedìl aspoò jeden èlovìk, nael jsem si poslední volný. Z hlubokého talíøe jsem nabíral slepièí polívku a v mìlkém okukoval slepici na paprice. enský hlas se zeptal, jestli je u mì volné místo. Kývl
jsem. Sedla si ikmo naproti mnì, její iroký zadek si na umakartovém sedátku chvíli
hledal optimální polohu. Tmavoblond vlasy jí sahaly po ramena. Na tácu mìla jen mìlký
talíø a na nìm dva bavorské vdolky polité smetanou. Jetì nedosedla, a u jeden popadla do baculatých prstù a cpala si ho do pusy. Jak rychle výkala, pod volnou saténovou
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koilí se jí natøásala prsa. Hned pod nimi, v místì, kam nevidìla, se jí rozepnul knoflíèek.
Ve stínu kvírky se vzdouval záhyb bílé kùe. Odvrátil jsem zrak.
Mlèky jsem dojedl obìd a zapil ho pivem. Nechutnalo mi, a tak jsem ho pùlku nechal.
Øekl jsem na shledanou a zaèal se zvedat. Ona u taky dojedla. Poprosila mì, jestli bych
jí to pivo nenechal, kdy u ho nechci  má po tom sladkém stranou ízeò. Nabídl jsem
se, e jí dojdu pro sklenici, ale nechtìla. Natáhla se pro plechovku a namoèila si rukáv do
zbytku smetany. Chtìla, abych na ni poèkal, ne si to na toaletì umyje. Poèkal jsem. Kdy
vyla ven, mìla rukáv mokrý od lokte po zápìstí, ale knoflíèek na prsou u byl zapnutý.
Pøedstavila se mi: Adéla, úèetní v poradenské firmì Chunnel, druhé podlaí. V pìt deset
jsme se seli pøed vchodem. Mìla na sobì fialkový kabátek do detì, patrnì drahý, ale ta
barva se k ní nehodila. Chtìla jet do centra na americký film, nìco zamilovaného, sama
na to nepùjde ani za nic. Øekl jsem, e mì filmy nudí. Zatváøila se sklesle. A co mì baví?
Pokrèil jsem rameny  to kdybych vìdìl. Navrhl jsem, e ji doprovodím domù. Zavrtìla
hlavou: dojídí vlastním autem z jedné vesnice asi tøicet kilometrù na východ od hlavního
mìsta, koupila si v paneláèku na návsi malý byt. Poznamenal jsem, e já to mám proti ní
sice jen kousek, ale stejným smìrem. Øekla, e mì hodí domù.
Mìla ojetý volkswagen. Uvnitø to páchlo naftou a venkovem. Nebo se mi to zdálo? Kdy
parkovala pøed mým domem, narazila do obrubníku. Mìl jsem u rozepnutý pás, a tak jsem
se klepl do hlavy o sklo. Omluvila se a poprosila mì, jestli by se u mì nemohla napít, má
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poøád stranou ízeò. Pozval jsem ji nahoru. Kabátek nechala v autì. Snad se chce fakt jenom napít, pøemítal jsem. Ale semiovou kabelku si vzala s sebou. Mìla v ní stoèený tlustý
èasopis titìný na lesklém papíøe. Vypadal jako obuek. Nìkterá písmena na obálce jsem
pøeèetl: CO...OLITAN... Comsomolitan? Ku...du p...sa! Kupøedu prsa? A taky byl vidìt kousek poutaèe: ...uï ...vka ...denadvacát ...oletí! ...bal si ho sama! Sbal sama chlapa? Ubal si jointa?
Nahoøe jsem napustil sklenièku jí i sobì. Nemá do toho nìjakou ávu? zeptala se. Mám,
odvìtil jsem. Grepovou? Pomeranèovou. Pak pouila starý trik. Anebo byla mokrá sklenice.
Upustila ji a polila se. A jejda, jsem celá ulepená. Tváøila se jako malá nezbeda. Co jsem
mìl na to øíct? V koupelnì si to mùe pøemáchnout. Odela do koupelny a pustila vodu.
Bylo to jasné: ne napoèítám do tøí, bude zpátky: nahá, tlustá, nudná. Tie jsem otevøel
dveøe a vklouzl za ní. lo mi o to, aby se nesvlékla moc, kdy u k tomu musí dojít. Voda
v umyvadle umìla, Adéla ji cedila koilí. Nad nìèím vrtìla hlavou. Se svlékáním kupodivu nepospíchala, podprsenka byla stále na svém místì a kalhoty byly jenom rozepnuté,
aby pøedklonìné Adéle nemaèkaly bøicho. Pak zvedla oèi k zrcadlu, tam se nae pohledy
potkaly. Po tváøích se jí táhly èerné struky. Breèela. A mnì to dolo: postel jí zatím vùbec
nepøila na mysl, chtìla jít pøece do kina, a a potom, moná, nìkdy. Jene je neika a zkazila to. Pùjèil jsem jí vysoueè vlasù a poèkal ètvrt hodiny. Pak vyla z koupelny. Koili mìla
na sobì, pøestoe byla poøád vlhká. Podala mi vysoueè, byl cítit spáleninou. Zkrat, øekla.
Koupím ti novej. A tì to ani nenapadne. Moc mì tìilo. Uvidíme se v práci. Z okna jsem
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se díval, jak se volkswagen odlepil od obrubníku a pomalu odjel. Z výfuku se èernì èoudilo. Pak jsem ji potkával v kantýnì èasto, dokonce jsem se na ni usmál. Ale nikdy jsem si
k ní nesedl, a ona ke mnì u taky ne.
Do tøetice veho zlého: leden, pár dní po Novém roce. Okna byla zamlená, v kantýnì
nával. Pitval jsem králíka na smetanì, kdy si k mému stolu, obsazenému a na to jediné
místo proti mnì, pøisedla upravená, nenápadnì nalíèená ena. Hezká: svìtlehnìdé vlasy
na mikádo, jemné rysy ve vlídné tváøièce, pìkné ruce s pìstìnými nehty. Na prsteníku
snubní prstýnek. Odhadoval jsem, e mùe být tak o dva roky starí ne já. K jídlu si vybrala toté. Zpoèátku si hledìla králíka, mì vùbec nebrala na vìdomí. Nebo se tak aspoò
tváøila. Zakrojil jsem do masa, ale postavilo se noi na odpor. Seøízl jsem kousek z kosti,
ale sousto se jí houevnatì drelo. Nadzvedl jsem ten nedokrojek a strnul. Zpod naèervenalého masa se do omáèky vyøinula krev. Nemohla si toho nevimnout. Odsunul jsem
tác, ona odsunula svùj a oba do sebe ukly. Zasmála se tomu. Nabídl jsem se, e pùjdu
vrátit obì porce, vymìním je za nìco jiného. Podìkovala, zavrtìla hlavou. U nemá hlad.
Oba tácy jsem odnesl k odkládacímu pásu. Kdy jsem se vrátil a chtìl se rozlouèit, øekla,
e mì zná  mìla v sedmém patøe kamarádku, ale ta firma se dostala do maléru. Nikola?
Znám, zazubil jsem se donchuánsky, ale do smíchu mi nebylo. Ona teï ztiila hlas: mám
asi nìjaký problém, øíkala Nikola. Dva osakovaní chlápci vedle nás okamitì napicovali
ui. Jestli jsem pro, pokraèovala, pomùe mi. Pøedstavila se jako Petra. Nechtìl jsem ji
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odbýt pøed tìmi dvìma, a tak jsem ji pozval na kafe. Vyli jsme z mrakodrapu, bylo jen nìco
nad nulou a my jsme kabáty nechali v budovì. Pøes ulici byl denní bar. Objednal jsem
dvakrát presso a ona dvakrát metaxu, ani se mì nezeptala. Ale neodmítl jsem.
Petra o mnì vìdìla dost. Pøekvapoval mì její zájem, nebo spí zvìdavost, a taky chu
domýlet si  a vymýlet  chybìjící údaje. Øekla, e jsem nápadnì pasivní a e si asi málo
vìøím. Jsou na to prý kursy. Nedostateèný pøíklad otce, nejistota v chování k enám,
pøetrvávající adolescentní ostýchavost a patologický eskapismus  nejsem z rozpadlé
rodiny? Usmíval jsem se a na vechno vrtìl hlavou. Co je ti do toho, sakra? okøikl jsem ji,
ale jen v duchu, protoe se mi líbila a nechtìl jsem, aby odela.
Pak mluvila o sobì: pracuje ve firmì Ale Kapoun s r. o., dovoz a distribuce lihovin Seagrams, tøinácté patro. Vystudovala psychologii, umí anglicky, francouzsky a nìmecky, ale
protoe nemohla najít práci odpovídající jejímu vzdìlání, la dìlat nìkam, kde si vydìlá.
Ale cítí se nevyuitá. Má potøebu pomáhat druhým, mezi manaery vak naráí na hradbu strojenosti. Její mu je taky bývalý psycholog, dneska podniká. Poznali se na fakultì.
Jsou spolu dlouho. U se vlastnì dost odcizili. Mají urèitou dohodu, i kdy na rozvod zatím nepomýlejí. Z jejího naléhavého hlasu jsem cítil upøímnost. Mìla ji i ve svìtlehnìdých oèích. Petr, její mu, má prý milenku. Ona, Petra, si má taky nìkoho najít. Jeho
slova. Sama neví, co si o tom myslet. Puritánka není, ale vamp taky ne.
Na takovou jsem èekal, napadlo mì. A pozval ji na schùzku. Pøila. Vylezli jsme na kopec
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k hradu. Mìsto zùstalo pod námi. Slunce zapadalo mezi identické vìe chrámu. Z vyhlídkové terasy jsem Petøe ukázal støíbrnou kulièku plynojemu na druhém konci mìsta. Tamhle bydlím. Mezi øeèí jsem se zmínil, e jsem u Sociálek. e mi nabídli pøedsednictví místní organizace. A ona ukázala na parlament. Pøivøela oèi; sluneèní paprsky se opíraly do oken
parlamentního paláce a zapalovaly jedno po druhém oranovou záøí. Hledìl jsem na to jako u vytrení. Kdy pohaslo i nejvyí patro, políbil jsem ji. Mìla rty jako led a jazyk jako
oheò. Pak pøiel víkend. Pozval jsem ji na veèeøi do francouzské restaurace. Na druhý den
pozvala ona mì  na pivo. Podnik byl levnìjí, ale stál v ulici, kde bydlela. Po veèeøi jsme
li k ní. Øádila plískanice; bylo fajn, e to máme jenom pár krokù. I tak jsme promokli.
Dveøe za námi zaklaply. Dohodli jsme se pøedem, e necháme stranou zbyteèné øeèi.
la se osprchovat. Dveøe koupelny nechala otevøené. Mohl jsem se dívat, jak si svléká svetr
s norským vzorem, roluje po kotnících èerné podkolenky, stahuje èerné díny a s nimi i èerné kalhotky. Potom si vlezla do sprchy a pustila horkou vodu. Pára vonìla tìlovým ampónem, odhadl jsem to na aloe nebo levanduli. Vysvlékl jsem se a sloil aty na hromádku pod zrcadlem. Bleskovì jsem na sebe kouknul a hned se zas odvrátil: vlasy vyèesané
do výky kulichem, vytøetìný pohled, tìlo kost a kùe (tvarohovì bílá). Mezi nohama nic
svìtoborného. Ale vzmuil jsem se: nejdu pøece nic boøit! Naopak.
Rozrazil jsem koupelnové dveøe. Petra se pod proudem vody otoèila a nepatrnì kývla
hlavou. Objal jsem ji, pohladil ji po krku a po zádech mezi lopatkami. Pøitiskla se ke mnì.
