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Poznámka autora:

PPPéèko je variací mých pøedchozích knih
a stejnì jako ony je pouhou fikcí:
nic neøíká, k nièemu nenabádá,
v nièem nereflektuje skuteènost.
Slouí jen k ukájení.
(A nepatøí do rukou dìtem.)

vìnováno vìrným volièùm

Jene láska je slovo, zbìsilost a prázdnej pojem.
Ano, láska je slovo, a co slovo, to prázdnej pojem.
Povídám, pùjdu do Libnì, vylezu na plynojem.
Do plynojemu udìlám dirku, jemnou, jako je vá vlas.
Ano paní, udìlám tam dirku tak jemnou, jako je vá vlas,
a vypùjèím si sirku, a pak si to, deti, has.
Josef kvorecký

Bude tvoje rozhorlení planout jako oheò?
alm 79, 5

EXPOZICE
Petra: Svoboda je poznaná nutnost.
Ale nìkdo tu nutnost nepozná
a zùstane uvìznìný.

Nevím, jak k tomu dolo, ale vyprávím z vlastní zkuenosti, tak se to asi muselo stát. Byl
jsem poslancem parlamentu. Zamiloval jsem se. Pøestal jsem o sobì rozhodovat. Tenkrát
jsem to jetì nevìdìl. Ta doba u skonèila, díkybohu.
Zaèínalo jaro. Od triumfálních voleb uplynuly dva roky. Nae strana byla pevná, jednotná a u moci.
Frantiek Fajrabend, nejstarí poslanec snìmovny za Sociálky, krtnul ve stopadesátikilometrové rychlosti levým blatníkem o mostní pilíø na sedmadvacátém kilometru dálnice D1. Byl dobrý øidiè, ale usínal. Párkrát mì svezl, dvakrát jsem ho vzbudil. Tentokrát
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byl ve støíbrné octavii sám. Automobil se odrazil od betonového sloupu, pøeletìl oba pruhy, zapíchnul se do svodidel a explodoval. Dìdek uhoøel. Na pohøeb prázdné rakve pøilo pùl Prahy. Pøedseda Sociálek plakal, kdy drel smuteèní øeè. I Konzervy ronily. Já jsem
neplakal. S Fajrabendem jsem vycházel dobøe, ale kamarádi jsme nebyli. Na kandidátce
jsem byl hned za ním.
Vzpomnìl jsem si na nìj, kdy jsem poprvé vstupoval do velikých dveøí parlamentu.
Z plného poslaneckého parkovitì pøed palácem se íøil pach benzínu a mnì se zvednul
aludek. Byl zasedací den a já jsem pøiel pìky.
A jediný, kdo pøiel pozdì. Zdrel mì sen, ze kterého jsem se ráno ne a ne probudit:
zdálo se mi o keøi, který divnì plápolal, ale nechtìl shoøet. Byla v nìm nìjaká útulná nora.
Psali pak o mnì v novinách. Byl jsem nejmladí Sociálka v parlamentu, døív první z neúspìných, u to prý byl úspìch, no a teï jsem se doèkal slávy. Podle jednoho komentáøe mì do snìmovny vyneslo tìstí, ne schopnosti; jinému novináøi jsem se zdál málo
výrazný. Mùj nárok se ale zpochybnit nedal.
Napoprvé  a hned pozdì. Nikdo si toho neviml. ádná sláva. U øeènického pultu stála
mladá ena. Byla krásná. Schùze jsem døív sledoval z galerie pro hosty, ale nikdy jsem si
jí neviml. Teï ano. Navíc mluvila skvìle. Nìkdo mi ukázal, kam si mám sednout. Ne
jsem tam doel, ta dáma u skonèila. Bylo mi to líto. Pak pøela kolem mì a dívala se pøímo
pøed sebe. Pøehlídla mì. Zaplula mezi Konzervy.
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Usmyslel jsem si, e se zviditelním stùj co stùj. Na pøítì jsem si pøipravil øeè proti Varanovi, pøedsedovi snìmovny a éfovi Konzerv. Vytknul jsem mu jeho nedávnou invektivu
o zaostalosti Evropské unie a o katastrofì, kterou by integrace pøinesla státu. Varana to
zvedlo ze idle  utrousil nìjakou sprosárnu, ovem mimo mikrofon. Jetì jsem neskonèil,
a on u spìchal k øeènickému pultu s odpovìdí. Poslanec Kurz, který rozpravu vedl, mu
to rozmlouval. Varan neposlechl a obul se do mì. Snímala to televize a on pøed kamerami øekl, e jsem nevycválaný buran. Zdrtilo mì to.
Pak mì pøiel povzbudit Karel Kalina, ministr bez portfeje. Ve vládì byl nejmladí,
a tak asi vytuil, jak mi je. Na starosti mìl vechno a nic, a pøesnì to taky dìlal  na
partajní schùzi mu to vmetl do tváøe edivka, ná nový vùdce. A Becher, který se vedení
strany vzdal a ponechal si jen køeslo pøedsedy vlády, tentokrát mlèel, pøestoe se vìdìlo, e Kalina je jeho kùò.
Kalinovi moná teklo do bot, ale poøád vypadal jako velmi zamìstnaný èlovìk. Postìoval si mi, e neumí svou práci prodat médiím. A pøece se o nìj média zajímala. Rád se
objevoval na mejdanech s dlouhonohými holkami, pokadé s jinou. Vyprávìly se legendy.
Pøipadalo mi, e ho to tìí.
Varan mì zprail, dokonce znemonil, jak øíkali mnozí. Ale Kalina mì pozdì v noci, kdy
snìmovní exhibice skonèila, zastavil na chodbì a poklepal mì po rameni. Navrhl mi tykání
a pozval mì na vodku do Dolní snìmovny  neuvìøitelnì levné parlamentní restaurace.
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Nic si z toho nedìlej, chlácholil mì, teï si tì budou pamatovat jako kluka, co jenom
pøiel, u se chyt s Varanem. Rozhodnì u nejsem nýmand, tvrdil  nechat si vynadat od
pana profesora je pocta, poøád pøece platí, e kdo Varana nenasere, toho Varan posere.
Rozhlédl jsem se, jestli nás nikdo neslyí, ale ten bonmot asi u vichni znali. A Kalina
mi pøi tøetí rundì  vymínil jsem si, e ji zaplatím  navrhl, abych mu dìlal tichého tajemníka.
Nevìdìl jsem, co to je. Znal jsem tak zvané tiché spoleèníky  ty má asi na mysli? ,
ale ti patøí do obchodu a bankovnictví, ne do politiky. Øekl, e jsem naivní, ale jemu se
to líbí, taky býval takový.
Prohlásil jsem, e ádné finance pro stranu shánìt nebudu, jestli má na mysli tohle.
Zavrtìl hlavou. Mluví o funkci tichého tajemníka. Nedostanu za ni ádný pøíplatek a nesmím o ní nikde mluvit, ale on mi za to poskytne nìco lepího: jistotu, e v pøítích volbách se zase dostanu do parlamentu  jistotu znovuzvolení. Vyvalil jsem na nìj oèi. Tváø
mìl nad plamenem svíèky èervenou jako èert. A klebil se pøímo démonicky.
Chtìl jsem, aby mi tu jistotu znovuzvolení vysvìtlil. Opáèil, e si s ním musím nejdøív pøipít na toho tajemníka, on mi vìøí, tutovì ho nezklamu. Nad ètvrtou vodkou jsme
si plácli, ale zatím jsem se nedozvìdìl, jaké budu mít úkoly. Poznám to prý sám. V Kalinovì
druinì budu zastávat dùleitý, i kdy pro média neviditelný úkol, a musí se to zatlouct,
kdyby to nìkdo pøece jenom vyèmuchal.


