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PONDĚLÍ, 20. srpna – Další trapná epizoda ve sprchách. Budu se
tady muset nejspíš přestat sprchovat. Noc proběhla ve stavu setrvalýho
zduření (to by mě zajímalo proč asi). Ve sprše se mi pak ztopořil, zrovna když přišel ten tlustej plešatec. Furt se na mě usmíval, mydlil si svýho
šedivýho chlupatýho měkejše a pokradmu, leč láskyplně, okukoval mýho
vodstávajícího ﬂoncka. Začal mu taky trochu vodstávat. (Ne že bych se
díval!) Vypad sem vocaď, jak sem nejrychlejc moh.
Když sem zpátky v přívěsu přemítal, kerý plavky si vemu, přitančila zrovna z ložnice máma s Jerrym. „Hele, Estello, ten tvůj kluk má nálož v gatích.“
Máma se podívala. „Raději se vobleč,“ řekla. „Teda pokud chceš jít ven.“
Ne, mám přece v úmyslu jít na pláž nahatej!
Na svou první polooděnou schůzku s Sheeni sem se rozhod, že vytahaný bermudy budou lepší s ohledem na mou momentální snadnou vzrušivost. Nabalil sem si ručník, brejle proti slunci, sešit, peněženku, pero
a tužku, knihu (Funkci orgasmu) a primeráka (člověk musí bejt vždy připravenej na tu změnu v muže, kdyby přišlo na věc).
Sheeni přišla otevřít v senzačních žlutých plavkách, které paradoxně
spíš odhalovaly než zahalovaly její mládí v rozpuku. Její krása mi naprosto vyrazila dech. Rozkoš, kerou sem cítil při pohledu na její křivky, oděné
do kanárkový žluti, hraničila s tělesnym utrpením. Pozvala mě dál a představila mě svýmu otci – obrovské, nadměrné, nadživotní šedovlasé růžolící hlučné obludě s ježatým obočím v pomačkanym modrym vobleku.
„Mám to chápat tak, že jste pozval mou dceru na pláž?“ zahřměl.
„Ano prosím, pane Saundersi,“ zakoktal sem.
„Tak tedy!“ zařval a zvedl svý huňatý obočí. „Pak si, pane, doufám, uvědomujete, že jste tím vstoupil do nepsaného závazku převzít rodičovskou
péči, to znamená postarat se o bezpečí a zdravý vývoj výše jmenované
nezletilé osoby ženského pohlaví.“
Sheeni mu řekla, ať sklapne. Zdálo se, že mu to nevadí. Vzala velkou
plážovou kabelu a vytlačila mě ven ze dveří. „Zdar, otče,“ řekla.
„Vaya con Dios,“ zahřímal.
Kráčeli sme teplým slunečným ránem. Chtěl sem vzít Sheeni za ruku,
ale mladická nerozhodnost mě totálně paralyzovala. Má společnice si mě
nestydatě prohlížela. „Jsi kost a kůže,“ řekla. „Máš nemožný výbrus. Ty
tvoje sluneční brýle jsou jako pěst na oko. A zdá se mi, že bys do těch
svých příšerných kraťasů mohl klidně pozvat mého otce.“
Ten nápad byl k nepřežití hnusnej. „Nemám v úmyslu zvát do nich tvýho otce,“ řek sem sugestivně.
Sheeni se usmála a nakrčila svůj jemně pihovatý nosík. „No, myslím,
že ani matinka by z tohoto pozvání neměla moc velkou radost.“
„Tvou matku tam taky nemám v úmyslu zvát,“ řek sem. Právě sme míjeli paní Clarkelsonovou, kerá nás zcela ignorovala.
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„A co takhle paní Clarkelsonovou?“ zeptala se Sheeni. „Je prej celá nažhavená na tvé žihadlo.“
„Je to kost k zakousnutí,“ odpověděl sem. „Ale vrásky nejsou má doména.“
„Radši něco mladšího?“ vyzvídala Sheeni.