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Brr, jsi jako led. (A já si pøipadal tak rozpálený.) Vytáhla se na pièky a se zavøenýma
oèima nastavila ústa. Co se mìlo zvednout, zvedlo se. A pak to zase skleslo.
Nebýt té vody, vylo by to. Voda to pokazila.
Jen klid, vrnìla Petra. Umyju ti záda, chce? Promasíruju svaly. Jene já nesnáím
sauny. V páøe nemùu popadnout dech, a jak nevidím na krok, mám chu vzít do zajeèích.
Rozeznával jsem její hlavu a ramena, ale ostatní halila mlha. A já ji vidìt potøeboval, a jasnì.
Tahle busta v eru byla sice hezká, ale nevzruovala mì. Vùbec. Musel jsem ven.
Kde je ruèník, chtìl jsem vìdìt. ádný tam nebyl. Zapomnìla je pøichystat. Vyskoèil
jsem ze sprchy a uklouzl na vlhké podlaze. Spadl jsem na loket, a to zadunìlo. Bolelo to
pekelnì, ale ta pralesní vlhkost byla horí, stahovala mi krk a nadýmala plíce. Vyklopýtal
jsem do pøedsínì.
Poèkej, volal za mnou smutný hlásek. Ale u jsem nebyl zvìdavý na tu houbu nacucanou vodou. Ta voda mì uhasila. Chtìla mì v sobì utopit. Ponoky nely natáhnout, nátìlník jsem radi zmaèkal a strèil do kapsy zimníku. Utekl jsem pøed Petrou jako harant
pøed hastrmanem.
Tøikrát a dost. Zasunout zástrèku do zásuvky  èinnost tak prostá, banální, e s ní mají nìkteøí jedinci potíe. Já jsem bohuel jeden z nich. Nìkdo to asi mít nemusí, spekuloval jsem
v posteli noc co noc, kdy jsem nemohl usnout. Anebo jo, musí, jenome jinak. Ale jak?
Jak?
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KOLIZE
Eliana: Nìjak to nechce táhnout.
Chtìlo by to proouchnout.

Nastala teplejí pùlka jara. Znova jsme zasedali. Pøiel jsem do snìmovního sálu pìt minut
pøed devátou a posadil se na své místo. Otevøel jsem si pøenosný poèítaè a vloil do nìj
disketu s programem jednání. Pøedseda parlamentu u sedìl, probíral se nìjakými papíry.
Do sálu pøicházeli poslanci. Nìkdo pøistoupil k Varanovi: Eliana Dimitrovová. Nadzvedl
jsem se v lavici, abych jí vidìl na nohy. Byly soumìrné, kolena hranatìjí, lýtka tíhlá a
støednì plná. Poránu osvìující pohled. Kolik jí je? Sotva tøicet, hádnul jsem si. Sklonìná k pøedsedovi, nìco mu eptala do ucha. Kolem zatím nikdo nebyl, ale neulo mi, jak
nejvyí Konzerva zpozornìla. Potom se hbitì rozhlédla studenýma oèima, jenom zdánlivì pøimhouøenýma za skly brejlièek. Pøikrèil jsem se za obrazovku laptopu. Eliana pøed
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Varana poloila pøevázaný tos lejster. Jene papíry se sotva dotkly stolu a pan profesor
do nich ouchnul prstem. Spadly na zem a rozletìly se na vechny strany. Eliana nìco
øekla. Varan zbrunátnìl, cosi prohodil, potom zbledl a proèísl si prsty edé, na jeka ostøíhané vlasy. Koutky jeho úst se stáhly do ledového úsmìvu. Ona se sklonila, aby posbírala lejstra. On si kapesníkem otøel knír, jako by právì posnídal.
Chtìl jsem jít Elianì na pomoc. Vypadala neastnì. Ale zezadu k ní pøistoupil poslanec
Dyk, Konzerva blízká Varanovi, která u hodnou chvíli krouila kolem a teï pøila pøevzít
iniciativu. Dyk se naklonil k Elianì, paruka na hlavì se mu zhoupla sem a tam. Nìco jí
zaeptal do ucha. Ona se na nìj ani nepodívala, zvedla se a s balíkem papírù pod paí zamíøila k východu. Jeden bílý obdélník zùstal na podlaze. Dveømi se valil dav poslancù.
Zvìdavì pokukovali po Elianì a rozestupovali se pøed ní jako ovce pøed ovèáckým psem.
Bylo za minutu devìt.
Varan si povolil uzel kravaty. Mìl slézovì modrou se svìtlým potiskem, na tu vzdálenost
nerozeznatelným. Nejspí nìco ertovného. Dyk obeel panel tribuny a celou dobu mu nìco vykládal. éf se oèividnì uklidnil. Poodeli spolu pár metrù a otoèili se k sálu zády.
Vstal jsem a zamíøil k pøedsednickému stolu, v ruce prázdný papír pøipravený na poznámky. Doel jsem k Varanovu místu a v té chvíli mi bílý obdélníèek vypadl z ruky. Shýbl
jsem se pro nìj a sebral Elianino lejstro. Narovnal jsem se, poloil na stùl prázdný papír
a vrátil se do lavice. Varan s Dykem se po mnì otoèili, ale neruenì se bavili dál.
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Zaèalo jednání. Sedìl jsem mezi svými Sociálkami. Mezi pánskými edými obleky s èervenými, nachovými, cinobrovými, magentovými, arlatovými a purpurovými kravatami,
mezi dámskými kostýmy barev a doplòkù vech odstínù mezi rùovou a fialovou. Já mìl
kravatu s motivem cihlové zdi, suvenýr z maïarského koncertu skupiny Pink Floyd.
O kus dál sedìli Hybridi, barevnì pestøí a nevyhranìní. Za nimi sedìla poèetná skupina
Konzerv, modøí mui a eny s vázankami a doplòky do bìla, do èerna a do eda. Na
druhou stranu od nás sedìli Hnìdí, hnìdí od hlavy k patì.
Prohlédl jsem si Elianin zapomenutý papír. Text se týkal poslance Kurze, místopøedsedy
Konzerv, Varanova oblíbence. Psalo se tam o nìm jako o èlenovi pøedstavenstva podniku
Somatex, a. s. Ten jsem znal z novin: chemická rozpoutìdla a øedidla plus pøidruená
výroba. Podnik byl nejdøív v nesnázích, pak dostal finanèní injekci. Kdoví od koho.
Zvedl jsem hlavu, abych si Kurze prohlédl. Právì zahajoval rozpravu. Vypadal jako pøíchozí z umeòské oblasti. Hranatá jeatá hlava, buldoèí èelist, ruce jako kovadliny. Chyba soudit podle vzhledu. Vystudoval pøece medicínu... I kdy za obvoïáka bych ho nechtìl.
A za poslance?
Hlavou se mi honily dohady, co mohla Eliana Varanovi chtít. M.I.V. zasedal týden pøedtím. Nedohodlo se nic.
Pøiel jsem s návrhem zbavit imunity hybridního poslance itného. itný havaroval na
dálnici, kousek od místa, kde se zabil Fajrabend. Narazil zezadu do auta, které øídila
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nìjaká ena. Pøevezli ji do nemocnice. Dechovou zkouku pøítomnosti alkoholu v krvi
policajtùm odmítl.
Nikdo návrh nepodpoøil. Eliana mi vytkla, e postupuju nesystémovì. Hnìdý poslanec Goth poznamenal, e se to mùe stát kadému. Zástupci Hybridù mlèeli. Kolega od
Sociálek mi poradil, a to nechám plavat. Eliana øekla, e tady se nepohne nic.
Byl jsem zklamaný. Teï, v ruce papír, na kterém se ve vech pádech skloòuje jméno
Kurz, jsem si své pokaené mínìní o pøedsedkyni výboru poopravil.
Veèer mi zavolal Kalina. Mìl pro mì podobný úkol jako poslednì. Mìl jsem jít s nìkým
na ples. Zaèínalo mi to docházet.
Jmenovala se Gizela. Èekal jsem na ni v taxíku ètyøicet dvì a pùl minuty. Pak koneènì
vyla pøed dùm a taxikáø øekl, e to zpodìní stálo za to.
Byla pomìrnì malá. Na sobì mìla nadýchané veèerní aty. S postavou vycepovanou
v posilovnì v nich nevypadala patnì, ale ani pøirozenì.
Chtìl jsem vystoupit a podret jí dveøe, ale otevøela si sama a nacpala se vedle mì na
zadní sedadlo. Rùová suknì se jí vzdula jako chumáè cukrové vaty. Podobnì i vonìla.
Pøedstavil jsem se. Vytøetila na mì oèi. Potom pochopila, e nejsem Kalina. Omluvil jsem
ho  úèastní se výbìrového øízení firmy, která do základních kol zavede internet, a pak
má jetì nìco v kabinetu vlády. Pøijde pozdìji. Skoèila na to.
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Ples poøádala v paláci Slovan jedna z hybridních stran, u nevím která. Pøijeli jsme dlouho po zahájení. Kalina skoro nepøehánìl, kdy øekl, e tam bude pùl republiky. V jednom
sále se hrál pop, v druhém taneèní klasika. Mezi valèíkujícími páry se potloukali televizáci. Kameraman najídìl na známé tváøe, které mu ukazoval asistent. Politici i lidi z oubyznysu se jim sami tlaèili pøed objektiv, ale ti dva poøád chtìli nìkoho jiného. Gizela
øekla, e hledají Varana. Pøed okem kamery se jeden úsmìv omlouval druhému. Pøístroj
byl vìtinou vypnutý. Právì se do nìj zubil poslanec Mour. Objímal se se svou novomanelkou, pøivezenou z ciziny. Øíkalo se  tvrdil to hlavnì Kalina, který Moura tak trochu obdivoval , e si ji vzal pro peníze. Ale to nebyla pravda  ve støíbrném jaguáru jezdil
u pøed sòatkem. Jene nikdo nevìdìl, odkud vechny ty peníze má, a tak se snadno
dostal do øeèí.
Protanèili jsme kolem té televizní zácpy a já mìl vteøinku, abych si paní Mourovou
prohlédl. Mìla dlouhé jméno: Belinda Neustadt von Bügelow-Mourová. Vypadala zachovale, ale bylo nabíledni, e je o dost starí ne Mour. Dokonce si byli podobní  ne moc,
asi jako teta se synovcem. Jene v jejím mladistvém úsmìvu nìco nehrálo. Nìco tam
skøípalo. Ty porcelánové zuby? Jak jsme s Gizelou protanèili kolem, pøebìhl mi po
zádech mráz. Zdálo se mi, jenom na chvilièku, e Moura nesvírá v objetí paní Belinda
Neustadt von Bügelow, ale Belinda Neukapelle von Kirchhofschatten. Smrt. Zatoèila se
mi hlava.
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Dreli jsme se u vnìjího obvodu parketu, kde nebyly ádné kamery. Otáèely se tu dva
mladé páry. Za sloupem jsem zahlédl Varana. Tak tady je. Tie si povídal s edivkou.
Sedìl tam s nimi i zavalitý Becher; kdyby se nepøítomnì neusmíval a nemìl zavøené oèi,
vypadal by jako jejich bodyguard. Asi usnul. Na edivku jsem mávl, ale nedal najevo, e
by mì poznal. Odvedl jsem Gizelu z parketu a posadil ji k naemu stolu.
Napila se sektu a øekla: Karel dneska nepøijde, e ne?
Kouknul jsem na hodinky. Ale pøijde. Teï u bude nejspí na vládì.
Vdy je celá vláda tady.
Aha. Ba ne, vichni tady nejsou.
Hlavnì on tady není. Ty se jako o mì má dneska veèer starat, viï? A moná i jindy.
Kdyby nepøiel, tak ano. Chce si jetì zatancovat?
