Kam? No... Snad na pusu, ne?
No ne! A co bys udìlal pak? Mùe vechno. Jako by tu Eliana nebyla  klidnì si ji
odmysli. Je tady jenom její tìlo. Dramaticky vykulila oèi.
Jenom tìlo? polkl jsem naprázdno.
Tìlo bez due.
Hm, vylezlo ze mì. Ta pøedstava mì vzruila, ale pøiznat, co bych s tím tìlem dìlal,
to jsem nemohl.
Hm? opáèila Eliana. Jaký hm? Ty na to øekne jen hm?
Ne, zajíkl jsem se. Nejen to. Asi bych si tì  teda to tìlo... Asi bych ho...
Co?!?! zavøetìla s tváøí v dlaních. Ucítil jsem z jejího dechu mentol a nikotin.
Asi bych ho svlíknul donaha.
Úasný, zatøepala hlavou. Zdálo se mi, e ztrácí trpìlivost. Tak proè jsi to jetì neudìlal?
Teprve teï jsem mìl jistotu, e smím. Vzal jsem ji za lem èerného trika, naráz jí ho
vytáhl nahoru a ona ochotnì zvedla ruce. Najednou byla do pasu nahá. Ale hlava jí uvízla v triku.
Bu, bu, bu! dusila se uvnitø smíchem. Zkøíila ruce na hrudi a semkla nohy.
Nemohl jsem odtrhnout oèi od tìch drobných, dokonale kulatých prsou, jejich bradavky tmavì prosvítaly mezi bílými prsty.
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Nezeptá se mì, co bych udìlal teï? hlesl jsem.
Pøetáhla si triko pøes hlavu. Já se na to radi kouknu, zaeptala.
Nahmatal jsem jí na levém boku zip a rozepnul ho. Stoupla si a suknì se svezla na zem.
Pod punèochovými kalhotami byla nahá. Sedla si a mírnì roztáhla nohy. Zavøela oèi.
Nemusí je vùbec stahovat, øekla.
To mì vyvedlo z míry. Nestahovat? Ale pøece ti to neznièím.
Zavrtìla hlavou. Hodnej kocourek... nechce mi je podrápat. Ale já tak hodná nejsem,
ví? Otevøela oèi a zabodla pohled pøímo mezi mé nohy.
Koneènì mi to zapálilo.
Sklonil jsem se k ní, zaryl nehty do té pavuèinové tkaniny a udìlal v ní velkou oválnou
díru.
Eliana teï vypadala jako lapka.
Dívala se na to nadìlení neastnì. V rozkroku... hlesla. Tams mìl trhat.
To u mi taky dolo. Jenome ona teï semkla nohy k sobì, u se to nedalo provést ani
dodateènì. V oválném otvoru nad levým kolenem se krásnì vydouvala nahá kùe a svítila ven jako neon.
Políbil jsem Elianu na krk. Vlastnì u nemám náladu, øekla a pøela ke krbu.
Pochopil jsem, e mám jít. Navlékl jsem si ponoky, zatímco ona vklouzla zpátky do
suknì a do trika. Kdy byla obleèená, pøistoupila k oknu. Ale hned od nìj zase couvla.
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Zná toho chlapa? zeptala se a ukázala ven. Rychle, ne bude pryè.
Vrhl jsem se k ní.
Pod støíkou zastávky autobusu na druhé stranì ulice stál nìjaký mu v baloòáku. Autobus právì odjídìl, jiný tudy nejezdil, ale on nenaskoèil. U vývìsky s jízdním øádem se
pøedklonil, chvíli po ní pøejídìl prstem. Pak vytoèil hlavu do strany a zahledìl se pøímo
na nás. Jeho tváø nebyla nièím výjimeèná. Bude se tìko pamatovat. Jen co zjistil, e na
nìj civíme s otevøenými ústy, rozhlédl se na obì strany a vbìhl do vozovky. V tu chvíli se
venku zablesklo. Z nièeho nic. Oslepilo mì to. Kdy jsem si protøel oèi, mu byl ten tam.
Kouknul jsem po Elianì. Tváøila se vyplaenì, ukazovák a prostøedník na obou rukou
mìla pøekøíené. Èekali jsme, a od domovních dveøí zadrnèí zvonek. Neozval se.
Jemnì jsem obrátil Elianu k sobì. Mraèila se.
On tì sleduje? zeptal jsem se.
Asi jo. Asi mì sledoval.
Jak dlouho?