„Čtrnáct by celkem šlo.“
„To je podle zákona znásilnění. Mám za to, že těžkej zločin.“
„Pokud jde o sezdanej pár, pak nikoli.“
„Panebože,“ vykřikla Sheeni. „Ať se z toho nepozvracím.“
Byl všední den a pláž byla příjemně poloprázdná. Rozprostřeli sme
si ručníky na písek a vylepili se na horký slunce. Sheeni četla Červený
a černý od jakýhosi dávno mrtvýho francouzskýho žabožrouta jménem
Stendhal. Můj studijní materiál schválila a řekla, že Wilhelm Reich byl
jeden z největších ﬁlozofů 20. století. „Jeho smrt ve federální věznici byla
tragikomická,“ prohlásila. Zůstal sem paf. Netušil sem, že člověka můžou
zabásnout za to, že napsal příručku o sexu.
Sheeni mi podala olej na opalování a zeptala se mě, jestli bych se nechtěl
ujmout obtížného úkolu a natřít jí „nechráněná místa“. Polkl sem a suše
kejvnul. Převrátila se na břicho a vystavila svá prvotřídní záda. Ruce se mi
klepaly, když sem jí vtíral vonné masti do opálené teplé kůže. Okamžitě se
dostavila OLE, ale doufal sem, že ji mé vyboulené trencle utají.
„Fíha, ty seš teda snadno vzrušivej,“ povšimla si Sheeni.
Ruka mi vytuhla na jejích zádech.
„Pokračuj, Nicku,“ řekla. „Každý máme nějaký ten problém, se kterým
se musíme vyrovnat. Holky mají to štěstí, že to na nich není vidět. Kdoví,
jestli co tady tak mluvíme, není moje vagina samou touhou zavlhlá?“
„A je?“ zeptal sem se nonšalantně.
„To se tě zcela určitě netýká.“
„No ale proč pak řešíme můj penis?“
„Předpokládám, že proto, že se ten předmět tak nějak vynořil. Je to
ostatně hrozná nuda.“
„To téma, nebo ten penis?“ zeptal sem se.
„Obojí,“ odpověděla. „Natřeš mě i vpředu?“
Polkl sem. „Jo, sem připravenej.“
Sheeni se otočila na záda. Její mladá ňadra napínala elastickou žluť.
„Doufám, že tě to nebude příliš dráždit, Nicku.“
„Ujde to,“ řek sem. Začal sem s jejíma dokonalejma nohama a roztíral
olej až na prst od jejího voňavýho trojúhelníku. Cítil sem, jak jemně napíná svaly, když se k němu má kluzká ruka blížila a jen zlomek sekundy
před cílem uhla. Mé slabiny jásavě zdravily každý odvážnější výpad. Až
nakonec neopatrná ruka uhla příliš pozdě a já sem prstem štrejchl o jemně vypoulenou mandu.
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„Ach, Nicku,“ řekla Sheeni a podívala se na mě přes obroučky svejch
slunečních brýlí. „Možná by ses měl teď věnovat spíš horní části.“ Odsunul
sem se nahoru a mazal opálené paže, ramena a krk. Hruď sem si nechal
až nakonec a roztíral olej do mírně zvlněnejch úpatí veřejně přístupnejch
oblastí. Tak blízko a přece mimo dosah (prozatím) se tyčily svůdné, tence
přioděné vrcholky kopců. Má pulzující OLE dosáhla šílený intenzity, měl
sem pocit, že mi koule explodují.
„Díky, Nicku,“ řekla Sheeni s odporně konečnou platností. Podal sem
jí opalovací olej s nadějí, že se nabídne, že by mě taky natřela. Nenabídla.
Otevřela knihu a brzy byla pohroužena do literatury. Udělal sem totéž. Má
OLE nemohla pochopit, že úleva není po ruce, a tak vzpurně přetrvávala
a nutila mě ležet na břiše. Brzy sem cítil, jak se mi začínaj připalovat záda.
Přečet sem sedumadvacet vobtížnejch stránek Funkce orgasmu, ale nenarazil na jediný sexuálně dráždivý místo. Sheeni zatím nenasytně hltala
stránky a v častejch přestávkách si dělala dlouhé poznámky na okrajích.
15.00 – Sedíme s Sheeni v kavárně, pijeme kafe a píšeme svý deníky. Kdyby nebylo toho pachu z hamburgerů, vřískajícího automatu s C&W lidovkama a dvou hulvátskejch řidičů náklaďáků nad štrůdlem, mohli bysme bejt
klidně v nějakym pařížskym bistru. Sheeni si vede deník od svejch osmi let
a tvrdí, že už napsala přes milion slov. Píše rychle, krásným zaobleným písmem, sem tam se zastaví a soustředěně zapřemýšlí. Všim sem si, že píše mý
jméno! Pak se mě zeptala, jestli „puerilní“ se píše s jedním nebo dvěma el.