Ne. Já mám po ampaòským chu na úplnì jiný vìci.
Fakt? Ale tohle není pravý ampaòský.
Ty taky nejse pravej Kalina. Ale nìkdy to chutná i tak.
Chtìla jet domù. Venku u chodníkù stál øetìz taxíkù. Nasedli jsme do toho prvního,
mercedes, typ asi patnáct let starý. V prostorné kabinì se rozvonìl deodorant, který na
sebe Gizela nastøíkala, kdy si pøed odchodem odskoèila na toaletu.
U jsi to dìlal v autì? eptla mi horce do ucha. Mrknul jsem po øidièi. Nevímal si
nás. Vìdìl, e veze z plesu nìjakého papaláe a jeho buchtu. Moná si myslel, e se
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budeme svlékat, protoe pustil naplno topení. Napadlo mì, e mì pak bude vydírat. Ale
Gizela u se na mì ze strany nalepila a pitala: Kalina není tak pasivní. Ale ty mì chce
drádit, co?
Vùbec jsem ji nemínil drádit, jenom odstrèit. V hebkém rùovém chumlu suknì jsem
nahmatal pánevní kosti  jako kdy v soustu vaøeného lososa jazyk najde kostièku. V autì
bylo parno. Odsedl jsem si co nejdál a celý se vmáèknul do mezery mezi madlem dveøí
a okenní klièkou.
Pøece bych nepodvedl kamaráda, hlesnul jsem z úkrytu.
Vy dva jste kamarádi, jo? Tak to tì teda lituju. Pootevøela okýnko a odvrátila se. Myslel
jsem, e se dala do breku, a tak jsem jí nabídl kapesník. Ale hlas mìla zcela smíøený, kdy
øekla, e ví, co to znamená  Kalina ji nechal, stejnì jako pøed mìsícem její nejlepí kamarádku. S ádnou nechodí dýl. Takovej jeho cyklus.
Spojil jsem si to v hlavì. Zeptal jsem se, jestli se ta nejlepí kamarádka nejmenuje
Iveta. Pøikývla.
Zeptal jsem se, èím se Iveta iví. Prý dìlá v televizi  øadovou produkci. Její éf øídí
nìjakou produkèní skupinu.
Vzpomnìl jsem si: Kalina nedávno vystoupil ve tøech poøadech za sebou: v talkshow,
v komentovaných zprávách a v receptáøi. Jak to mùe být dlouho? Poèítal jsem. Pìt est
nedìl?
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Optal jsem se Gizely, jestli se zná s Ivetou z práce. Podívala se na mì nechápavì. Ne,
znají se ze koly. Ona sama nedìlá v televizi, je sekretáøka na úøadu vlády.
A Kalina je teda její pøímý nadøízený, dodal jsem. Zavrtìla hlavou. Kalina má kanceláø
úplnì v jiném patøe. Ale chodil za ní, kdy byl její éf na sluební cestì.
Teï jsem el na jistotu  buïto se rozpovídá, nebo mì vyhodí z rozjetého taxíku. Milovali jste se v kanceláøi, udeøil jsem na ni. A pili jste pøi tom.
Ani nehnula brvou. Zasnila se. Kalina pøi tom rád pije. A já s ním drela krok. Aspoò
chvilku. Pak si mì poloil u éfa na stùl. Do práce chodím v sukni, take to lo i bez
svlíkání. Jako u doktora. Má to rád rychle. Nesmìla jsem ani uklidit stùl. Ani kalhotky mi
sundat nedovolil. Jednou mi je pøetrh.
Dost! zarazil jsem ji. Øidiè sebou trhnul a vjel do protismìru. Urèitì poslouchal.
Ten stùl pak musel vypadat, øekl jsem tie.
Pøikývla. No. Dávali jsme to pak do pucu tøeba do rána. Nìco vùbec nelo vyèistit. Museli
jsme udìlat kopie a on to pak znova podepisoval, fakt. Zachichtala se. To on umí skvìle.
Vecko umí skvìle. Teï zaèala bulet. Podal jsem jí kapesník.
Vùz zastavil pøed domem. Zaplatil jsem taxikáøi a rozlouèil se s Gizelou. Zeptala se,
jestli nechci jít na kafe. Ale neznìlo to pøesvìdèivì. Vypovídala se a chtìla jít spát. Domù
jsem el pøes pùl mìsta pìky. Kdy jsem koneènì zahlédl nad ohybem øeky støíbøitou
kouli, východní obloha u svìtlala a rozsvìcovala plynojem rùovou záøí.
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Na jednání snìmovny jsem pøiel pozdì, u zas. Bolela mì hlava. Otevøel jsem si v lavici
notebook a schoval se za displej. Na klávesnici poøád leela sloená zpráva o èinnosti poslance Kurze v pøedstavenstvu firmy Somatex, a. s.  tak, jak jsem ji sem poslednì zaklapnul.
U øeènického pultu stál Becher a s úsmìvem seznamoval snìmovnu s chystanou stavbou
nové dálnice sever-jih, kterou chce ministerstvo dopravy vést chránìnou zónou, protoe
je to nejúspornìjí. Stát bude investovat èást penìz, ty se do deseti let vrátí. Varan, který
poslouchal napjatì, si teï viditelnì oddychl; kdysi dìlal ministra financí.
Poslanec Ludvík, asi ètyøicetiletý éf Køesanù, vystoupil s oponenturou. I tentokrát zaèal
kadou druhou vìtu slovy vdy politika je také o tom, e. Kdo ho znal, pøestal poslouchat, ostøílení strejci si li zakouøit.
Ne se Ludvík dostal k obranì pøírody pøed dálnicí, vyloil nám, e demokracie je také
o konsensu, o vìcech nadosobních a o vzdálenìjích horizontech, ne je jeden státní
rozpoèet. Øeè zakonèil takhle: Budu se asi opakovat, ale já to vnímám takto: negociovat, negociovat, negociovat, tak zní úkol dnení politiky. Demokracie je i o vìèném dohadování  politik prostì nesmí pøemýlet v intencích úzkých stranických zájmù, ale musí
hledat tøetí, ètvrté a páté, prostì alternativní øeení. Tøásl se mu horní ret a v oèích mìl
slzy. Dokonale dojal sám sebe. Jedna pùlka snìmovny spala, druhá byla v bufetu.
Jen pár lidí poslouchalo. Zezadu se ke mnì naklonil Hruka a zaeptal mi do ucha: To
je sice moc hezký, co øíká, ale nejde u s køíkem po funuse?
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Ujistil jsem ho, e zámìr vlády jde jetì zvrátit  pokud vím, zelený ministr Kynvart
je natvaný a chystá protiakci a prezident se taky nechal slyet, e to tak nenechá.
Kynvart zafòuká pøed kamerou, jene na vládì zase bude dret hubu, øekl sue Hruka. Nechtìl jsem se hádat. Vìdìl jsem, e Hruka je ze severu a bere si dálnici osobnì.
K mikrofonu pøistoupila Eliana. Její pøíspìvek nebyl dopøedu ohláen. Kurz, který zasedání øídil, zaèal protestovat, dokonce vstal a rozkøikl se na ni, kdy ho nebrala na vìdomí.
Ona ale napøáhla ruku a napnutým ukazovákem probodla vzduch. Míøila jím na nìj jako
pistolí. Jednu vìtu, øekla docela tie a zatváøila se tak, e zmlknul. Moná vytuil, e
na nìj nìco ví.
A Eliana doopravdy neøekla víc ne jednu vìtu. Zato dlouhou: Odhlédnu-li pro tuto
chvíli od závaných problémù ekologických, které stavba jistì pøinese a které vláda jako
vdy povauje za okrajové a smìné, ráda bych upozornila pøítomné poslance, e na
stavbu nebylo vypsáno výbìrové øízení a projekt, jakkoli doposud nejistý, byl smluvnì
zadán firmì, o které kdekdo ví, e není úplnì solventní, take vyzývám ministra dopravy
a taky pana premiéra, aby nám jetì dnes, èi nejpozdìji do pøítího zasedání, objasnili
skuteèné pohnutky vlády preferovat tuto variantu a tuto firmu, a aby laskavì rozptýlili
nae obavy a podezøení, e ve vìci je nìco nekalého, neøku-li rovnou korupce jak jelito.
Nato pratila pìstí do pultíku, a to v mikrofonu zadunìlo. Snad ani nechtìla.
Rozhostilo se ticho. Becher vypadal, e nevìøí svým uím. Vstal, pøedklonil se, jako by
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se na Elianu stojící pod tribunou chtìl vrhnout, pak se narovnal, zavrávoral a beze slova
zamíøil k východu ze sálu.
Varan sedìl úplnì nehybnì a dìlal si tukou poznámky.
Ministr dopravy vstal, rudý jako krocan, a zaøval: Za koho mluvíte? Za svoji stranu
asi ne!
Varan stáhl koutky úst dolù a zavrtìl hlavou.
Uaslý Kurz ohlásil pøestávku. Poslanci se tie trousili ven. el jsem i já s Hrukou. V bufetu jsem si dal grepový dus (tøi deci za pouhé tøi kaèky) a gigantický unkový chlebíèek
(za ètyøi padesát). Ty ceny na pùdì parlamentu mì poøád dokázaly dostat. Duty free, 
prohodil Hruka s ruským vejcem na vidlièce. Pøece si to nebudeme sami danit.
V tu chvíli se pøevykující poslanci rozestoupili pøed Elianou. Zrak mi padnul na Kalinu. S nohou pøes nohu sedìl na kovové idli a ukusoval párek. Díval se pøíchozí na nohy.
Elianu právì zastavil Varan. Oblièej mìl nìjaký nabobtnalý a do fialova (spí do modra,
do èervena ani trochu), ten odstín se nesnesl s jeho kravatou  citrónovì lutou s modrými tulipány, která mu hlavu stahovala pod bradou jako balónek plný plynu. Nìco Elianì
øekl a hned odkráèel. Zùstala stát na místì, najednou divnì strnulá. álek s kafem, který
zrovna zvedla z pultu, se rozklepal.
Pøistoupil k ní Dyk a zaèal s ní o nìèem rozmlouvat. Asi ji uklidòoval. Nebo jí nìco
vymlouvá? optal se nahlas Hruka, který to sledoval spolu se mnou, a pak øekl: Spí si
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nìco namlouvá. Tahle se nedá. V kadém pøípadì se jí Dyk ani trochu nezamlouval,
podle toho, jak prudce se teï odvrátila. koda, e jsem jí nevidìl do tváøe.
Na sobì mìla volnou tmavou sukni do pùl lýtek a bílou halenku s dlouhým rukávem,
na nohou èerné lodièky na nízkém podpatku. Èerné sáèko se zlatými knoflíky jí viselo
pøes ruku. Kolem krku mìla uvázaný okrový, zlatì olemovaný átek.
O Kalinovi nevìdìla. S Kalinou sedìl u stolku edivka, studoval tlustospis. Vypadal
jako rejsek, který se prokousává eidamskou cihlou.
Kalina dojedl párek, utøel si prsty do ubrousku a napil se minerálky. Na èele, pod èernými vlasy sestøienými na Øímana, se mu perlil pot. Odloil sklenici. Jeho chlapecká
pusa se krutì usmívala. Klukovský vzhled kontrastoval s vizáí pøedsedy edivky, jeho
myí vzezøení teï vystøídala maska skauta, co vám pomùe odnést tìký nákup. Zato Kalina, ulízaný spratek odnìkud ze Stínadel, vám skobièkou z praku leda vystøelí oko.
Promnul jsem si oèi. Zatøepal jsem hlavou. Málem jsem ho zaèal nenávidìt. Ale proè?