Pokadý je to nìkdo jinej. I enský. Myslím, e to zaèalo po posledním zasedání. Nìkdo se mi v kanceláøi hrabal v poèítaèi. Na ploe obrazovky je vechno, co pøedtím, ale
pøeskupilo se to. Samo od sebe. Posadili jsme se. Nalil jsem obìma panáka.
To je kvùli tomu èlánku. Já vìdìl, e z toho bude prùser.
Myslí ten o lobbingu? Máme pøece svobodu slova.
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Ale tys píárùm vynadala do kurev.
Do prodejnejch prostitutù.
To má pra jako uhoï. Jako Konzerva takhle psát nemùe, øee si pod sebou vìtev.
Jak mùe takhle mluvit? To jse Sociálka?
Kdy jsem s tebou, pøipadám si jako ultrakonzerva.
Kdy jsem s tebou, pøipadám si... stranì stará.
To já jsem tady starej! Kdybys byla stará ty, mìla bys rozum a nepsala takový èlánky.
Srovnávat demokracii s katolickou církví  tos pøehnala.
Napsala jsem jenom, e katolíci se døíve chovali, jako by byli vemohoucí oni, ne ten,
o kterým to vytrubovali. Úèel svìtil prostøedky. Ohánìli se meèem víry, a kolem lítaly
hlavy. Klid, øíkali si, jednou to napravíme. Moná u za tøi sta let. Potom se pape omluví a bude.
Ale demokracie? Jak to mùe srovnávat?
Dìlá chyby a dopøedu se za nì omlouvá. Jako Varan s Jágrem: jsme jenom obyèejný
lidi, ádná elita, tak co po nás chcete? Chybama se èlovìk uèí! Jene to øíkali bolevici
taky, kdy se uráèili ty chyby pøiznat.
Dìláme chyby  no a co? Nìkterý chyby jsou prostì nutný.
Tím ovem omluví cokoli. Jako by mi tady kázal Varan. Chytila se za hlavu.
Ale ty kolem sebe taky tluèe a nekouká na tøísky. Ví, jak jsi ranila Hybridy? Hlavnì
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Køesany. Ludvík by se vám jako spojenec hodil, ale kvùli tobì pùjde na pøítí koalièní
námluvy za edivkou, to si pi.
Kvùli mnì? Hybridi jsou pod obojí od samýho zaèátku a pánbíèkáøi nejvíc.
Pokrèil jsem rameny. Tak já radi pùjdu.
Chytila mì za pøedloktí. Pùjde? A co kdy se ten pión vrátí? Ani mì neochrání?
Její strach znìl upøímnì, ale byl jsem pøesvìdèený, e to na mì hraje.
Øekni si Kurzovi. Anebo Mourovi, mùe ti recitovat sonety.
Zùstala stát, jako bych na ni vychrstl kýbl ledové vody. Jako bych ji úplnì uhasil.
Ale jetì jsem zloby nemìl dost, a tak jsem dodal: Anebo si øekni Kalinovi. V rámci
mezistranickýho styku.
Facka by ji nezdrtila víc.
Kalinovi? opáèila úplnì tie. Proè zrovna jemu? Co o mnì ví?
Právì e nic, zavrèel jsem a prásknul za sebou dveømi.
Kdy jsem na chodbì osamìl, uvìdomil jsem si, jak mì ta hádka rozpálila. Ne jsem
nahmatal vypínaè, zatanèila mi pøed oèima chiméra: Eliana v roztrených punèochových
kalhotách. Otoèil jsem se a políbil svìtlo v kulaté pehýrce. Zastudilo mì na rtech.
Pak jsme se vidìli a v parlamentu. Becher nám vysvìtloval stanovisko vlády k masové
emigraci Romù, ale já jsem neposlouchal do chvíle, kdy si svévolnì vzala slovo Eliana
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a kdy si profesor Varan, který zøejmì tuil, co pøijde, pro jistotu strèil ukazováky do uí.
Ale jak se pak ukázalo, poslouchal.
Nejdøív se obula do ministra Lachtana  zeptala se, zda i ona pøispívá soukromé mediální agentuøe na to, aby Lachtan v televizi nevypadal jako opice a nechrochtal jako vepø.
(Nechal si z veøejného rozpoètu zaplatit pøípravu na vystoupení v talkshow Hrnec.)
Snìmovna ztichla. Lachtan vyskoèil jako na pérkách a chytil se za srdce. Jeho poïobaná èelist, vztekem zkøivená do grimasy paviána, nìmì vyplivla jediné slovo: Kurvo!