Musíme jít. Právě se přišourala ušmudlaná servírka a řekla nám, abysme už šli. Zřejmě naplňujeme jejich představu „potulky“ a ta se trestá
dle zákona. Sheeni to rozrušilo, nozdry se jí dramaticky zúžily. Řekla tý
ženský, že jejich kafe shledala „nechutným“, jejich podnik „odporným“
a její drzost „nefalšovanou“. Servírce to mravy nenapravilo a zahulákala:
„A vypadněte!“, což sme učinili, ale až potom, co Sheeni hlasitě vyjádřila
své opovržení „provinční Amerikou a jejím obyvatelstvem“. Podpořil sem
ji protestním gestem. Nenechal sem jim žádný spropitný.
20.15 – Strašná zpráva: Sheeni s někym chodí! Pustila tu bombu při
našem návratu domů, když sem zašmátral po její ruce. Je mu patnáct, je
to ten druhej intelektuál v Ukiahu, měří metr osmdesát pět, hovoří francouzsky, hraje na klavír, je šampionem v plavání a píše futuristicko-perkusívní poezii. To postižený pako se jmenuje Trent Preston. Sheeni mi
zarecitovala jeho poslední dílo:
RamDam 12
Svištící mop
Hoť na něj síť
Jističku
Hop! Hop! Hop!
Nicota.
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Teda jestli toto je poezie, pak já sem krocaní prdel. Sheeni tvrdí, že Trent
je génius a denně od něho dostává „intelektuálně stimulující“ dopisy. Jen
doufám, že je to jen její duchovno, co Trent stimuluje.
Byl sem z toho šokujícího zjištění přechodně duševně vyšinutej, a tak
sem prohlásil, že i já dostávám denní příděly kulturně povznášející povahy
vod svý berušky. Sheeni chtěla vědět podrobnosti. Řek sem, že se jmenuje
Marta, je jí šestnáct a právě se vrátila z Nice, kde prováděla sociologickej
průzkum na téma asimilační problémy italskejch gastarbajtrů. K tomu ještě vystudovala muzikologii, vydělává hříšný prachy jako modelka v oboru
spodního prádla a její IQ mají ve Washingtonu zařazeno na seznamu FBI
jako jednu z položek národního bohatství.
Se Sheeni to trochu zatřepalo. Řekla, že jí Marta připadá jako „fantastická osoba“ a že doufá, že snad brzy bude mít to potěšení seznámit se s touto
„mimořádnou šestnáctiletou osobností“.
Řek sem, že je to nepravděpodobný, protože Marta nemá ve zvyku jezdit
do „zapadlejch děr jako je Ukiah“.
„To se jí ani nedivím,“ řekla Sheeni trpce. „Trent se tam dusí ještě víc
než já.“
Chudáček Trent!
Až k Saundersovic tyčícímu se přívěsu sme šli v naštvanym mlčení. Sheeni vypadala zamyšleně, mně bylo pod psa. Zastavila se u jejich branky a zeptala se mě, co ty spálený záda. Řek sem jí, že to není o nic horší než středověký mučení. Řekla, že děkuje za příjemně strávený den. Řek sem, že nemá
zač. Chvíli sme tam tak stáli a nic neříkali a pak sem šel. Když sem zahýbal
za roh, viděl sem, jak ze schránky (kopie jejich dvouposchoďovýho přívěsu)
vybírá dopis. Nepochybně to bylo poslední Trentovo literární veledílo.
Je mi bídně. Během jedinýho vodpoledne sem se ze stavu extáze zřítil do
sebevražedný deprese. Mou jedinou jiskřičkou naděje v nejčernějším zoufalství byly útěšný představy dalších a čím dál hroznějších smrtí pro chřadnoucího poétu z Ukiahu. Vzhledem k tomu, že je starší, vyšší, hezčí a schopnější než já, musí zemřít. Bohové tak rozhodli.