Protoe Kalina právì natáhl ruku, málem se dotknul prsty Elieniny nohy a opsal køivku
lýtka, ani by na nì sáhnul. Otoèil na nás hlavu, uznale se usmíval. Potom v ertu pokraèoval, zvednul ruku vý, dìlal, e ohmatává kolena  pochybovaènì svìsil koutky , nakonec stínovì pohladil stehna a zadek. Vypláznul pøi tom jazyk, roztáhnul chøípí a zakoulel
oèima.
Tady má ten seznam adres, køikl jsem na Elianu a podával jí sloený papír. Kalinova
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ruka se stáhla, akovská nìmohra skonèila. Eliana si hned uvìdomila, e na ni Kalina
zkouel nìjakou boudu, ale nebyla si jistá, co mìl za lubem.
Ná ticholápek, zaevelil. Po èele mu do oèí stékal pot.
Dyk mì rozmrzele poádal, jestli by to nemohlo poèkat, e má s paní poslankyní dùvìrný rozhovor. Kalina se uklíbl. Eliana rozevøela lejstro, zaèetla se do nìj, otevøela pusu
a zase ji sklapla. Pak papír rychle sloila. Vrhla na mì jediný letmý pohled a beze slova
odela. Dyk, který se právì rozhovoøil, zùstal stát se vancem vìty v puse. Kalina se
pobavenì køenil. V oèkách se mu ale èernala podezøívavost.
To má být socdem kravata? zavrèel. Aby ses neukrtil.
Zvedl jsem si pøed oèi vázanku a s pøekvapením zjistil, e je perleovì bílá, s malinkými modrými rybièkami, co poírají jedna druhou. Nevzpomínal jsem si, e bych si nìco
takového kdy koupil. Rychle jsem ten pravièácký mejd sundal a nahradil ho lidovou rozhalenkou.
Poctivì jsem odsedìl celodenní snìmování. Potom jsem zael na veèeøi do Dolní snìmovny. Byla u plná. U stolku pro dva u zadní stìny sedìla Eliana. Na vidlièce mìla
nabodnutý malý kousek kuøete a dívala se pøímo na mì. Kývl jsem na ni a ona mi odpovìdìla.
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Nevìdìl jsem, jestli mám jít k ní. Nebyla toti sama. Naproti ní nesedìl, ale stál poslanec
Mour a nìco vykládal. Ke mnì byl obrácený zády. Proklièkoval jsem mezi èíníky a pøitoèil se na doslech jeho slov:
...Ve mnì u vidí ár se tetelit,
co na popelu svého mládí leí
jak v poslední své havé posteli;
èím plál, tím dohoøel  teï doutná stìí...
Vyvalil jsem oèi. Mour mìl svoje zavøené. Eliana oèi protoèila a naznaèila vidlièkou, e
by Moura s chutí bodla do bøicha.
Stál jsem teï u stolu, ale on o mnì nevìdìl. Zakonèoval recitaci:
Kdy tohle vidí, rozhoøí se touhou
milovat víc, co ztratí zanedlouho.
To znám! houkl jsem mu do ucha.
Jetì jsem neskonèil. Pytlíky pod oèima mu nabìhly zlostí.
Ale já to odnìkud znám. Je to taková básnièka.
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Jen ignorant nerozpozná sonet, zasyèel. Mohl byste nás laskavì nechat o samotì?
Ahoj, usmála se na mì Eliana. Posaï se a vem si ode mì kung-pao, u nemùu,
dávají tady dvojité porce.
Protlaèil jsem se k idli a posadil se zády k Mourovi. S ananasem?
Eliana nabodla sousto kuøete a ananasu a podala mi je do úst. To mi pøilo vzruující 
jíst z její vidlièky. Òam, ovocný kung-pao, øíkal jsem s plnou pusou. Pøiel èíník a já
mu naznaèil, e chci toté.
Ví, èí je to pøeklad? zeptal se Mour Eliany.
Mì na básnièky nikdy neuilo, poznamenal jsem.
Mì jo, øekla Eliana. Ale k jídlu mám radi hudbu.
Mùj, øekl Mour mrazivì. Eliana protøepala sklenici s chlazenou minerálkou a napila
se. Bublinky jí nafoukly tváøe, ale staèila je spolknout.
Já to èetl u na støední kole, prohodil jsem a na nìj jsem se ani nepodíval.
Chvíli mlèel jako zaøezaný. Pak øekl, obrácen k ní: Je to nový pøeklad. Copak se ti
nelíbí? Já pøece vím, e má poezii ráda. Ale nechápu, proè ze sebe pøed tím socanským
klukem dìlá tupce, cedil skrze zuby. Oba jsme k nìmu zvedli hlavu. Vdycky tì moje
pøeklady zajímaly. Tohle vylo pøedevèírem. Vydal jsem si to sám, je to bibliofilie vázaná
v marokénu, signované výtisky pouze pro pøátele. Pro nejlepí pøátele. Ale kdy tì to nudí...
Mìj se hezky. Otoèil se a odeel. Dívali jsme se za ním.
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Dneska ti musím u podruhý podìkovat, zaeptala Eliana. Grafomanù i erotomanù
mì zbavuje talentovanì.
Fakt ten pøeklad dìlal on? Pøipadalo mi to povìdomý.
Pokrèila rameny. Kdy to øíká. Párkrát mi recitoval.
A sleduje tím nìco?
Neodpovìdìla. Ta kníeèka je hezká, øekla.
Vydal si ji sám, ohrnul jsem nos.
No a? V naí stranì je to aspoò originál.
Má doma èerstvou Todelindu, a pøitom balí tebe.
Sklopila oèi. To ti vadí? A Kalina ti nevadí?
Jede po tobì? Musí ho omluvit. Nemùe si pomoct. A není enatej.
Co o nìm ví? Její pohled se rozletìl po zakouøeném lokále a pak se srazil s mým.
Jestli jste kamarádi, brát ti ho nebudu. Ale pamatuj si, e ho nesnáím.
Co ti udìlal?
Mnì? Mnì... nic. Ale intrikuje proti M.I.V. ve V.O.B.
Kde?
Ve výboru pro obranu a bezpeènost, pøímo u Cajtmana. Ten tam pøedsedá a s námi
chce vybìhnout  s celou mivkou. ,Situace je váná, aloval starýmu. Prej je nutný svolat
meziresortní krizovej táb: národ v ohroení! Cajtman snad není Konzerva, ale nácek.
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Proboha, proè nás chce vymìnit?
Mávla rukou. Má toho na mì u tolik... Ale mandle mu zvedla a ta pitomá básnièka.
A nemyslím ten sonet.
Coe?
No ty veríky. Ty jsi vánì neviòátko. Copak jsi to neèetl? Kolovalo to parlamentem,
senátem a pak to nìkdo donesl na vládu. Varan o tom nechce nic vìdìt, ale Cajtman s Kurzem chtìjí vyvolat skandál a prosadit ,vnitroinstitucionální vyetøování, take i pan profesor si nakonec bude muset vyndat punty z uí.
Ke mnì se to vùbec nedoneslo. Vánì! Co s tím má M.I.V. spoleèného?
Nic, jene u nás si kdekdo myslí, e má. Vynesl to nejspí Dyk, ale já mám informace,
e v tom má prsty oufl. A moná i Kalina.
To snad ne!
Ale jo. V kadým pøípadì se V.O.B. nelíbí nae nulová aktivita, pokud jde o pátrání po
autorovi.
Nulová aktivita  to sedí.
Zásadní pokyn z nejvyích míst u nìkolik rokù zní: vechno zatlouct. Moná je to
dobrá strategie. Aby se Konzervy tøeba neocitly v recyklaci nebo tak.
Jene teï vichni èetli tu básnièku, jak øíká, a vìdí, e nìco smrdí.
Právì. A pøitom je to malichernost! Jene hochùm z V.O.B. to poslouí k tomu, aby do
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M.I.V.  kde se nic nedìlá, to je pravda, ale jiná, ne jakou hlásají oni  teda aby do mivky
nasadili svoje lidi.
Vdy se vybírá podle stranickýho klíèe.
Zvedla oboèí. Samozøejmì, ale... Jetì to netuí?
A co?
Netrpìlivì mlaskla jazykem o zuby. Pøedstav si maso. Mùe být libový, ale mùe být
taky prorostlý. Pro-rost-lý. A poøád jeden kus.
Jo tak.
No koneènì.
A ta básnièka  co je vùbec zaè? Nechápu, jak mùe ty hroí kùe zajímat poezie.
Vzala do rukou kabelku, zalovila v ní, vytáhla cigarety a zapalovací pistolku a zapálila
si. Se zavøenýma oèima natáhla do plic kouø a znova vnoøila ruce do taky. Vytáhla desky
a z nich sloený seitový list. Byl zaloutlý a mìl slabé modré linky. Podala mi ho.
Byl opravdu vytrený ze kolního seitu, v pùli pøervaný. Stálo na nìm:
A zaènou volební mítinky,
zatouím vlastnit zbraò,
zatouím oznaèit viníky,
zaplatit dluenou daò.
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Báseò mìla mít zjevnì pokraèování, ale to bylo odtreno.
To je vechno? zvedl jsem oèi od textu. Vdy je to fór. Nìkdo se nudil, kdy mluvil
poslanec Ludvík. Jak je to mohlo tak popudit?
To bys koukal, co z toho dovedou udìlat. Ono se jim to vlastnì líbí  tajemnej nepøítel, romantickej maskovanej matador, co tìm bejkùm mává pøed hubou rudým hadrem.
U se nemùou doèkat, a ho naberou na rohy. Mnohem víc ne ert je to provokace,
a ne první. Tys to nezail, ale po posledních volbách se objevilo nìco na tenhle zpùsob.
Ututláno. Poté co od nás Sociálky dostaly souhlas k vládì  protoe jinak byste si nekrtli,
to si nenamlouvej , dostal Becher od anonymního dárce tmavomodrou kravatu s motivem
letadýlek.
No bóe. Koledoval si o to.
Budi. A Varan pak taky dostal kravatu. Rùovou, s kytièkama.
Hm. A tahle básnièka s tím má souviset?
Lidi z vobky si to myslí. Èmuchají kolem a rejpou, e s tím nic nedìláme. U je mi
z toho patnì.
Tak se pojï projít. Vypadlo to ze mì, ani jsem nevìdìl jak.
Kam?
Bydlím v jedný ètvrti na východì mìsta. Má svoje kouzlo, kdy jsme u tìch básnièek.
Mùu tì provést. Ukázat ti... tøeba plynojem.
#%

Plynojem? No to si nemùu nechat ujít. Ale dneska ne, jdu spát. Zítra?
Proè ne? Sejdeme se v parku pod plynojemem, na nábøeí za zámeèkem. V est?
Pøikývla. Kouknu se do mapy. Tak zítra. Zvedla se a la zaplatit k baru. Já jsem v Dolní
zùstal a do pùlnoci. Ve výborné náladì jsem se opil fernetem. Pak mi bylo zle.
Seli jsme se pod katany na nábøeí slepého ramene øeky. Byl teplý podveèer. Voda
páchla rybinou. Pod druhým bøehem leel na dnì zrezavìlý tanker a vyvaloval nad hladinu jeden hranatý bok, zèernalý dávným ohnìm. Ve stínech pod zimostrázem ho skoro
nebylo vidìt. Ale Eliana jako by se nemohla vynadívat. Zvolna dola k mé lavièce, kývla
na mì, ale hned otoèila hlavu ke zpola potopené lodi. Sundala si tmavé brýle a schovala
je do kabelky. V ruce se jí houpaly klíèky od auta. Na sobì mìla sivý baloòák, kolem krku
slídovì edý hedvábný átek s modrými námoønickými kotvami. Husté èerné vlasy jí èechral západní vánek. Vypadala jako tajná agentka z bondovky edesátých let.
