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Ten orgán

ohlo to být horší,“ vzlykla Eliška.
„Ale mohlo to být i lepší!“ vykřikla Sára.

Sára neměla ráda útěchy typu: Když vás posere pták, řek-
něte si, ještě že Pánbůh nedal křídla kravám. Možná proto
před chvílí zakřičela víc, než chtěla. Když malér, tak malér,
člověk by si ho měl pořádně užít se vším všudy, brečet,
kopat, někoho zmlátit. Sára byla posedlá jednáním od srdce.

Její kamarádce Elišce vzali dělohu. Ne že by jí ten orgán
někdo ukradl, to bohužel ne, byl totiž bezcenný. Elišce dě-
lohu po zralé úvaze vyoperovali v jedné pražské nemocnici.
Sára si ji vybavila. Ne tu nemocnici. Vybavila si bezcennou
dělohu. V učebnici své dcery našla, jak ten orgán vypadá.
Vypadá nezajímavě. Možná je opravdu zbytečné na něčem
takovém lpět. Lékaři řekli Elišce, že jí je k ničemu, když už
neplánuje děti.

„Ale většina dětí se přece rodí neplánovaně,“ upozornila
lékaře Eliška.

Místo odpovědi se dozvěděla, že řecky se řekne děloha
hysterion. Staří moudří Řekové se domnívali, že právě díky
ní jsou ženy hysterické. A že hysterickým ženám by bylo
nejlepší dělohu vyříznout. Nebo možná pro jistotu všem
ženám.

„A co se má vyříznout hysterickým mužům?“ zeptala se
Eliška svého lékaře, ale prý se nezasmál.

Tyhle dvě holky se znaly od gymplu. Holky ve smyslu
lidí, co se narodili s dělohou. To se nedá vyříznout. Holky
do sta let. Sára chodila o třídu výš, ale byly stejně staré, pro-
tože Eliška šla až z devítky, zatímco Sára moderně z osmičky.
Když prošla horko těžko do druháku, nastoupila na gym-
názium nová várka bažantů neboli nových studentů. Kluci
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si šli okouknout přísun neznámých děvčat a právě Eliška se
jim jevila jako absolutně nejkrásnější. Měla velká prsa
a úsměv od ucha k uchu. A trochu velký zadek, říkala si
tehdy Sára. A ještě měla ten orgán, říká si dnes.

V těch dobách měli ještě všichni všechno, v dásních
jim dřímaly připravené zuby moudrosti číslo osm, které se
dnes z hygienických důvodů odstraňují, všichni tehdy
měli rodiče, vlasy, elán a přesně tu dávku nezodpověd-
nosti, která je nutná k tomu, aby se člověk hrnul k cíli,
aniž by věděl, co cílem je. Sára si hned první den po vy-
učování Elišku měřila ve frontě na obědy nepřátelským
pohledem. Ta nová holka měla culíky s mašlemi a pruho-
vané podkolenky, čert ví, kde je mohla tenkrát sehnat.
Vyloženě chtěla upoutat pozornost. A vůbec neměla vkus.
Sáře se Eliška nelíbila ani z poloviny tolik jako klukům,
ale po zralé úvaze se s ní dala do řeči. Lepší je zneškodnit
nepřítele zevnitř, říkala si.

Jenže to dopadlo jinak. Kluka si přebraly jen jednou
a naposled. Přesněji Sára Elišce. Pak si hned málem vyškrá-
baly oči a pak hned usoudily, že on za to nestojí. Takové to
byly tenkrát veselé holky. Nejveselejší na světě. Proto si obě
hned po gymplu daly přihlášku na školy, kam se nemohl
dostat nikdo kromě těch nejveselejších. Vzali je obě až na
podruhé, ale vzali. A tak Eliška studovala herectví a Sára sce-
náristiku, dva obory, ve kterých najde uplatnění jen ten, kdo
má šťastnou hvězdu. Ony dvě.

A pak se sobě na dlouhou dobu ztratily. Párkrát se pot-
kaly v posledním metru, ale neměly si co říct. Částečně
proto, že obě byly zrovna pod vlivem svého momentálního
hocha a alkoholu, částečně proto, že Eliška mívala na sobě
pruhované podkolenky, culíky s mašlí nebo něco v tom
smyslu a Sára zrovna prožívala období, které označovala
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jako kulturu popelnicových polí, což znamenalo, že si ob-
lékala výhradně věci po zesnulých.