Ale Eliana se obrátila jinam, na Gregora, a jako Nemesis na nìj ukázala prstem: Jak
mi vysvìtlíte, pane ministøe, e severozápadní dálnici, o její budoucnosti jsme tu u
mluvili, má stavìt firma, která se nezúèastnila výbìrového øízení?
Gregor si s úsmìvem èlovìka, který u vechno vidìl a slyel, vytáhl z náprsní kapsy
kapesník a hlasitì se vysmrkal. Ale to u mluvila k zelenému ministrovi Kynvartovi:
A vy, pane, se mùete stydìt. Nevybojoval jste vùbec nic a stejnì jako vai pøedchùdci
zastáváte funkci jen proto, aby se na vás mohli spolehnout tìaøi, dopravci a energetici.
Hromada penìz, co na ní sedíte, u moná dorostla horu, co na ní sedí tenhle pán, ukázala na vedle sedícího France. Ministr hnojaø s nosem èmuchajícím po benzínu  po
pozemcích, co po nich ta dálnice má vést. Kolik e u jich skoupil?
Nakonec se obrátila ke konzervativcùm: Proè to tak necháváte? Proè to drení huby?
Neøíkejte mi, e a vyhrajete pøítí volby, budete se chovat stejnì a opozice bude stejnì
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mlèenlivá jako teï vy. Ale k èemu je pak víc stran? Na vládnutí se souhlasem vech bohatì
staèí jedna. A a se dostane k moci, pak... pak postihne zemi sucho nejmíò na ètyøicet let.
Nikdo ani nedutal, vichni èekali na Becherovu obranu. Ten ale døepìl tie, v tváøi
rudý jak vyzrálé portské, oèi obrácené v sloup. Jako by mu zaskoèilo. Jako by polykal
andìlíèky. Koneènì! zaradoval jsem se.
Ze svého køesla se zvedl Varan a klidným hlasem, mimo mikrofon, ale tak, e to bylo
slyet a v posledních lavicích vzadu, øekl: Pro ustavièné poruování jednacího øádu, stejnì jako pro nepøístojnosti nedùstojné poslance, a taky pro ty vae impertinentní biblické
paralely vás vyzývám, abyste pro dneek opustila sál.
Eliana odela. Ve snìmovnì bylo ticho. Dusno. Nedýchatelno. Konzervy klopily zrak,
Sociálky se kohoutily. Hybridi se tváøili ukøivdìnì a Hnìdí se tìili na krizi ústavodárného
sboru. Potom se nìco pohnulo, tie, nenápadnì. Poslanec Kajínek se vysoukal z lavice,
doplíil se ke dveøím, a ani by je otevøel na víc ne na dvì dlanì, vytratil se ze snìmovny. Nedivil jsem se mu. I já bych nejradi zdrhnul  ten zápach, linoucí se od pøedsednického pultu, se nedal vydret. Smrdìlo to tam jako v herynkárnì.
Jene jsem zùstal sedìt  pevnì srostlý se stínem na poslanecké pryènì.
Byl pozdní èervnový veèer. Za otevøeným oknem se stmívalo. Pozvolna utichal hukot
aut. Opøeni o lokty jsme nazí leeli na beraních kùích a dívali se do èerného krbu. Eliana
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odmítla rozdìlat oheò, ale v kruhu kolem nás hoøely svíèky, tropicky zahøívající vzduch.
V bytì se od poslednì nic nezmìnilo. A na ty èadící svíce, pøivoskované k podálkùm
z èínského porcelánu.
Nemìla átek. Jizvu na krku si chladila sklenkou plnou ledu. V dosahu stály dvì jiné,
plné, jasnì èervené. Byl jsem u tøetího molotova, ona u ètvrtého. Pili jsme, povídali si,
tajnì si prohlíeli jeden druhého. Hlavu jsem mìl jako obláèek, malinko se mi pletl jazyk. Obèas jsme se políbili, dvakrát jsme se líbali dlouze a hluboko do pusy. Hladil jsem
ji, ale ne vude. Nohy drela u sebe a tváøila se hloubavì.
Moná je dobøe, e nám to nejde, øekla. Zatím mì to baví. Poøád je to sexy.
Hm.
Hm? Ty se nudí?
Usmál jsem se a vyhnul se jejímu pohledu. To ne. Ale umím si pøedstavit pøíjemnìjí
èinnost ne civìní do vyhaslýho krbu.
Copak to není erotický?
To snad jo, ale sexy to teda není.
No tak není. Ná vztah sice není sexuální, ale je aspoò erotickej.