Brr, zachvìla se, vraky mi nahánìjí strach. Nemùeme jít nìkam jinam?
Udìlal jsem ze sebe prùvodce. Nastínil jsem plán trasy: ukáu jí dùm, ve kterém bydlím,
potom obejdeme vechny pamìtihodnosti  barokní zámek, zruenou synagogu, døevìný
kostelík, bývalý pivovar  a na konec si necháme plynojem, co fascinoval øadu umìlcù,
hlavnì malíøe a spisovatele. Ona s plánem pouti po mé ètvrti souhlasila.
Vrátili jsme se k ohybu øeky a dali se alejí smìrem k zámku. U krajnice za køiovatkou
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stál osamìlý automobil: velký, anonymní, tmavomodrý. Ford. Kdyby Eliana nenatáhla
ruku a z dálky neodemkla dveøe, úplnì bych ho pøehlédl.
Nechce jet doufám autem.
Ne. Otevøela si a naklonila se k pøední pøihrádce, odkud vytáhla balíèek papírových
kapesníkù. Zase dveøe zaklapla a elektronický klíè je zamknul.
Nemusel jsem se ptát, jestli je auto její, ale zeptal jsem se. Pøikývla. Prý proè se ptám.
Øekl jsem, e se mi zdá na enskou moc velké. Povytáhla oboèí. Èím jezdím já, chtìla vìdìt. Odpovìdìl jsem, e nièím  øidièák jsem si udìlal na støední kole, ale od té doby
jsem za volantem nesedìl. Nabídla mi, e mi dá øidièské kondice. Otoèil jsem se k vozu,
který jsme nechali daleko za sebou. Na Západì by moná byl povaován za standard, ale
v naí zemi to byl bezpochyby luxus.
Ty bys mi vánì svìøila tak drahý auto? podivil jsem se. Vìdìl jsem, e øíct nìco takového na první schùzce je netaktní, ale nedovedl jsem si to odpustit.
Drahý? Mám doma jetì jedno. To je drahý.
Znova jsem se otoèil po modré fordce. Co mùe doma mít? Ferrari?
Jezdím s ním jenom na venkov  o víkendech. Nemusí o nìm kadej vìdìt. Ale tohle
je taky dobrá unka, hlavnì do provozu v centru. Na kolenou mám dost místa pro laptop.
Ty pracuje i za volantem?
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Právì na to je dobrý velký auto. Levá ruka toèí, pravá mlátí do klávesnice. Øadí automat. Dvakrát mì naèapali policajti a dvakrát jsem zaplatila pokutu. Mastnou.
Má pøece imunitu.
Tu nemá nikdo. A kdo si to myslí, je idiot.
Pøed osmou jsme vystoupili k plynojemu, na hùrku porostlou bøezinou a nízkými topoly, a rozhlédli se po staré periferii. Teplo bylo jako v èervnu, ale denní svìtlo prchalo z východní ètvrti mìsta rychle, jako by závodilo s pantografem frèícím po eleznièním náspu
na severozápad. Slunce zapadalo za pièaté vìe hradního chrámu v dálce a ikmým
oranovým svìtlem odhalovalo opadané omítky a oprýskané okenní rámy zdejích èinákù,
jejich zèernalé, mechem porostlé støechy, v kterých se rozsvìcelo èím dál tím víc nových
støeních oken, a pinavé ulice pøecpané stovkami obouchaných autíèek.
Krása, vydechla Eliana a já jí ukázal svùj èinák a okno do kamrlíku.
V drátìném plotì nataeném kolem areálu plynojemu  hned vedle cedule VSTUP
ZAKÁZÁN! ZÁKAZ VSTUPU S OTEVØENÝM OHÒEM! KOUØENÍ A ROZDÌLÁVÁNÍ OHNÌ ZAKÁZÁNO! NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU!  byla díra. Prolezli jsme jí
a doli a pod eleznou kouli, která se nad námi nafukovala jako heliový balón  jen odstartovat. Byl odtud výhled na hlavní tøídu, protínající celou ètvr, na zelenorùové neony
sexshopu (kde jsem si byl dvakrát pro èasopisy), na nápis nad zahulenou hospodou na
rohu, na trafiku (mnohokrát pro èasopisy), na oputìné asijské tritì (kam jsem nechodil
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nikdy), na zalidnìný supermarket záøící jako otevøená chladnièka (otevírací doba dlouho
do noci), na novou pizzerii Bandiera Rossa, která nahradila populární Smaenku, na
pinavé výlohy zkrachovalé cestovky Zdenatours, na zelenou výkladní skøíò kvìtináøství,
ráno co ráno plného holandských rùí, tak dokonalých, jako by byly uhnìtené z vosku.
Kam oèi dohlédly, tam vidìly edé, luté a okrové èináky, vìtinou tak padesátileté,
ale i osmdesátníky. Obèas zavadily i o nìco barevného, ty moje tøeba o prùèelí nové zastavárny, jedné z vlatovek svobodného trhu. Otevøeno 24 hod. dennì! køièel modrý nápis
nad vchodem. Záøivá písmena se odráela od zlatavé kapoty limuzíny zaparkované u chodníku. Byl to jaguár s tmavými skly. Eliana na nìj hledìla se staeným oboèím a vrtìla
hlavou.
Kdyby ten jaguár nebyl zlatej... Ale co ten by tady dìlal?
Nebylo tøeba se ptát, koho má na mysli. Na chodníku se z nièeho nic objevila temná
postava. Mohl to být on, a taky nemusel. Vyel ze zastavárny. Rozhlédl se a s rukama v kapsách dlouhého kabátu doklusal k jaguáru, zasedl za volant a odjel.
Zvlátní, dodala Eliana, jakoby pro sebe. To auto u jsem pøed jednou zastavárnou
vidìla.
Tøeba potajmu prodává manelèiny perky  jestli to je on, nadhodil jsem, ale dala
mi ruku na pusu, a tak jsem zmlknul.
Opøela se o vyhøátou betonovou zeï, zavøela oèi a èekala.
$

Udìlal jsem to. Pusu mìla zavøenou, ale rty nebyly semknuté nijak pevnì a nechaly se
rozevøít mými. S jazykem jsem radìji nedìlal nic, ona svùj taky nechala v klidu a jen se
tøela svými rty o mé, pomalu a hebce, potom se mi èelem opøela o spánek a pevnì mì vzala
za zápìstí. Kabát mìla rozepnutý. Zvedla mi ruku k hrudi a vtiskla si ji mezi klopy.
Ucukl jsem.
O krok ustoupila. Prohlíela si mì.
Proè jsi tak zèervenal?
Pøirozený zbarvení Sociálek.
Jdi s tím. Myslím teï  právì teï. Proè ti hoøí ui?
Sáhl jsem si na ui. Nehoøí, uhnul jsem oèima.
To nevadí. Je to hezký. Ale proè se zajíká? e bych fakt mìla takový tìstí...?
Nechtìl jsem, aby to øekla. Nesmìla to øíct! A tak jsem jí jazykem zacpal pusu. Nechala
si to líbit. Nechala mì rejdit od øezákù po stolièky, zpod jazyka po mandle. S uspokojením jsem zaznamenal, e nemìla nikdy spravované zuby. Ústní dutina byla trochu
nakyslá a byla slabì cítit kouøem. Jako pohoøelá louka, napadlo mì. Uhaená rosou.
Najednou stála dva kroky pøede mnou, s kabelkou v jedné ruce, s kapesníkem v druhé.
Otøela si ze rtù rù, potom i mnì.
Pùjdeme ke mnì domù, øekl jsem, ale nejradi bych se kousnul do jazyka  tak málo
pøesvìdèivé to bylo.
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Ne ne. Jedu domù  sama. Je to tu kouzelný, díky za doprovod. Jenom  nemìlo by
se nìco dìlat s tímhle? Ukázala vzhùru.
Zvedl jsem oèi k plynojemu. Na oblé stìnì pobité pláty se èernal ètverec  jedna elezná upina chybìla a ven se valily flastry skelné vaty.
Musí se to ucpat, hlesnul jsem. Aby to neruplo. Zavolám do plynárny.
Najednou probìhlo dírou v plotì zrzavé psisko, zavrèelo na nás a zvedlo u plynojemu nohu. Prolezli jsme mezi oky a scházeli po travnatém svahu k hlavní tøídì, kdy nás zastavil
zarostlý bezdomovec. Zaustil nám pøed oèima igelitkou a poádal nás o drobné. Pøi tom
se shýbl a zruènì vyloupl ze selapané trávy cigaretového paèka. Dal jsem mu dvoukorunu, zatímco Eliana mu do taky strèila svou náhradní krabièku cigaret. Ne mu v tom
stihla zabránit, políbil jí ruku. Pak el dál, k díøe v plotì, za èerveným opelichaným psem.
Jestlipak pøespí pod plynojemem? napadlo Elianu, která se po nìm otoèila. A zapálí
si toho vajgla? Urèitì jich má plný kapsy.
No potì pámbu.
Zapálila si, a pak, jako z náhlého popudu, namíøila pistolku na mì: Nechce? Zavrtìl
jsem hlavou, a ona pøesto zmáèkla spou. Nad hlavní se postavil do pozoru plamen delí
ne prst. Nae oèi se nad ním setkaly. Pak se plamen zase schoval  jako din do láhve.
Jetì jednou se rozhlédla po periferii. Má to tu hezký, ale moná tu jednou bude nebezpeèno. Horko. Nechce se pøestìhovat? Nìkam za mìsto...
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Já horko miluju, øekl jsem srdnatì.
Já taky.
Mlèky jsem ji doprovodil k tmavomodrému autu, které soumrak zakalil do èerna.
Nastartovala a stáhla okýnko. Pochopil jsem, e ji mám políbit, strèil jsem hlavu do auta
a zavadil napulenou pusou o její rty. Sotva jsem staèil uhnout sklu, které se zaèalo zvedat, a jen tak tak jsem uskoèil svalnatému autu, je se bezohlednì rozjelo, kdy jsem mu
jetì stál v cestì. Ale ena za volantem se po mnì dívala zamilovanì, nebo aspoò já jsem
to tak chtìl vidìt. Køiovatka pøed zámeèkem byla liduprázdná, a snad proto bylo øidièce
lhostejné, e na semaforu je èervená. Jezdila hodnì rychle.
Den poté jsem zael za Kalinou a zeptal se ho na tu zdrcující ránu, kterou se V.O.B. chystá utìdøit M.I.V. Poádal jsem ho, jestli by s tím nìco neudìlal.
Bylo mu divné, e za ním jdu já, a ne pøedsedkynì výboru. Pøipustil, e s tím mùe nìco
udìlat, ale e mì to bude nìco stát.
Ujistil jsem ho, e a se zas bude chtít zbavit nìjaké enské, mùe se mnou poèítat.
Zavrtìl hlavou. To pochybuju. Asi jsem ho zklamal.
Málem se mi zastavilo srdce. A asi jsem zblednul, protoe mì povzbudivì plácl po rameni a øekl: Neboj, z kandidátù na stínový tì vyøadit nehodlám. Aspoò zatím ne. A ádné
enské se zbavit nepotøebuju  chodím teï s Nataou, vedoucí rady pro pøipojení
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zemì k Evropské unii, je vdaná  a astnì, tvrdí , bude to záleitost na delí lokte. Ale
chtìl jsem se tì zeptat: co ta Dimitrovová? Ty s ní nìco má?
Zavrtìl jsem hlavou. Pøikývl jsem. Pokrèil jsem rameny.
Na tu si dávej bacha, je to pravièácká fena. A navíc je... divná. A hnusnì zazobaná, nic
pro naince, chápe? Tøídní nepøítel, cha cha. Take pøítì a tì s ní nevidím  jinak jsi po
volbách mrtvej mu, jasný?