V „Mém zeleném ráji“ je dusno. Máma šla dnes odpoledne prát do kempinkový prádelny a všechny místní dámy ji ostentativně ignorovaly. Pak se
Jerry vrátil z pivní rundy a někdo mu mezitím napsal šarlatovou rtěnkou
na přední sklo: „Hanba hříšníkům!“ Mámu napadlo, že se nějak provalilo,
že ona a Jerry žijou na hromádce. Obávám se, že zdroj tohoto prolátnutí je
pravděpodobně překrásná mladá svůdnice, která mi vyrvala srdce a podupala ho.

ÚTERÝ, 21. srpna – Zde je hodinu po hodině rozepsaná nejhorší noc
mýho života:
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1.00 – Rozhodl sem se, že se Sheeni jde jen o dětinský zabouchnutí a už
se těšim na všechny ty zajímavý ženy, se kterejma se v budoucnu setkám.
2.00 – Docházim k závěru, že jediným řešením je sebevražda. Rozsvěcuju, abych sepsal dojemný dopis na rozloučenou. Sheeni pochopí, že Trent
je ve skutečnosti plytkej suchar a bude navždy v srdci hýčkat mou památku. Jerry na mě ječí, abych okamžitě zhasl.
3.00 – Procházim jednotlivý možnosti a zjišťuju, že sem příliš velkej posera na nějakej mužnej způsob sebevraždy. Vemu na to prášky. Ale kde je
sehnat?
4.00 – Rozhod sem se, že nemohu zemřít jako neposkvrněný panic.
Buďto najdu způsob, jak o panictví brzy přijít, nebo se sebevražda bude
muset vodložit až po maturitě.
5.00 – Rozhod sem se, že setkat se ještě jednou s Sheeni by pro mne bylo
příliš bolestné. Zeptám se mámy a Jerryho, jestli bychom nemohli zkrátit
dovolenou a vrátit se do Oaklandu. Jednou, až o mně bude Sheeni číst v renomovaném literárním časopisu The New York Review of Books, snad pochopí, že promarnila svou životní šanci.
6.00 – Šílená panika. Musím Sheeni ještě jednou vidět! Už nám zbývají
jen tři společný dny! Možná, že mě bude mít radši než Trenta. Ale i kdyby
ne a já šel naprosto vod válu, stejně to stálo za to. Proč sem promarnil celej včerejší večer, když sem místo toho moh bejt s ní? I kdyby se jednoho
dne měla provdat za Trenta, mohl bych jí přece zůstat věrným přítelem,
něco jako Sidney Carton. Mohl bych třeba zachránit jejich dítě zpod kopyt splašenýho koně. A když by pak Trent sešel tragickou smrtí v mladym
věku (básníci přece mají vysokou úmrtnost), Sheeni ve mně najde útěchu.
Všechno dobře dopadne!
6.05 – Vyhánim své znavené tělo z postele a ženu ho do sprch. Aspoň
se tak vyhnu tomu tlustýmu plešatýmu milovníkovi. Marné naděje! Rychle
vklouzl dovnitř a mlsně odkládá župan. Blíží se ke mně úplně nahej. Ustupuju pod kouřící sprchu.
„Nevadilo by, kdybychom se podělili o sprchu?“ ptá se úlisně. „Je teď
prej značnej nedostatek vody.“ Tělnatej úchylák je čím dál blíž. Tápu po kohoutku. Konečně má ruka nahmatala chróm a prudce otáčím kohoutkem.
Horký proud vody se mění v ledový vodopád. Úchylák uskakuje.
„Promiňte,“ říkám, zuby mi drkotají. „Sprchuju se rád studenou.“
Deset minut nato, voháklej, vypucovaný zuby, připravenej na rušnej den,
klepu na dveře Sheenina přívěsu. Jen sem se modlil, aby nepřišel votevřít
pan Saunders. Je to k nevíře, ale pámbu mě tentokrát vyslyšel. Po několika
napínavejch minutách se vynořila Sheenina ospalá hlava. Srdce mi poskočilo! Ach, moci se tak jednoho rána otočit a mít na dosah tyto nádherné,
spánkem zamlžené modré oči. Její nádherné tvary ukrývala beztvará froté
hadra.