Namítl jsem, e bych se nerad zavázal k nìèemu, co nesouvisí s prací poslance. On
jenom mávl rukou, prý do toho rychle vpluju a stejnì si s tím nemusím lámat hlavu víc
ne jednou za mìsíc. A vysvìtlil mi, jak to bude s tou mojí odmìnou: do snìmovny mì
spolehlivì dostane systém stínových poslancù. Tak jako si strany budují stínové vlády,
urèují si i stínové poslance, ale pozor  nejde o stejný princip. Stínový poslanec je perspektivní èlen strany  absolutnì vìrný, dodal se zvednutým prstem , kterým si vedení zajiuje pøemostìní svých vizí, plánù a metod z jednoho volebního období do druhého.
Asi jsem na nìj koukal zkoprnìle, tak mi to vyloil: bìný poslanec mùe být poslancem stínovým, ale i nemusí, podle toho, co vechno dìlá pro stranu a poslanecký klub
a jak se vyvíjí  buï k samostatnosti, anebo k loajalitì. Nìkteøí stínoví jetì vùbec nejsou v parlamentu, a u mají jistotu, e tam za pár let budou, zatímco nespolehliví lenoi
tam tøeba sedí, ale napøítì o mandát pøijdou  to u se zaøídí, aby se nedostali na volitelné místo kandidátky. Rozhoduje o tom nejuí krouek elity, tedy i on, Karel, nejmladí ministr vech dob.
Dobrý, ne? zazubil se, celý nadmutý pýchou.
Geniální!
Jetì jednou jsme si plácli. Øekl, e budu jeho agent. On osobnì mì bude øídit.