J-jasný, hlesl jsem.
A s Cajtmanem si nedìlej starosti, na toho stejnì nemá. U na tom s Becherem, edivkou a Princem pracujeme. Tak hlavu vzhùru, mladej.
Øekl mi mladej, a mohl být nanejvý o tøi roky starí.
Kritika M.I.V. se pøihnala za nìkolik dní a udeøila zprava, co zpùsobilo ok vem nezasvìceným. Nejzuøivìjí byl podle oèekávání superposlanec Cajtman, stínový ministr obrany i vnitra zároveò (daleko aktivnìjí ne nai skuteèní ministøi: narcistický Vale a ospalý
Princ), fanatik vojenského poøádku a skalní stoupenec povinné roèní prezenèní sluby. Na
klopì modrého saka nosil odznáèek Severoatlantického paktu. Dalí øeèníci  Kurz jeden
výpad, Mour dva výpady  si taky servítky nebrali. Vechny výtky míøily pøímo na Elianu
a bylo jasné, e její hlava má jetì toho dne padnout. Obvinili ji dokonce, e zná totonost
$#

volebního provokatéra, toho verotepce, ale odmítá ji prozradit. Mìla se taky zodpovídat z jiného skandálu, lo o nìjaké letáèky s kocourem, a ona to odmítla vyetøovat.
Poslankynì Dimitrovová si to nenechala líbit a obvinila své kolegy, e na ni dìlají nepøípustný nátlak, a hájila se ústavou: mandátový a imunitní výbor má jiné úkoly, ale vedení
obou nejvìtích stran si bùhvíproè pøeje, aby vykonával, co vykonávat nemá, a pokud
poslance Cajtmana, Kurze a Moura píchají nìjaké osiny v zadku, mùou si pøece zaloit
parlamentní komisi, ta jim je moná vytáhne, ale její mivka se v tom ourat nebude.
Cajtman a Mour lapali po dechu. Kurz zaal své chlupaté pìsti a neslynì klel. Byl jsem
si najednou jistý, e má nìkde po kapsách boxera a e ho urèitì vytasí. Strhne se bitka
jako v korejském parlamentu. Mít tak kasr... Ale náhle vstal pøedseda vlády Becher, pøedklonil se, jako by se do nìj zezadu opøel vítr, a s rozpitým úsmìvem prohlásil, e si pøipadá jako kapitán fotbalového mustva, který se musí dívat, jak se hráèi ze soupeøova týmu
mezi sebou mydlí, namísto aby hráli.
Nato si vzal slovo Kalina. Zeptal se, jestli je nutné zùstat u kritiky jen jednoho parlamentního výboru, a na Cajtmana se obrátil s poznámkou: Mùe mi pan pøedseda výboru
pro obranu a bezpeènost vysvìtlit, proè po nás u potøetí poaduje schválení nákupu estaosmdesáti amerických stíhaèek, které stát vùbec nepotøebuje? Co za tím je, pane Cajtmane? Jestli to má být lobbing, tak si najdìte nìkoho, kdo ho ovládá líp ne vy. Jinak se
dostanete do oklivého podezøení.
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Cajtman zbledl, ale jinak na to nereagoval. Poádal pøedsedu snìmovny, aby hlasovala
o dalí dùvìøe poslankyni Dimitrovové v èele M.I.V. Na Varanovi bylo vidìt, jak je mu to
nepøíjemné, ale rádcové Kurz a Mour se tváøili tak zarputile, e zùstal sedìt.
Vstal ale edivka a okamitì k sobì otoèil hlavy vech pøítomných. Omluvil se nám 
prý chce jen uetøit èas, ale: Pokud se bude hlasovat o odvolání poslankynì Dimitrovové
z èela mandátového a imunitního výboru, navrhuji hlasovat taky o odvolání poslance Cajtmana z èela bezpeènostního výboru. Máme podezøení, e je podjatý.
Mezi Konzervami nastal poprask. Sociálky se smály, e jejich pøedseda brání opozièní
poslankyni. Hruka za mnou zabruèel, e tohle tady jetì nebylo. Varan byl rudý jako rak
a moulal si lutou kravatu. Poslanci si vzali èas na rozmylenou. Eliana sedìla celou dobu
bez hnutí, bledá, tvrdá, ledová. Nakonec se shromádìní rozhodlo, e se o dùvìøe hlasovat nebude. Zatím.
Vichni jsme se vyhrnuli ze zasedaèky a v jediném edo-modro-bílo-èerveno-hnìdém
proudu zamíøili do Dolní snìmovny. Stál jsem v klikaté frontì u baru, kdy se v podzemí
objevila i Eliana. Co si dá? zahalekal jsem. Nìco odpovìdìla, bouchla o desku stolku
slokou lejster a svezla se na idli. patnì jsem jí rozumìl. Molotova? Skuteènì øekla, e
by si dala Molotova?
Pøila na mì øada a já se zeptal barmana, jestli by neumìl namíchat molotova  zná ten
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nápoj? Zápalnou láhev samozøejmì nemyslím. Znalecky pøisvìdèil  Molotovùv koktejl
pro sleènu Dimitrovovou, e? Do vysoké sklenice chlístnul tamprle brandy a rybízového
bolsu, dolil to zøedìným rybízovým dusem a pøidal pár kostek ledu. Nakonec ozdobil
sklenici snítkou èerveného rybízu a celý nápoj posypal z pepøenky. Støelný prach, zazubil se. Já jsem si dal colu  s tou se èlovìk nesplete. Ale molotova jsem si aspoò lízl, kdy
jsem ho nesl Elianì. Byl tiplavý, nakyslý, horký. Zatoèila se mi hlava. Od baru mì sledoval poslanec Kurz, z iroké ampusky usrkával akvamarínové curaçao a tváøil se jako
vrah Mrázek. Trochu se mi tøásly ruce, kdy jsem poloil podnos pøed Elianu. Kývla a zapálila si cigaretu. V popelníèku se válely u dva zaèouzené filtry poznamenané purpurovou rtìnkou. I ona vypadala vyhoøele.
Asi dìlám politiku moc dlouho. Nechám toho.
Kdy toho nechá ty, kdo zùstane? Oni?
Zùstane ty, ne?
Já to nevytrhnu.
Vyfoukla kouø nosem, jako by v ní zadoutnal hnìv. Co kdybychom se bavili o nìèem
jiném?
Poèkej, jsem stranì zvìdavej na ty letáèky s kocourem.
Zalovila ve sloce na stole, vytáhla obyèejný bílý papír formátu A4 a podala mi ho.
Byla to xerokopie. A opravdu na ní byl kocourek, milý a usmìvavý, naèrtnutý snad
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ikovným dítìtem. Nebylo pochyb, kterého poslance má znázoròovat. Od pusy mu la
bublina Myslíme jinak! Vzpomnìl jsem si, e to bylo jejich poslední volební heslo  neúspìné. Zpod ocasu ale koèce vycházela jetì jedna bublinka: Prdelí! To u byl dodatek
neznámého vtipálka.
Zasmál jsem se tomu. Studentskej ertík. Nechápu, e to Konzervy berou vánì.
Vánì to bere hlavnì Mour. Jezdil tenkrát v tom svém bouráku po mìstì a vude ty
plakátky strhával. Chce toho ertéøe mermomocí zaalovat za nepøípustnì vedenou kampaò. Heslo Myslíme jinak byl jeho nápad, a tak není divu, e to vztahuje na sebe.
Zamylenì se podívala do prázdné sklenice. Mám se podle nich zabývat tìmahle pitomostma. Odmítám to, a tak mì chtìjí odvolat. Co mám dìlat, lásko?
Pokrèil jsem rameny. S tím ti pomoct nedokáu, øekl jsem s upøímnou lítostí. Ale
mùu ti pøinést jetì jeden koktejl.
Usmála se a pøikývla. Tentokrát jsem si dal molotova s ní. Øekla mi lásko, to stálo za
oslavu.
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KRIZE
Varan: Vyvarujme se nestandardních øeení.
U to tu vechno bylo, a jak to skonèilo?
V plamenech.

Molotovùv koktejl Elianu rozpovídal. Po chvilkové ochablosti nebylo ani památky. Sedìla
na sedadle ikmo za øidièem, mìla nohu pøes nohu a záda jako pravítko. Na kolenou drela kabelku. Poslouchal jsem, co øíká. I taxikáø picoval ui.
Máma umøela, kdy mi bylo dvacet. Do pádu bolevika mnoho nezbývalo, tìila se na
to, nepochybovala, e to nakonec pøijde. Jene dostala zápal plic. A umøela na nìj. Jednou
bych mohla skonèit podobnì  jestli se toho doiju. Zasmála se suchým krátkým smíchem, jako kdy zakale. Narodila se ve ètyøicátým do rodiny Sedmihradských, to byla
honorace, ale mamonu si neuila. Nejdøív pøila válka, potom soudy  dìdu oznaèili za kolaboranta  a pak nám komunisti znárodnili továrnu a v mìnový reformì vechno ukradli.
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Máma byla pøesvìdèená monarchistka, i poté, co si vzala tátu, kovanýho levièáka. Zavrtìla hlavou. Nemìla sourozence. Babièka s dìdou emigraci odmítli a ona byla v osmaètyøicátým jetì dítì. A dvacet let nato, kdy zase lo utýct, èekala mì. Po devìtaosmdesátým mìla zbohatnout. Copak o to, aspoò ty baráky nám vrátili, jene mnì a tátovi, jí ne.
Byla u mrtvá. Mìli jsme zpátky majetek, a nevìdìli, co s ním. Ona by vìdìla. Oba jsme
chtìli pracovat. Tátu vzali na ministerstvo prùmyslu, já to zkusila na zdravotnictví.
Jako tisková mluvèí. A vyrazili tì.
Nedopadlo to nejlíp. Tak jsem zkusila obchod. Prodali jsme s tátou jeden barák v centru, nìco jsem investovala do pozemkù na pøedmìstí, pak se zaèaly vykupovat kvùli stavbì
bytù, take jsem se jich výhodnì zbavila. Táta je u v penzi. ije v lázních na severu. Furt
s nìèím marodí. Vydruje si sluhu. Oetøovatelku by nesnesl.
Jak ses dostala ke Konzervám? otázal jsem se, ne se stihla nadechnout a povídat dál.
Smí se tady kouøit, ne? naklonila se k øidièi.
Mu klepl prstem do samolepky s nápisem Zde nekouøíme.
Elianou to nepohnulo. Dám si jen jednu a vám zdvojím taxu, platí?
Chlap se na ni otoèil, sjel jí pohledem nohy a zas obrátil oèi na silnici. Beru, paninko.
Otevøel okno.
Kadej poitek nìco stojí. Zapálila si. Táta je z Bulharska. Dùlní inenýr. Studoval
tady, potom se oenil a profesi se nikdy nevìnoval. Mìl radi úøednièinu. K mámì se moc
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nehodil, leda tím, e byl krasavec. Ona pracovala v národní knihovnì, poøád si èetla. Nevím, jak si mohli rozumìt, ale rozumìli si. Táta chtìl kluka, a kdy jsem se narodila já, vypadalo to na rozvod. A pak si nael lepí flek a kupoval mi drahý hraèky, vozili mu je známí
z ciziny. Poøídil si auto, jetýho renaulta, máma taky øídila. Mìla takovej dìtinskej sen: e
si jednou koupí sportovní mercedes. Dneska by si ho mohla dovolit  kdyby byla naivu.
Podívala se na mì. Chápe u, proè jsem u Konzerv?
Pøikývl jsem. A zaèínám tuit, proè tì tam nemají rádi.