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„Nicku! Proboha, kolik je hodin?“
„Ahoj, Sheeni. Sem rád, že tě vidím. Byl sem se projít, a tak sem si řek,
že se tu stavím. Promiň včera to s tím Trentem. To, jak sem se naštval, bylo
velice dětinské. Myslím, že je to moc zajímavý kluk. Rád bych slyšel ještě
trochu jeho skvělé poezie. Nešla bys na pláž? A co takhle snídaně?“
Sheeni mi řekla, ať přijdu tak za dvě hodiny. Řekla, že má v plánu jít na
výlet a že bych mohl jít s ní, „pokud by se mi chtělo“. Jen my dva a panenská divočina. To je teda rajc!
Náhle sem měl hlad jak vlk. Šel sem do města, našel votevřenou cukrárnu a sežral tam šest čokoládovejch zákusků s krémem. Postavilo mě to
na nohy, hned jak začal životodárnej cukr proudit mejma žilama. A taky
sem si spočítal, že než mi začnou rašit jebáky, budu už zase dávno doma
v Oaklandu.
Když sem přesně v 8.15 dorazil, byla už Sheeni připravená. Měla na
sobě mohutný pohory, khaki šortky, hnědou sportovní košili, červenej
pestrobarevnej šátek a klobouk australskejch zálesáků. Velikej plátěnej
bágl jí visel přes ramena. Vypadala jak plakát na světovou Miss Skautingu.
„Nicku, kde máš pohorky, termosku, zásoby jídla, mapy a kompas?“
ptala se překvapeně.
Řek sem, že nemám hlad ani žízeň, že mám neomylnej smysl pro orientaci a nejraději chodím na výšlapy v teniskách. „Jako John Muir,“ řek
sem, „do divočiny vstupuji pouze se svým deníkem a nezkaženým pohledem dítěte.“
Sheeni řekla, že teda jo, ale že se o „žádný padavky“ starat nebude.
A nasadila tvrdý pochodový tempo. Šli sme vlnícími se hnědými kopci,
které se jaksi vlnily skoro neustále vzhůru. Zeptala se mě, jestli mi už napsala Marta. Řek sem, že jo, že psala, že má moc práce s předváděním
modelů a že skoro dokončila monograﬁi o B. Comovi, zpěvákovi z dob
ranýho blues. Zeptal sem se, jak se daří Trentovi. Sheeni řekla, že skvěle,
dík za optání, a že má tento víkend v úmyslu přijet do Lakeportu. Ten mizernej kretén! Řek sem, že je děsná škoda, že se s ním nesetkám, protože
v pátek odjíždíme. Sheeni řekla, že je to vskutku nenapravitelná škoda,
protože je přesvědčena, že by se z nás dvou „stali opravdu dobří přátelé“.
Řek sem, že všichni její přátelé sou i mými přáteli.
„Nápodobně, o tom nepochybuji,“ odpověděla.
I přes to vedro zachovávala Sheeni neuvěřitelný tempo. Ten kostelní
aerobik jí dal dobrou kondičku. Kráčel sem za ní a snažil se držet krok
a náladu tím, že sem se soustředil na rytmickej pohyb její nádherný prdelky v turistickejch šortkách. Po jisté době se námaha, únava, nedostatek
spánku, nervový vypětí a šest mastnejch zákusků začalo hlásit o slovo ve
spodní části mýho zažívacího traktu. Omluvil sem se a vběhl do křoviska.
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Když sem se po ňáký době vypotácel, našel sem Sheeni, jak si čte v mým
deníku!
Vytrh sem jí ho z ruky. Ta nestoudnice se ani nezačervenala. Řekla, že
mám pozoruhodné písmo, celkem slušnou slovní zásobu a že Trent není
žádný „postižený pako“. Řek sem jí, že do mejch soukromejch názorů „jí
sakra nic není“. Jak by se ti líbilo, ptal sem se, kdybych si čet v tvým deníku?
„Klidně, jestli chceš,“ řekla a vytáhla z báglu modrej sešit. Otevřel sem
ho u posledního zápisu a nevěřícně zíral na úhledný písmo. Kromě jmen
(a moje se tam vyskytovalo často!) to byl nerozluštitelnej blábol.
„Můj vlastnoručně zkonstruovaný těsnopis,“ pravila blazeovaně.