Po Fajrabendovi jsem zdìdil idli nejen ve snìmovnì  tøetí øada u ulièky vpravo , ale
i v mandátovém a imunitním výboru; nikdo od nás nemìl po jeho smrti o funkci zájem,
a tak to padlo na mì. M.I.V. nikdy nemìl moc práce a televizní zpravodajové se o jeho
ospalou existenci nezajímali, jen obèas si nìkdo na Svobodné Evropì rýpl, e kdyby se
tento výbor rozpustil, prolo by to bez povimnutí. Pokud nìjaký poslanec øídil v opilosti
a naèapala ho policejní hlídka, nic jsme mu nevytýkali, a proè taky, vdy o nic nelo a potkat to mùe tebe jako mì. Èlenové M.I.V. byli z rùzných stran, vdycky ale jednali ve
vzájemné shodì. Byli jsme vzorem interpartajního konsensu, jednou to o nás prohlásil
jeden staøeina v senátu, ale nikdo pøesnì nevìdìl, jak to myslel.
Hned pøi první schùzi, které jsem se zúèastnil  konala se v zasedací místnosti Sociálek,
2. patro, è. dv. 205 , jsem se mlèky rozhlédl po ostatních a zkusil si zapamatovat, kdo je
kdo. Málokoho jsem znal osobnì, ale parlamentní hantýrka mi u tak neznámá nebyla.
Zrovna jsem se nauèil, e volièùm se øíká mufloni.
Byly jsme ve výboru ètyøi Sociálky. Konzervy tu sedìly taky ve ètyøech. I Hybridi byli
ètyøi, jene kadý za svoji malou stranu: Køesany, Svobodné, Spravedlivé a Minikonzervy.
Dohromady tvoøili koalici a poøád se hádali. Zbylí dva èlenové byli od Hnìdých. Komunistùm se tak øíkalo z recese, anebo proto, e jim kdysi rudá krev ztuhla u za Stalina 
tohle si poslednì neodpustil Becher.
Schùze výboru mì nudila. Èlenové i místopøedsedové se o nìco pøeli s pøedsedkyní,


která se v jednom kuse odvolávala na ústavu. Vichni kromì mì a mlèících Hybridù se
shodli, e ústava je pøíli ideologická a mìla by se pøepsat. Pøedsedkynì si to nemyslela.
Ten spor mì nezajímal, prohlíel jsem si tváøe kolem stolu. Hybridi mohli mít kolem
ètyøicítky, byli vkusnì obleèení a z tváøe jim sebevìdomý úsmìv mizel jen pøi jednání
s nìjakou Konzervou, protoe Konzervy vidìly v Hybridech konkurenci, která nemá nárok.
Sociálky byly spí nenápadné, obleèené s nedbalou elegancí, mui v povinné èervené
kravatì, a jen mírnì ambiciózní  vzhledem k vyímu vìku. Samí osmaedesátníci, jenom
já byl výjimka (ve snìmovnì jetì s Kalinou a Princem, tady jediná). Hnìdí si byli nápadnì podobní: vichni v pomaèkaném obleku, a u s rozhalenkou, anebo v kravatì do béova a do zelena. Chodili zásadnì ve dvou a ze veho nejvíc pøipomínali rozdavaèe èasopisu
Stráná vì. Konzervy byly naopak pestré a upravené, kravaty ladily vìtinou do modra
a vzorek si mìnily podle toho, v èem pøiel do práce profesor Varan.
Kolik z tìchhle lidí asi patøí mezi stínové? ptal jsem se sám sebe a pøipadal si tak nìjak
významnìjí ne oni, jako spiklenec, co vdycky ví o nìco víc. Oèi mi zabloudily k pøedsedkyni výboru. Byla to ona. Teï u jsem ji znal. Uvítala mì na schùzi, ale ruku jsme si
jetì nepodali, byl mezi námi stùl. Mìla divné jméno. Spí malá ne støednì velká. Mimoøádnì hezká, ale divnì upjatá, a strnulá. Typická Konzerva? Moná, ale jenom na první
pohled. Ten tmavomodrý kostým, jistì, a edý átek na krku, trochu jako letuka, ale
nìjaká nervózní, jako by vìdìla, e kapitánovi se nedá moc vìøit. Rozhodnì jetì neby!