Já bych radi, kdyby byl sexuální.
Tobì se nelíbí, jak je zajímavej? Tamto mùou dìlat køupani vude na svìtì. Tøeba
tamhle v tom baráku za tou záclonou to provádìjí pravidelnì tøikrát týdnì: ve ètvrtek,
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v sobotu a v úterý. Jinak ne. Jene øád sex zabíjí. A oivuje ho náhoda, nevypoèitatelnost,
anarchie.
Ovem oni si sexuálnì uívají, a my se eroticky frustrujeme. V tom je ten rozdíl.
Mezi erotikou a sexem prostì je rozdíl, s tím se musí smíøit. Sex se dìlá a erotika se
myslí.
Aha. Take erotika je vlastnì platonická. Toho u mám plný zuby.
Já bych ji nepodceòovala. Nìkdy mùe... Ne, nic.
Poèkej, teï u to doøekni. Nìkdy mùe co?
Nìkdy mùe bejt nebezpeènìjí ne dobrej upøímnej vojezd.
Proè to øíká? Chce mi nìco naznaèit?
Já? Vùbec nic.
Ale ano. Jinak bys to nenakousla. U tì znám. Jde na to rafinovanì. Chce mi o sobì
nìco øíct, ale musím to zjistit sám.
Já e jsem rafinovaná? A co moje vystoupení ve snìmovnì? Prostì jsem se natvala,
a tak jsem to na nì vyøvala.
Chtìlas je okovat. Mnì to pøipadalo spí jako varování.
Moná to bylo varování.
A mì taky takhle varuje  pøed sebou samou.
Jedna ze svíèek zapraskala.
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Proè bych tì mìla varovat?
Pokrèil jsem rameny. Hele, já bych ten starej dobrej upøímnej ,vojezd bral, jene
nevím jak na to. Vím, e ty jsi ta pravá, od který to chci  koneènì. Ale ty otálí. Øíkám si:
proè? Kdy u se tu se mnou válí nahatá, tak na co èeká? Jene tobì se asi nechce. Chce
nìco jinýho, a má strach, abych se nevydìsil. A já do toho nevidím a jsem nejistìjí ne
kdy pøedtím.
A chce se to dovìdìt?
Aby ne. Jene ty mi to nedovolí.
Moná tì nechci zkazit.
Ale já chci zkazit! Jeíikriste  u je myslím na èase!
Nechci tì mít na svìdomí. Jiskøièka pøeskoèí a pak bude litovat.
Nebudu! Øekni mi to. Udìlám pro tebe vechno.
To se ti nepovede.
Tak mi aspoò naznaè trochu víc. Nìco o sobì. Cokoliv.
Zatváøila se znudìnì. Co chce vìdìt?
Proè neije z renty?
Protoèila oèi. Protoe mi na pohodlí zas tak nezáleí.
Jsi ujetá.
Ujetá? ohradila se. A proè jsi v parlamentu ty?
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No. Je to úspìch, ne? Ta moc! Je to droga. Co mùe chtít víc?
Nìco udìlat. Zmìnit svìt. Pomilovat se.
To já taky  kdyby mi to bylo dovoleno. Ale øekni mi, co tebe, tak bohatou a nároènou enskou, láká na schùzích Konzervativní strany? Proè na sebe nechá øvát ty hulváty? Proè má zapotøebí nechat se pronásledovat Cajtmanem a jeho gorilama? Mohlas
zaloit nadaci nebo charitu nebo aspoò otevøít peèovatelskej dùm. Mohlas mít klid.
Toho si v hrobì uiju dost.
Zas ty èerný øeèi. V jakým hrobì, sakra? Copak ty netouí po spokojenosti?
Uklíbla se. Je mi tøiatøicet. V tomhle vìku hledá spokojenost leda vùl. Vùl  jako vykastrovanej bejk. Kolik je tobì?
Pìtadvacet.
A jsi snad spokojenej?
Kdy se mi daøí práce. Kdy jsem s tebou.
Se mnou? Vdy nám to spolu nejde.
A jsme zase na zaèátku.
Plácla mì po zadku a kousla do ramene. Jsi hodnej kluk. Jenom doufám, e nejsi spokojenej. Na to jetì nemá nárok, ví? Leda a potom.
Leda a po èem?
No... a to spolu dotáhneme do konce, ne? zasmála se a hned zase posmutnìla.
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Jestli to teda vydrí. A já si nemyslím, e bys to se mnou moc dlouho vydrel. Kdy
se ti nelíbím.