„V domácnosti se dvěma všetečnými křesťany se bez něho inteligentní
dítě prostě neobejde.“
„A co tam píšeš?“ vyzvídám.
„To bys rád věděl, co?“ škádlila mě, když mi ho brala. „Ten poslední
zápis by tě mohl obzvláště zajímat.“
Uchopil sem ji za hubená křehká zápěstí a trval na tom, aby to vyklopila. Odmítla. Zápasili sme spolu. Sheeni protestovala. Přitlačil sem. Její
potem orosené svíjející se tělo se otřelo o mé. Okamžitá OLE. Všimla si
jí. „Stojí!“ začala skandovat. „Nickovi stojí. Nickovi stojí!“ Zrudl sem jak
řiť paviána a pustil ji. Pokračovala se skandováním. Řek sem jí, ať toho
nechá. Nenechala. „Nickovi se postavil!“ Vzal sem do ruky jezdce svýho
zipu. „Přestaň, nebo uvidíš,“ řek sem.
„To by sis netrouf,“ zvolala Sheeni.
„To bys teprv viděla,“ řek sem.
„To ti strach nedá,“ popichovala Sheeni.
Rozepl sem zip a zalovil v kraťasech. Můj napruženej pták překvapeně
vyjukl do jasnýho slunce. Sheeni se ho jala se zájmem studovat.
„Je nesmírně ošklivý a na délku taky nic moc,“ řekla.
Byl sem najednou úplně vedle a radši sem ten vadnoucí instrument
schoval.
„Nevím, proč kluci pořád chtějí tenhle hnus ﬁalovej ukazovat,“ řekla
Sheeni, když se usadila na pařezu. „Trent je tím taky posedlej. On si snad
představuje, že mě to vzrušuje.“
„Předpokládám, že ten jeho je mnohem větší,“ řek sem.
„Nesrovnatelně,“ odpověděla. „Matka příroda je čas od času donkichotsky extravagantní.“ (Nenávidím tě, Trente.)
Musel sem se dozvědět, jak to je. „Už ste si to s Trentem rozdali?“ zeptal sem se, když sem si k ní přisedl na pařez. Naše těla se dotýkala, ale
Sheeni se neodsunula.
„S Trentem sem se ještě nemilovala, jestli to je to, nač se ptáš,“ řekla.
(Díky bohu!) „Ale panna už nejsem.“ (Kurva drát!)
Hned jak jí bylo třináct, rozhodla se, že odloží obtížné břemeno svého
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panenství. Vzdala se ho s jistým Brunem, předem vyhlídnutým kosem z jejich ulice.
„A líbilo se ti to?“ zeptal sem se.
„Moc ne,“ řekla. „Byl to neohrabanej hňup, ale naštěstí to měl za pět
vteřin hotový. Celá ta věc mi připadla ještě o něco méně erotická než gynekologická prohlídka. Ale v sexuologickejch příručkách jsem se dočetla,
že by se to opakováním mělo zlepšovat.“
„Tak proč si to neopakuješ s Trentem?“ zeptal sem se. (Nebo se mnou!)
Vysvětlila mi, že čeká na „vášnivé city v tradicích evropského romantismu“, nikoli na „kradmé ošahávání na zadním sedadle v nějaké zapadlé
kalifornské díře“.
Řek sem, že ji celkem chápu.
„Ty seš pořád ještě panic, to je vidět,“ řekla Sheeni s úsměvem. (Je to
vidět!) „Možná, že proto se mi líbíš.“
Pohlédla na mě v očekávání. Polkl sem a podíval se na ni.
„Polib mě, ty ucho,“ řekla.
Objal sem ji a váhavě se blížil k jejím slaďoučkým rtům. Naše nosy se
úspěšně minuly a naše rty se setkaly. Ty její byly měkké, teplé a skvostné.
Rozevřela je a já ucítil její sladký jazyk. Byl to úžasný zážitek. Zahrnoval předmrtvičné bušení srdce a okamžitou, vražednou OLE. Trvalo nám
hodně dlouho, než sme se pustili.
„Už mi zase stojí,“ přiznal sem se.
„To se dalo očekávat,“ řekla Sheeni a vyskočila. „Tak, milovníče. Přestávka skončila. Jdeme dál.“
Pokračovali sme ve výstupu. Dvacet kiláků. V tom pařáku. A přímo nahoru. Vznášel sem se.