la ve støedním vìku, ale za mladou bych ji taky nepovaoval. Skoro se neusmívala, v bledých tváøích jí vìzel stín. Ale moná ji jenom bolelo bøicho.
Mùete mi zopakovat, co jsem právì øíkala? Mluvila ke mnì, a já nemìl tuení o èem.
Oèi mìla edé  edé jako popel. Ze tøí metrù, které nás dìlily, se zdály bezbarvé, co se
podivnì tlouklo s èernými vlasy. Bezdìènì jsem zavrtìl hlavou. Ten edý átek na krku,
ty edé lodièky na nohou. A to cizí jméno  èerné jak spálenina. Jak jen se...?
Mùete se dívat na mì, kdy s vámi mluvím?
Mu vlevo ode mì se zasmál. Nevímal jsem si ho. Nejasnì se mi zaèalo vybavovat její
jméno, pøíjmení zatím ne. Obojí znìlo exoticky.
Vichni kolem stolu se na mì dívali a èekali, jak odpovím.
Vzpomnìl jsem si na nìjaké pomluvy. Nìkdo o ní poslednì mluvil v kantýnì, byl to
Princ, ministr vnitra. Tváøil se tajemnì, kdy to øíkal, ale o ádné tajemství nelo. Prý se
moná do nìèeho namoèila, stále v tom není jasno. Bylo to dávno. Pracovala na ministerstvu zdravotnictví. V zemìdìlském drustvu nìkde na západì zemì se objevil praseèí
mor, na diagnóze se shodli nai i nìmeètí hygienici a vydali varování pøed monou epidemií. Pøípad øeila ministerstva zemìdìlství a zdravotnictví a taky vláda. Mladá tisková
mluvèí  ona  sice nemìla mandát cokoli øíkat na kameru, ale kdy za ní pøiel televizní
táb, prohlásila, e riziko pøenesení praseèí nemoci na obèana je znaèné. Veterináøi se mohli
uzaklínat, ale nikomu nevymluvili, e epidemie nehrozí a e mluvèí se buï plete, anebo
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je hysterická, anebo jsou v tom pinavé peníze. Skonèilo to vybitím stovek vepøù a prázdnými øeznickými pulty, pøipomínajícími èasy, kdy se na maso stály fronty. Zabitá zvíøata
byla spalována na vyhrazených místech støeených policií. Televize si libovala v noèních
zábìrech, v nich k nebi lehají vysoké plameny jako nìkde na bojiti. Brzy nato stát dovezl nová prasata, vechna z Nìmecka, z ekochovù hned za hranicemi. Mluvilo se o korupci, ale nikdo nikomu nic nedokázal. Jen tiskovou mluvèí tie a na hodinu propustili ze
slueb ministerstva zdravotnictví a podali na ni trestní oznámení. Ale ukázalo se, e dívka
trpí slabostí nervù po ztrátì matky, a tak jí to prolo. Pár let nato kandidovala do parlamentu za Konzervy a ten kraloup s podsvinèaty u nikomu nevadil.
Pohlédl jsem jí do oèí. Zaimprovizoval jsem. Øíkala jste: ,Mandátový a imunitní výbor
zejména:
a) zkoumá, zda jednotliví poslanci a náhradníci za poslance byli platnì zvoleni, a svá
zjitìní pøedkládá snìmovnì,
b) zkoumá, zda mandát poslance nezanikl, a pøedkládá pøedsedovi snìmovny návrhy
situací, kdy urèitá èinnost poslance se nesluèuje s jeho funkcí,
c) zjiuje, zda jsou v imunitních vìcech dány podmínky pro trestní stíhání poslance,
provádí urychlenì nutná etøení a podává zprávu o jeho výsledcích snìmovnì,
d) vede disciplinární øízení proti poslanci a rozhoduje o nìm.
Jak vidíte, neztrácím èas, i kdy jsem jenom náhradník. Ústavu studuju, kdy to jen jde.
#