Co je to za provokace? Popadl jsem ji do náruèe. Ale vykroutila se mi a típla mì do
bøicha. Napila se koktejlu a øekla: Je to tak. Kdybych se ti líbila, rozpáral bys mì tady
tím vejpùl...
Ty sama to nechce! Vdycky se vykroutí  jako had.
S rukou pøed ústy naznaèila zívnutí. Tak pro to nìco dìlej.
Vyskoèil jsem na nohy. Dát jí facku  to jsem chtìl. Jene to bych neudìlal. A tak jsem
se levaèkou natáhnul pro nejblií svíèku, zvednul ji i s talíøkem a pøiblíil k plameni dlaò
pravé ruky.
Jako ten ílenej malíø, zaeptal jsem. Jestli teï neøekne ,miluju tì, propálím si tam
díru!
V tu chvíli se od svíèky odlepil talíøek, ukl o parkety a rozlomil se na dvì pùlky.
tìstíèko, utrousila Eliana koutkem pusy a snaila se udret váný výraz.
Strèil jsem ruku pøímo do plamene. Moc rychle. Strefil jsem prostøedníkem knot a utopil
ho v rozputìném vosku. Svíèka zhasla.
Eliana se zaèala smát: Ohýnek utíká. Bojí se vody!
To mì rozzuøilo.
Prsty od vosku jsem popadl krabièku se zápalkami, otevøel ji, hrábl do ní, vylovil nìko

lik døívek najednou a krtl jimi. Louè se vzòala zelenobílým plamenem a oehla mi levou
ruku i prsty pravé.
V tu ránu byla Eliana na nohou. Èapla mì za zápìstí a pochodeò sfoukla. Pak se sklonila k oèouzené dlani a olízla ji. U se nesmála. Vtiskla mi do ruky polibek a zavøela mi ho
v prstech.
A stalo se nemoné  zápalky se znova vzòaly, tentokrát samy od sebe. Roztáhl jsem
prsty, ale byly od vosku a hoøící sirky k nim zùstaly pøilepené. Eliana zasyèela nìco nesrozumitelného a strhla si obì mé ruce na prsa. Pravé òadro mi vklouzlo do dlanì jako
hojivý obvaz, po levém se jí rozlétly plamínky a pokropily podlahu. Zadusily je bosé nohy
ve zbìsilém tanci.
Ucukl jsem a schoval ruce za záda. Nemohl jsem odtrhnout oèi od jejího zranìní: rámù
bylo pìt a zanechaly na bledém prsu èernorudé krábance. Jako by ji podrápal èert.
Ale prsa oila. Obì. Bradavky jetì víc ztmavly a zvìtily se. Vimla si toho. A jako by
se lekla. Zèervenaly jí tváøe. Teï se kliï, jestli to nechce pokazit. Nesmí se to uspìchat.
Jak to? Vyhazuje mì?
Neber to tak. Oheò chce svùj èas. Ví, co se øíká: obtínì se zapaluje, jetì hùø se hasí.
Nechci oheò. Chci tebe.
Zasmála se. V tom pøípadì mì nedostane. Plamen chce trpìlivost, protoe sám je
takovej. Jako pes  desetkrát ho odeene, po jedenáctý se vrátí.


Co to je za náznaky? To má vyètený.
No a? Jetì nehoøí. Jinak bys to pochopil.
Jednu po druhé zaèala zhasínat svíèky. Bylo po poáru.
Zaèaly prázdniny. Konzervy a Sociálky si na polovinu èervence domluvily spoleènou strategickou poradu na zámku Bellevue a pak se vichni mìli rozjet na dovolenou. Já jsem
nebyl dost významný, a tak mì nepozvali, a Eliana, i kdy se podniku zúèastòovala kadý
rok, tentokrát poprvé pozvánku nedostala. Namísto toho odletìla na Mauritius. Nechtìlo
se mi vìøit, e ètrnáct dní touí být úplnì sama, úplnì jinde, ale myslela to vánì a zmizela jen s letmým ahoj. Ovem vzala si s sebou laptop a zaøídila si v hotelu doèasnou
e-mailovou adresu.