A proè já nemám ráda je? Protoe jsou to rudoi pøebarvení namodro. A tie dodala:
A já jsem jiná. I stejná.
Rád bych se byl zeptal, co tím myslí, ale auto zastavilo pøed starým domem v západní
ètvrti. Eliana zaplatila nehorázné jízdné. Øidiè vyskoèil a otevøel jí dveøe. Její dìkuji vám
znìlo, jako by to øekla baronka, a chlap se odpoklonkoval, div e jí nepolíbil ruku.
Tak já radi pùjdu, øekl jsem s pøehnanou veselostí. Uvidíme se v práci.
Vzala mì za loket. Myslela jsem, e se chce kouknout ke mnì. Dát si tøeba kafe. el
jsem za ní jako beránek s kofeinovým absákem.
Byt byl v tøetím patøe. Nemìl pøedsíò, z domovní chodby se vstupovalo rovnou do
obýváku.
Teda... Stál jsem na prahu a zíral na beraní koeiny na parketách pøed krbem, na
sametovou pohovku u jedné stìny a stùl z oøechového døeva u druhé. Po mé levé i pravé
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ruce se zvedaly ke stropu uzavíratelné botníky. Z obýváku se chodilo do kuchynì, mezi
místnostmi nebyly dveøe. Postel jsem nevidìl, take z kuchynì se muselo jít jetì do lonice. Tam snad dveøe má, napadlo mì. A na záchodì doufám taky.
Chtìlo se mi na záchod.
Chtìl bych si opláchnout ruce, oznámil jsem Elianì a zvedl dlanì na dùkaz, e je
mám z taxíku pinavé.
Za kuchyní doleva, ukázala, koupelna doprava. Poèká chvilku, ne se pøevlíknu?
Jsem v tom celej den. Klidnì si sundej sako.
Z chodbièky za kuchyní se opravdu vstupovalo do lonice. Neulo mi, e dveøe tu nejsou a celá jedna stìna je plná knih. U záchodu a koupelny dveøe díkybohu nechybìly.
Kdy jsem se vracel, lehnul jsem okem do lonice. U manelské postele svítila lampièka s rákosovým klobouèkem. Pøed atníkem si Eliana svlékala halenku. Ne jsem odvrátil
zrak, zahlédl jsem ramínka bílé podprsenky.
Vrátil jsem se do obýváku a postavil se pod obraz na stìnì. Olejovými barvami na nìm
byla vymalovaná asi pìtadvacetiletá dívka neuvìøitelnì podobná Elianì. Její sestra. Dvojèe. Byla útlejí a nejspí i trochu vyí, a hlavnì mìla jasnì zrzavé vlasy. Oèi mìla jako
popel. Hodily se k ní líp ne k Elianì. Obleèená byla do dlouhých tmavozelených atù
s hlubokým výstøihem. Na krku mìla tenký øetízek a na nìm nakrátko zavìený kulatý
medailon.
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Poznals mámu? zeptala se Eliana s hlavou vystrèenou za zárubeò chybìjících dveøí.
Kromì èerných vlasù, oválné tváøe a tíhlých prstù jí bylo vidìt i nahé rameno a jedna
noha  od stehna dolù. Jdu se osprchovat, øekla a zmizela. Zatím si nìco nalej, zavolala na mì, ne za ní zaklaply dveøe koupelny.
U zase ta voda. Proè se poøád mejou? Poohlédl jsem se po baru. Nael jsem ho v jedné
ze staroitných skøínìk. Brandy, rybízový Bols a dvì zavaøovací sklenice s domácí rybízovkou. Vzadu stála jetì bílá vodka, jantarová whisky a zelený absint. Tie jsem hvízdl:
holka je teda zásobená.
Mìl jsem ízeò. Zavøel jsem bar a el se podívat do chladnièky v rohu kuchynì. Ve
dvíøkách stály plechovky s pivem. Kadé z jiného pivovaru. Napadlo mì, e Eliana nikdy
nevypije víc ne jedno, a tak jí to nevadí. Zkouel jsem si pøedstavit, co by se mnou udìlalo pìt tøetinek odliných znaèek; v pøípadì, e bych na kurá potøeboval otevøít vechny.
Vybral jsem si zelenou pikslu, se syknutím závìru ji otevøel a zhluboka se napil. Vrátil jsem
se do obýváku a rozhlédl se. Televizor tu nebyl. Na komodì stál radiopøijímaè. Pøeel
jsem k nìmu a otoèil knoflíkem. Pøístroj mìl zastaralý design, ale iroký vlnový pøíjem.
Naladil jsem støední vlny a hledal Svobodnou Evropu. Ale nenael jsem ji, ani kdy èervený vykøièník pøejel zleva doprava a ztratil se za bakelitovou pøepákou. Projel jsem
stupnici zpátky, ale ani teï se Svobodka neozvala. Jenom pískání a chrèení. První semínko nejistoty.
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Zmaèkal jsem prázdnou plechovku a doel si pro druhou. Teï u tam stály jen samé
dvanáctky; vybral jsem si støíbrnou a zailhal po zlaté. Kterou?
V tu chvíli do kuchynì vela Eliana a naèapala mì pøed otevøenou chladnièkou. Kdy
uvidìla moje ruce s plechovkami, zvedla oboèí a øekla jako doma. Protáhla se kolem
mì do obýváku, jen v bílé pánské koili  po kom asi , pod kterou prosvítaly èerné kalhotky. Pak u byla nahá, a na èernou sametovou stuku kolem krku. Namísto tìch vìèných átkù. Proè je vlastnì nosí?
Napil jsem se. Co teï? Nemám se taky...
...osprchovat? zeptal jsem se jako idiot. Radìji jsem zùstal schovaný ve stínu kuchynì.
Z obýváku se ozval smích. Jak chce, já na tom netrvám. Pokud ty netrvá na tom kafi,
co jsem navrhla. Mám chu na molotova. Ozval se klíèek dvíøek baru. Lil jsem do sebe
pivo a prosil Nìkoho o klid a chladnou hlavu.
Ty tady nechytí Svobodnou Evropu? zeptal jsem se jakoby nic, kdy jsem veel do
obýváku. Hlas jsem mìl pevný, bylo to dobré.
Sedìla na kudrnatém rounu pøed krbem, zády opøená o klubovku. Brèkem usrkávala
rudý koktejl. Rádio tie chrèelo.
Tázavì ke mnì zvedla oèi. Ty chce poslouchat hudbu? Pustím ti nìco... uklidòujícího.
Mám tady nový Schubertovy klavírní sonáty. Tøeba e moll, ta je krásnì smutná.
Vybrala cédéèko a já po prvních tónech vìdìl, e je to patná volba. Funébrmar.
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Sakra. Dopil jsem støíbrnou plechovku a doel pro zlatou.
Ty se chce opít? zeptala se Eliana, kdy jsem se vrátil. Není na to pozdì? Ale na
odpovìï neèekala. Vysála slámkou zbytek koktejlu a postavila se proti mnì. Koili teï
nemìla zapnutou. Látka se rozevøela, zavøela a rozevøela, jak èernovláska pøenesla váhu
z pravé nohy na levou. pièaté bradavky se mým oèím ukázaly a schovaly postupnì,
nejdøív jedna, pak druhá, pak ádná. Vodorovná sametka nad nimi mi zakazovala tøeba se
jen pohnout.
Eliana udìlala krok, zarazila se a trochu nejistì se opøela o krbovou øímsu. Ale vùbec
se opírat nemusela. Nohama stála pevnì na hladké parketové podlaze.
Svobodnou Evropu? rozpomnìla se na mùj dotaz. V poslední dobì se ztrácí signál.
Otoèila se k hrací skøíni. To jsem asi vybrala blbì, viï? zavrtìla hlavou. Dám tam radi
jazz. Nìco do hluboký noci.
Podíval jsem se z okna. Stál v nìm odsouzenec, v ruce poslední pivo.
Vymìnila disk a zaposlouchala se. Ukázala mi krabièku. Jazz pro zamilované. Muzika
tekla jako povidla. Klepaly se mi nohy.
To je zvlátní, poznamenal jsem. Já taky nemùu chytit signál.
Jde jenom o správný naladìní, zaeptala, svezla se na pohovku a vùbec nedbala, e
se jí na prsou rozevøela koile. Zapálila si a vyfoukla kouø kolmo vzhùru. Levou nohu nechala na zemi, pravou zvedla na gauè a skrèila ji. Ten kontrast èerné, bílé a tìlové byl
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úchvatný. Jaká frekvence... pohnula pánví nahoru a dolù, aby se lépe uvelebila, ti nejlíp vyhovuje?
Evropná svobodka, zachraptìl jsem. Mìl jsem sucho v krku. Obrátil jsem do sebe pivo.
Bublinky se vyhrnuly z plechu a skutálely se po koili a kravatì na kalhoty. Eliana si dala
ruku pøed pusu.
Tak to je konec. Tuhle situaci znám. U jsem v ní byl a neznám horí. A teï je to jetì
horí. Ten horký, pøísnì zaøízený byt, ta roztøesená chvíle, ty oèi barvy popela, zdánlivì
vyhaslého, co po rozdmýchání zapaluje domy, mìsta, kontinenty.
Pøiel jsem na to, jak se zachránit. Aspoò protentokrát. Natvat ji  to je poøád lepí ne
ji zklamat.
Pøistoupil jsem k ní. Zvedl jsem ruku k èerné sametce a pøejel po milimetrových vláknech bøíkem ukazováku.
Jizva po operaci? zeptal jsem se. Moc kouøí.
Típla cigaretu a dlaní si zakryla krk. Jizva, hlesla. Ale ne po operaci.
Ovinul jsem jí ruce kolem íje a nahmatal krèní obratle. V hebkém záhybu látky jsem
nael patentní háèek a zatáhl za nìj. Se stukou v dlani jsem ukroèil stranou.
V jamce mezi útlými klíèními kostmi hoøelo Elianì mateøské znamínko.
Nelíbím se ti? øekla tie a sama si odpovìdìla: Nelíbím se ti. Pokývala hlavou.
Bylo jí to jasné.
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Ohlédl jsem se po portrétu dámy na stìnì. Ukázal jsem na vymalovaný zlatý medailon.
Ona ho má taky?
Pøimhouøila oèi. Uhnula jimi. Uklíbla se. Vlastnì ano. Má. Mìla. Popel jí v oèích
docela vyhasnul.
Tak já abych el, øekl jsem a oblékl si sako. V duchu jsem se smál: mám vyhráno.
Znova se mi rozproudila krev.
Doprovodila mì ke dveøím. Ozvu se ti. Nevolej mi. Ahoj.
Chtìl jsem ji políbit na tváø, ale u za mnou zavøela a já se ocitl v chodbì ponoøené do
tmy. Udivenì i podìenì jsem zjistil, e mi nìkdo sáhnul mezi nohy a sevøel mì eleznou pìstí. Nalehl jsem na dveøe, pøitiskl se k tvrdému døevu a tøel se o nì. Kdyby teï
otevøela...
Dveøe byly pevné, chránìné bezpeènostní výztuhou. Chtìl jsem zazvonit, udìlal jsem
to, opravdu jsem zmáèkl to neviditelné tlaèítko. Ale namísto zvonìní se v chodbì
rozsvítilo. Cvak! mlaskl èasový spínaè, jako by se smál. Sirnì lutá svítilna mi svou
kulatostí pøipomnìla plynojem  a s ním moji útulnou nevábnou ètvr, kam se z téhle
západní nevlídnosti co nejrychleji vrátím.