Tohle jsem si pøeèetl ráno v metru. Jenom nechápu, proè se tím zdrujeme. Jestli jste si
na poslední schùzi neurèili program na tu dnení, nemìli jsme se vùbec scházet.
Jene to bychom se u neseli nikdy, øekla. A po chvíli dodala  trpce, jak se mi zdálo:
Ne e by si toho nìkdo vimnul.
Jeden z Hybridù vytáhl z kapsy jednací øád a zaèetl se. Poslanec za Hnìdé øekl, e je
to fakt  proè se scházet, kdy není co øeit?
Kdy není ochota nìco øeit, opravila ho pøedsedkynì, ale pak schùzi ukonèila. Èlenové výboru se zvedli a odeli. Já jsem zùstal sedìt. Vstala a obela stùl. Podala mi ruku.
Takhle jste si to nepøedstavoval, co? Já taky ne. Poslednì jste se pustil do Varana, dneska jsme byli na tapetì my. Na popularitì vám to ale nepøidá, já o tom vím svoje. Taky mám
ráda radikální øeení.
A jim to vadí.
ere je to. Pøedsedám výboru, který mì nenávidí.
Jak to? Vdy si vás zvolili.
A teï by to nejradi vzali zpátky.
To na té funkci tak lpíte?
Døív mi to bylo jedno, ale teï na ní lpím  chtìjí po mnì, abych ji vykonávala jinak,
ne si pøedstavuju, já to odmítám, a oni mì chtìjí vystrnadit. No nic. Na kadý pád ráda vidím, e nové kotì dobøe mete. Jsem zvìdavá, jak dlouho mu to vydrí. Mimochodem 
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jmenuju se Dimitrovová. Ela Dimitrovová. S vaimi kolegy si tykám. Take i pro tebe:
Ela. Opravdu jezdí do práce metrem? To ti získá u muflonù body. Ale nemusí to pøehánìt, máme tady taxifond.
Zvedl jsem se ze idle. Ela?
Eliana.
Eliana... Nikdy jsem takové jméno neslyel.
Takhle reagujou vichni, usmála se. Já vím, e se to jméno skoro nedává, ale mnì
ho dali.
A je vùbec v kalendáøi? Kdy slaví svátek?
Dvacátýho èervence, na Eliáe. V naem kalendáøi ovem najde Ilju. Ty jména znamenají toté. Ale to není zajímavý. Tak nashle.
Poèkej! U jsi to nakousla, tak to dopovìz. Co znamená to jméno?
Znamená: ,Mùj pán je Bùh.
Mùj pán je Bùh?
Eliá byl prorok. A uèitel. Mìl stranì dlouhý vlasy a hlásal Boí slovo. Lidi ho dost
tvali, povaoval je za tupce. A nenávidìl ty, co dìlají bohy ze sebe. Na ty byl pes. A pak
mìl nadanýho áka, takovýho mladýho pleatce, co se jmenoval taky dost divnì: Elía.
Tenhle studentík pro milovanýho uèitele úplnì zahoøel, do plamenù by pro nìj skoèil
a vùbec. No nic. Blbost, e jo?
%

Proè? Ale já jsem ignorant, Bibli jsem neèet. Sociálky ji mají na indexu.
Usmála se, jakoby z povinnosti, a zapálila si cigaretu dlouhým plamenem, který jí zdánlivì vylehl pøímo z dlanì. Ale mezi prsty se jí zaleskl malý zapalovaè ve tvaru pistole; beretty, myslím. Potom beze slova odela.
Bydlel jsem v podnájmu ve východní èásti mìsta. Byly tu sice obchody s módou a fitness
centra jako vude jinde, ale poèet hospod, videopùjèoven, barheren a vietnamských tri
prozrazoval místní proletáøské tradice. píny v ulicích tady bylo víc ne v centru a kromì
edozeleného eleznièního náspu tu nic nepøipomínalo park. Tráva zato raila z puklin
v chodníku. Z prùjezdù smrdìly plné plastové popelnice. U obrubníkù stály kodovky a igulíky prorané rzí, nìkteré z prázdnou pneumatikou, jiné úplnì bez kol. V podnájmech
bydleli studenti. Stìhovali se sem mladí s nezralými pøíjmy a taky ti, jim metropole
pøipadala turisticky drahá a nudná  umìlci, které zatím nikdo neznal.
Rád jsem se díval z okna, v rádiu naladìnou Svobodnou Evropu. Mìl jsem výhled na
kouli plynojemu, lesknoucí se v jarním slunci na kopeèku, co se zvedá nad slepým ramenem øeky. Ve chvílích volna jsem studoval ústavu a jednací øád a po dlouhé dobì jsem
dobøe spal. Plat poslance parlamentu mì nepøestával ohromovat. Výplatní pásku jsem mìl
pod lampièkou na noèním stolku. Proèítal jsem ji pøed usnutím a po probuzení; poprvé
&