Když sme později ruku v ruce při zpáteční cestě procházeli městem,
potkali sme toho tlustýho plešivce, jak se šine na pláž v obrovskejch bachratejch trenýrkách. Neznal se ke mně. Sheeni se na něho usmála a zavolala: „Zdravím vás, ctihodný pane kazateli Knuddlesdoppere.“ Zamumlal něco nesrozumitelnýho a spěchal dál.
Ten tlustej úchylák je pastorem v kostele našeho přívěsovýho lágru!
Šokoval sem Sheeni tím, že sem s ním byl ve sprše. „Knuddy je na chlapečky,“ řekla nevzrušeně. „Každej tady to ví. On sám říká, že extrémní
pedoﬁlie jeho typu je nesporným důkazem existence ďábla. Sbor se za
něho pravidelně modlí – zvláště pak mladší kluci.“
„Zatím to ale moc nepomohlo,“ řek sem.
„Zítra si přivstaň,“ řekla Sheeni, „a můžeš se se mnou osprchovat
v dámské sprše.“ Podívala se na mě vyzývavě. „Pokud si ovšem troufáš.“
Řek sem, že sme dohodnutý.
20.45 – Rozpálené a znavené slunce začíná pomalu zapadat za kopec
Konocti. Sheeni a já sedíme u zelenýho servírovacího stolečku na naší
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betonový terase a dopisujeme svý deníky. Máma je ráda, že po dalším dnu
uraženýho ignorování ze strany místních dam si může při večeři aspoň
poklábosit s Sheeni. Během jídla byla Sheeni roztomile zdvořilá, chovala
se dospěle a dokonce se pokoušela o inteligentní konverzaci s Jerrym na
téma přívěsů. Většinu času slintavě pošilhával po jejím poprsí. Budu ho
muset zabít, až bude spát.
Dál už psát nemůžu. Sem naprosto vyřízenej. Těším se na polibek na
dobrou noc, však víte od koho (a možná se i zadaří a šáhnu si).
21.30 – Vrátil sem se z něžnýho proplítání s Sheeni v teplý tmě a našel
v zadní kapse kalhot tento vzkaz (a to sem si myslel, že se laská s mou
zadnicí!):
Milý Nicku,
promiň, že jsem si četla v Tvém deníku. Zjistila jsem, že lidé, kteří
úspěšně čelí pokušení, bez výjimky vedou žalostně nudný život. Mne
naštěstí všechna silná vůle už dávno opustila.
Jsem přirozeně dojata tím, co jsi o mně napsal. Tvé úvahy o sebevraždě a skutečnost, že sis vymyslel Martu – to vše napovídá, že
o mne opravdu stojíš a já nemohu jinak, než na to silně emocionálně
reagovat.
Jsme oba mladí. Alespoň jeden z nás je nevinný. A budoucnost je
tak nejistá. Přesto se těším na to, až budeme spolu. Berme život tak,
jak jde, a ať se stane, co se má stát.
S láskou Tvoje
Sheeni
Ležím v posteli a dokola si pročítám její fantastickej vzkaz. Dostal sem
první milostnej dopis! „... ať se stane, co se má stát“. Doufám jen, že tím
říká to, co si myslím, že tím říká.

STŘEDA, 22. srpna – Další perfektní kalifornský svítání: chladný vánek s vůní tmavé trávy a eukalyptů, krystalický sluneční svit, bledý měsíc
otálející na modravé ranní obloze, zpěv ptáků, vzdálený štěkot psů. Ideální ráno na povalování se v betli, dumání o životě a líné protahování péra.
Ale v 5.45 vyskakuju z postele – mám přece poslání. Svou nahotu sem
přikryl koupacím pláštěm, pracně se vychcal přes erekci v rozpuku (bože
to trvalo), vypucoval tesáky a po špičkách se vykradl z našeho přívěsu.
Kromě štěbetajících ptáků ve větvoví byl celej kemp naprosto tichej. Když
sem se blížil k dámským sprchám, uslyšel sem zevnitř tekoucí vodu a mým
uším to znělo jako rajská hudba. Předstíral sem, že jdu do pánskýho vchodu, ale pak sem kalupem přeběhl za roh a vstoupil do zakázanejch dveří.
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