Do pøítího zasedání zbýval mìsíc a já jsem Elianu nìjaký èas nevidìl. Dvakrát jsem se
seel s Kalinou, ale byl mrzutý, protoe u se dlouho neobjevila v ádných novinách jeho
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fotka. Stabilní milostný pomìr s úøednicí z rady pro pøipojení k EU nebyl pro veøejnost
pøitalivý. Hvìzdou prvních stránek i obrazovky byl teï køesanský poslanec Celník,
který pøi parlamentním hlasování o moné legalizaci vztahu partnerù stejného pohlaví
prohlásil na kameru, e teploui jsou prasata, to pøece kadý ví. Snìmovna byla v oku,
dokonce i nìkteøí Hnìdí zavrtìli hlavou. Jediný Kalina vypadal, jako by tu mediální pozornost Celníkovi závidìl. Národ toti Celníkovi tleskal, pololegální èasopis Èistá krev ho
vyhlásil osobností roku a notoricky známá kapela Kánì o nìm sloila písnièku, která se
okamitì stala hitem na vesnických zábavách: Unser Zõllner  unser Fûhrer!
Studoval jsem prezidentovy pøipomínky k novým zákonùm. Rozumìlo se samo sebou,
e a se bude schvalovat, pøipomínky neprojdou. Byla to taková tradice: kdy prezident
øekl hot, my odpovìdìli èehý. Obèas mi to pøilo líto, èasto jsem s ním souhlasil. Jene øíct
to nahlas jsem nemohl  kandidoval jsem na stínového. (A Kalina mi u vodky potvrdil, e
si poøád vedu slunì.) Jako takový jsem mìl za úkol vyourat v kadé prezidentovì pøipomínce aspoò tøi váná pochybení, nesluèující se s øádem parlamentní demokracie. Moje
poznámky pak na schùzi pøedloí Kalina jako výsledek své práce.
Z proèítání nových zákonù a pozmìòovacích návrhù mì bolely oèi. Do kanceláøe jsem
jezdil jednou týdnì, jinak jsem sedìl doma. Veèer jsem chodil na pravidelnou procházku
kolem pivovaru nebo ke slepému ramenu øeky. Kdy jsem nebyl líný, vylápl jsem si a
k plynojemu. Na vìtí sportování jsem nemìl ani pomylení. Po tøech mìsících v parla&

mentu jsem si pøipadal o tøicet let starí. Snadno jsem se zadýchal, píchalo mì pod hrudní kostí a hlavu jako by mi vdy, kdy jsem jenom pomyslel na snìmovnu, nafoukl svítiplyn.
Elianì vyel v novinách èlánek o lobbingu. Státem posvìcená korupce  tak se jmenoval.
O parlamentu tam napsala: Dobrý sluha  patný pán. Dva dny nato jí v tých novinách
odpovìdìl Varanùv poradce Jágr: Dimitrovová kádruje lidi, staví se do role novodobého lechtice, sama bohatá jako prezident, chová se podobnì: jako komunista v koichu.
Zavolal jsem jí, aby si to od toho pøesvìdèeného plebejce nedala líbit, ale nezvedala telefon. Sama se mi neozvala. Nemohl jsem na ni nemyslet. Vlastnì jsem na ni myslel poøád.
patnì jsem spal. Do rána jsem se díval na televizi. Kadý nový týden mì zastihl nad novým románem. U knihkupce jsem si vybíral ty nejdelí. Budil jsem se v poledne, kdy mi
svìtlo lampièky nad postelí propalovalo do hlavy díru. Zavøenýma oèima jsem se díval
na jediný obraz: na Elianu. Telefon mlèel. A pak najednou zazvonil.
Bylo to hned poté, co televize odvysílala reportá o strategii energetické politiky. Novináøi se dozvìdìli, e vláda zamítla plán na vybudování sluneèních kolektorù na støechách
panelových blokù pøímìstských sídli. Projekt pøitom politickou podporu zoufale potøeboval; investice do tìchto elektrárnièek by se vracela dlouho, ale v koneèném souètu by
se uetøily miliardy. Jene ministr prùmyslu Gregor pronesl: Pod zemí máme uhlí a uranovou rudu; dokud tam od obojího bude aspoò kilo, bude se elektøina dìlat z toho kila.
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Máme své osvìdèené metody, s alternativou a si experimentují v Holandsku. A teï,
kdy se to provalilo, svá slova bohorovnì zopakoval do kamery.
Byl jsem v oku. Znamenalo to, e Gregor chce novì otevøít odepsané uranové doly na
severu zemì. Øíkalo se mu atomový dìdek, nikdo ho nebral vánì. A dìdek najednou
vycenil protézu.
Otøásl jsem se. V tu chvíli mi nelo na rozum, co dìlám ve stejné politické stranì jako
tenhle Mao tìkého prùmyslu.
Telefon zadrnèel po konci reportáe a já nadskoèil leknutím. Byl jsem si jistý, e nìjaký
novináø vyèmuchal mé soukromé èíslo a chce znát mùj názor. Zvedl jsem sluchátko a øekl:
Slunce ano, atom ne a uhlí leda ivoèiný.
Chvíli bylo ticho. Take jsi to vidìl, ozval se tie enský hlas.
Eliana! To je skvìlý, e... U jsem se nemohl... Bylo to bez tebe... hm... Co øíká tý
reportái?
Neøíkám jí nic, chybìjí mi slova. Potøebuju utìit. Pøijeï.
Jel jsem. Eliana mi pøila otevøít. Mìla nahý krk, nevzala si átek ani sametovou stuku.
Na sobì mìla èerné pøiléhavé triko s dlouhým rukávem. Sundal jsem si zkusmo jednu
polobotku v oèekávání, e mi zouvání Eliana rozmluví. Ale nerozmluvila, a tak jsem si
sundal i druhou. Blahopøál jsem si k nápadu navléct si nové ponoky. Pak jsem si viml,
e na èerné látce zùstaly pøilepené kousky patnì strené cedulky. Dal jsem si nohu pøes
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nohu, ale nevypadalo to dobøe. Eliana se s údivem zahledìla na mé bíle kropenaté nárty.
Rychle jsem si ponoky svlékl a strèil je do polobotek.
Vedro, co? poznamenal jsem.
Ani bych neøekla, pokrèila rameny. Chtìla jsem zapálit v krbu, ale kdy je ti horko...
Vypadala zklamanì. Nebyla bosa. Pod tmavozelenou sukní mìla punèochy tìlové barvy.
Nejradi bych se byl vrátil za dveøe a zopakoval pøíchod bez trapností. Jene u to
nelo.
Tìil jsem se, e mi nabídne sklenièku. Nabídla mi místo na pohovce a øekla: Dneska
nebudu pít. Chci mít jasnou hlavu. Ale jestli to moc potøebuje, klidnì si dej.
Samozøejmì e jsem to nepotøeboval. Ze dbánu jsem si do poháru nalil vodu a posadil
se. Pohovka tentokrát stála asi dva a pùl metru pøed krbem, kde èekala pøipravená hranièka polínek a tøísek. Na dladicích leela krabièka sirek. Jedna zápalka zùstala odloená na
krbové øímse. Zábly mì nohy.
Hele, já to zapálím, jo? navrhl jsem.
Kdepak, vyhrkla nìjak poplaenì. Já to mít nemusím. Vùbec ne.
Odkalal jsem si. Napil jsem se. Zakuckal jsem se. Odkalal jsem si. Usmála se, ale
hned stáhla koutky úst dolù a uhnula oèima. Dával jsem si pozor, abych si nezaèal tøít
jedno chodidlo o druhé. Lokl jsem si. Voda byla studená. Za okny se dalo do detì.
Chtìla jsi se mnou o nìèem mluvit.
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Opøela se a pøitiskla si sklenici k èervené jizvì na krku.
Díval ses na toho Gregora do konce?
Jo. Proè?
Vidìls, jak ho novináøi odchytili, kdy nastupoval do auta?
Vidìl.
A kdo k tomu autu el s Gregorem?
Myslím, e Kalina. A jetì nìkdo, u nevím.
Kalina a oufl.
Jo. Ohrnul jsem nos. Nebyl jsem mezi Sociálkami sám, kdo bolevika oufla nesnáel
a tie skøípal zuby, kdy si z nìj Becher udìlal hlavního naeptavaèe.
A viml sis, jak se oufl zatváøil, kdy se k nim hnali lidi od televize?
Díval jsem se na Kalinu. Ale ten se usmíval, jako vdycky.
Tak to ses mìl dívat na oufla. Dìsnì se vydìsil a zpanikaøil. Normálnì pøed tou kamerou utek.
Fakt? Poèkej  vpøedu stál Gregor, kolem nìj se rojili novináøi a vzadu se culil Kalina.
No jo  oufl u tam nebyl.
A teï si pøedstav, e jsme dneska mìli schùzi politbyra. Mluvil hlavnì hádejkdo:
Cajtman. Zas to do mì hustil. A vytasil se s ,konkrétními výsledky vyetøování, takhle to podal nejvyímu. Mluvil taky o ouflovi, e v tom mìl urèitì prsty. A e kdyby
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Sociálky potøebovaly podret Gregora proti veøejnýmu mínìní, mohlo by se to vybubnovat.
Ty myslí, e Mítinky sloil oufl?
Kývla hlavou. Prej nìkde existuje pokraèování. Øíkám si, e by se zrovna teï mohlo
hodit. Proti Gregorovi se zvedne nenávist, ale Konzervy pøijdou se soustem pro bulvár:
skandální básnièkou, která by ouflovi  anebo nìkomu jinýmu  pøila zatracenì draho,
zatímco podprahový konzervativecký rejdy zùstanou bez povimnutí. Estébáckej fígl, nic
jinýho.
Ruka ruku myje. Modrá èervenou...
A èervená modrou. Teda mnì je z toho blbì. Ale ne abys to roznes po Sociálkách, jasný?
Pøísahej.
Pøísahám na... Na co se u vás pøísahá?
Na smrt milovanýho vùdce.
To mám pøísahat na Varana? To nemùu.
Jsi Sociálka, tak pøísahej na edivku.
Pøísahám na smrt naeho milovanýho vùdce edivky, e to nikdy neprozradím.
Pohladila mì po tváøi. Doufám, e ho má fakt rád a nenechá tu krysu jen tak zdechnout. Já neberu pøísahy na lehkou váhu, chlapeèku.
Uhnul jsem oèima. Teï bych si dal toho panáka.
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Doel jsem k baru a nalil si brandy.
Eliana sedìla stejnì nezpùsobnì jako poslednì: jednu nohu mìla na pohovce a opírala
se bradou o koleno, druhou nechala na zemi. Napadlo mì, e je to nìjaký rafinovaný trik.
Tváøila se, e dumá o nìèem hlubokém, ale bylo jí pøi tom vidìt pod sukni. To, co jsem
pøed chvílí povaoval za punèochy, byly punèocháèe.
Klepl jsem sklenkou o stùl a padl pøed Elianou na kolena. Prudce jsem se k ní sklonil
a políbil ji pøímo do èervené krèní jamky.
Rozesmála se: Ty jsi ten nejvhodnìjí exempláø.
To mì zarazilo. Odtáhl jsem se. Exempláø? Nejvhodnìjí?
Narovnala se, protáhla si záda, ale zùstala sedìt. Pøipadalo mi, e schválnì vystrkuje
prsa. Neúhybnì jsem se jí díval do oèí. V popelu tam hnuly oranové uhlíky.
Opøel jsem se jí èelem o èelo, vidìl jsem to v jednom filmu. Trochu to duclo.
Berany, berany, zasmála se znova, tentokrát drsnì. Ihned jsem se zvedl, ale vzala mì
za ruce a stáhla zpátky.
Poèkej. Uklidni se.
Jsem klidný, øekl jsem cizím, vysokým hlasem. Nemohl jsem popadnout dech.
Co bys teï udìlal, kdybys mohl cokoliv? zeptala se.
Dal bych ti pusu.
Kam?
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