Zkouel jsem na ni bìhem tìch dvou týdnù aspoò v nìkterých chvílích nemyslet, ale
mìl jsem jí poøád plnou hlavu a byl bych jí psal od rána do veèera. Vìdìl jsem, e pro
chlapa není dobré prozradit svoji zamilovanost, a tak jsem jí psal jenom obden. Dlouhé
maily. Stoøádkové. Ona odpovídala krátce  tak na tøi, nejvý na pìt øádek. Èím kratí byla
odpovìï, tím víc se mi po ní stýskalo. Dopisy jsem psal v noci, pøi svíèce prosvìcující
sklenici s improvizovaným molotovem. Pøipadalo mi to romantické. První týden jsem si
pochvaloval, jak to odlouèení prospívá naemu vztahu. Pak u jsem to nevydrel a pøiznal se jí, jak nesnesitelnì mi chybí. Obratem odepsala, e mì vidí vude, kam se podívá.


Tu vìtu jsem si stáhnul na harddisk, zvìtil, vybral pro ni kurzívu v krásném písmu Garamond a zavìsil ji na pozadí základní pracovní plochy svého písíèka.
Nikam se mi nechtìlo. Ráno a veèer jsem bloumal po periferii, abych se na chvíli dostal
z bytu. Ètvr byla liduprázdná, slunce sálalo od deseti ráno do esti veèer a nejpøíjemnìjí
bylo projít kolem èináku s dveømi dokoøán: chodby a sklepy vypaøovaly noèní chlad do
polední výhnì. Plynojem nebylo nad støechami vidìt, v posledních dnech ho skrýval
divný oblak s nejasnými konturami, naèechranými èervencovým smogem. Vypadalo to
zlovìstnì: elezná koule se nafoukla do olbøímích rozmìrù a co nevidìt se buï vznese k
nebi, anebo ne  spí vyletí do povìtøí. Staèil by pendlíèek.
Kdy jsem pøes den usnul, zdálo se mi o Elianì uprostøed plamenù. V noci jsem si èetl
a psal Elianì na Mauritius. Televizor jsem nechal zahálet pod vrstvou prachu a radiopøijímaè, který u neumìl chytit ty správné vlny, jsem zavøel do skøínì.
Pak jednou veèer zazvonil telefon a byla to ona. Volala z domova. Øekla, e není opálená,
protoe si poøád èetla. Zeptal jsem se co. Nìjakou gotickou detektivku a moje maily.
Dostala jich est. Ten sedmý ji u nezastihl. Pozval jsem ji k sobì, ale odmítla. Musí pracovat. Ale navrhla mi, zda bych s ní nechtìl oslavit její svátek  vzpomínám si pøece, ne?
Dvacátého. Pojede za otcem na sever. Zeptal jsem se, jestli se mezi námi nìco zmìnilo.
S odpovìdí chvíli váhala. Pak øekla, e se vechno mìní, poøád. e to nevidím jenom já,
utajená Konzerva. Dodala, e by ji docela potìilo, kdybych jí na cestì dìlal dopro!

vod. Mohli bychom si udìlat vejlet do Støedohoøí  u dávno si chce prohlédnout
slavné pravìké oppidum na Trojí hoøe, zatím vdycky jen prosvitìla kolem. Souhlasil
jsem (trochu moc nadenì). Zneuila toho. Nepøipravil bys teda piknik? Ale hned jsem
jí odpustil.
V noci jsem nemohl usnout. První minuty 20. èervence jsem prospal, svìtlo rozsvícené,
kolem postele poházené knihy. Probudil jsem se ve tøi a do rána u neusnul. V sedm
otvírali supermarket; prvních pár minut jsem v nìm byl sám. Na pikniku jsem nikdy
nebyl, ale vidìl jsem ho v jedné detektivce. Koupil jsem pøiblinì to, co ten filmový
inspektor: dvì malé bagety, ètyøi rajèata, kostku bylinkového másla, ètvrt kila parmské
unky, litrovku minerálky a sedmièku merlotu.
Zazvonila na mì v devìt. Z okna jsem se nepodíval. Zahlaholil jsem do domovního
telefonu, e jsem hned dole. Naskládal jsem do ruksaku jídlo a plastové nádobí a zamkl
byt. Sebìhl jsem po schodech a vyel pøed dùm. A zùstal jsem stát s otevøenou pusou.
Eliana sedìla v autì køiklavé barvy. Byl to sporák, èervený a tíhlý, nezøízenì snobský.
Poznal jsem bezpeènì mercedes, ale nìjaký starý typ. Pak mi to øekla: Gullwing, kupé 300 SL. Dveøe se vyklápìly vzhùru, jako by køídlem zamával racek.
Vidìl to Varan? Mour? Cajtman?
Zakoulela oèima a zatøepala hlavou. Ti by mì ukamenovali.
Hlavnì za tu barvu.
"