Sára si kamarádku měřila podobným pohledem jako
tehdy ve frontě na obědy a usoudila, že se z ní stala úplně
blbá herečka. Ona sama se tehdy chystala vydat svou první
sbírku básní v próze, v nichž se hodlala zásadním způsobem
vyjádřit k oběhu Země kolem Slunce, a neměla na kama-
rádství s povrchními vekslandami čas.

Děvčata se tehdy totiž dělila do tří základních skupin. Ty
lesklé byly vekslandy, ty orvané s uplouhanými vlasy som-
račky a ty ostříhané, divoké a s řetězy a sichrhajckami kolem
všeho možného, to byly pankačky. Jednotlivé skupiny si
mezi sebou mohly jen těžko porozumět. Musely jim dorůst
zuby moudrosti, aby zmoudřely, a museli jim je vytrhat, aby
zhlouply. A hned potom jejich dělohy musely konečně po-
zbýt smyslu, aby k sobě tyhle holky znovu našly cestu.
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Po centimetrech

ohlo to být i horší,“ řekla tentokrát Elišce Sára.
„Ale mohlo to být i lepší,“ neodpustila si Eliška.

Sára vezla kamarádku z nemocnice domů. Nikoho ji-
ného, kdo by ji odvezl, Eliška neměla. Právě se rozváděla.
Její muž si našel krásnou mladou a nadějnou studentku he-
rectví s dělohou. Teda, Eliška neví určitě, jestli měla milenka
jejího muže dělohu, ale předpokládala to. Eliščin manžel
dlel se svou přítelkyní a s jejich desetiletým synkem u moře.
Vrátí se zítra. Tadeáše přivezou Elišce domů.

„Lepší už to nebude,“ odvětila Eliška.
„Bude. Musí. Nic jinýho ti nezbývá.“
„Ale jo. Naznačovali, že hrozí, že mi za pár let budou

muset vzít i vaječníky.“

Sára teď byla v optimismu trénovaná. Oslovili ji totiž
z jedné televize, zda nechce zkusit vymyslet námět pro seriál.
Všichni chtěli seriály, seriály se staly nejžádanějším drama-
tickým tvarem, na všech televizních stanicích běžely seriály
a všechny byly veselé a nalévaly divákům do žil tuny emocí,
které diváci dávno neměli. A všechny byly ze života – ze ži-
vota televizních diváků, podivného kmene, který nikdy ne-
opustil teplo svých jeskyní, aby mu neunikl žádný díl
žádného televizního seriálu. Ty příběhy tedy nebyly ze ži-
vota Sáry nebo Elišky. V televizi žádali něco pro lid, neboli
pro všechny, neboli něco pro většinového diváka.

„Jak takový člověk vypadá?“ dotazovala se Sára, a oni nej-
dřív krčili rameny a pak přišli s vědeckými výzkumy. Nej-
častějším divákem televizního seriálu je prý žena, padesát
pět plus, která trochu nedoslýchá. Pak to upřesnili – také
trochu nevidí. Sára se podivila.

„Také nemá moc vysokou inteligenci,“ řekli jí.

„M
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„Aha,“ odvětila Sára ve snaze aspoň trochu se té dámě
podobat.

„Nechápe filmový střih a většinu dialogů. Musí se na ni
pomalu. Ona se vlastně moc na tu televizi ani nedívá, víte,
ona přitom vaří a žehlí a telefonuje…“

„Aha,“ znovu na to Sára.
„Někdy ani není doma, dojde si třeba na nákup…“
„Ale pak je úplně jedno, co se té paní líbí, a můžu si psát,

co se líbí mně!“ v Sáře vzplála naděje.
„To zas ne. Víme, že má ráda legraci.“
„Já také!“ zajásala Sára.
„Ale nesmí té legrace být moc,“ varovali ji.
Od té doby Sára říká masovému divákovi Slepá bába.

A miluje ho, vlastně ji. Sára se chce starat o Slepou bábu,
aby se díky její slepotě, hluchotě a demenci mohla postarat
o svou dceru a o sebe. Aby byla legrace, ale ne moc. Tak
proto musela během pár dnů dopsat námět a poslat ho
e-mailem do televize. Tedy ne že by tam na to tak nedočkavě
čekali. Prostě jí umožnili zúčastnit se soutěže o nejblbější
seriál pro nejblbější bábu. Takových, co by se rádi bábě za-
líbili, je v konkurzu víc. Kdo vyhraje, může volat Slepá
bábo, pojď si pro mě a točit se se zavázanýma očima tak
dlouho, dokud neupadne.

Všichni by to moc chtěli, hlavně Sára. Ale teď musí od-
vézt Elišku v pořádku domů.

„Bolelo to?“ zeptala se Elišky.
„Jo. Ale už je to dobrý. Mnohem horší pro mě bylo, že

kromě tebe a mý matky za mnou nikdo nepřišel.“

S Eliškou se Sára potkala po dlouhé době asi před rokem.
V odpoledním metru. Obě vlekly trapné igelitky (jak říkala
Valérie) a obě držely za ruku své trapné dítě (jak by správně
měla říkat Sára, kdyby byla mstivá, ale ona nebyla). Valérie
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se její ruky hned pustila, protože jí bylo třináct a s mámou
se za ruku zásadně nevodila. Sára s Eliškou se daly do řeči
a vyměnily si telefonní čísla. Eliška volala hned druhý den
a zašly spolu na kafe, aby si v klidu vylíčily, jak díky svým
šťastným hvězdám šťastně žijí.

Eliška se vdala za jednoho významného filmového re-
žiséra a byla to i po dvanácti letech manželství láska jako
trám. Byli na sobě mile závislí, jako by spolu v průběhu let
srostli. Eliška hrála ve všech manželových filmech, radil se
s ní o každé větě už od scénáře. Oba společnými láskypl-
nými silami piplali své dítě, malého Tadeáše, a nedávno si
koupili takový malý pětipokojový domeček v jedné staré
čtvrti. Zrovna ho zařizují, Sára určitě musí přijít na ná-
vštěvu. A co ona?

Sára byla taky absolutně šťastná. S tím idiotem, co ji
s ním Eliška tenkrát potkala v posledním metru, už je chvá-
labohu rozvedená, má s ním tuhle krásnou Valérii. Je to tak
hodné dítě, až je z toho Sára někdy nervózní. Rozvod pro-
běhl hladce, ten její ňouma nikdy nic nevydělal, a tak nic
neměli, takže na majetku se dohodli bez problémů, horší
byly Sářiny následné pocity viny. Ten její bývalý, vlastním
jménem Kryštof, byl totiž básník, poznali se ještě na vysoké,
trpěl depresemi a po rozvodu dokonce skončil na nějakou
dobu v blázinci. Teď je chválabohu venku, našel si přítel-
kyni a Sára je vážně ráda, že začal aspoň trochu normálně
žít. Teď s tou holkou čeká dítě. A Sára má báječného příte-
le Martina. Pěstují si spolu takový ten nezávislý moderní
vztah, Sára má po krk manželské instituce, a tak jí vyho-
vuje, že Martin je ženatý, manželství je zcela překonaná zá-
ležitost, promiň, Eliško.

Eliška prominula a začaly se znovu kamarádit. A přes-
tože byly obě dvě tak výsostně šťastné, pořád spolu řešily
nějaké pohromy.
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„Už se asi těšíš domů, viď,“ řekla Sára.
Projížděly zrovna magistrálou po centimetrech, touhle

dobou jsou vždycky hrozné zácpy. Sára se musela zuby
nehty bránit, aby nezačala číst noviny. Když jela sama, do-
kázala si číst i knížku, ale teď jí to přišlo hloupé.

„Vůbec se netěším.“
Eliška se podívala do auta, které popojíždělo vedle nich,

a usmála se smutně na řidiče. Měl oči prince a Eliška si před-
stavila, jak ji nese v náručí. Možná teď i míň vážím bez té
dělohy, napadlo ji cynicky. Muž se na ni taky usmál. Na-
plnilo ji to touhou a smutkem zároveň, a tak následující po-
vzdech patřil spíš jemu.

„Pavel chce ten barák. Prý se bude soudit. Přitom vydě-
lává opravdu slušně, zatímco já jsem bez angažmá. Už mě
ani nikdo neobsazuje, dabingy žádný. Možná jsem se
spletla, možná jsem nikdy nebyla dobrá herečka, celýho
úspěchu jsem dosáhla jen jako žena slavnýho muže. Bez něj
nic neznamenám.“

„To není pravda,“ zalhala Sára, protože ji nic lepšího ne-
napadlo.

Řidič před nimi zastavil. Možná ani ne moc prudce,
možná šlo o kolaps zcela jiného druhu, ale to už nikdo ne-
zjistí. Jisté bylo jen to, že Sára nezabrzdila.

„No jo, ženská!“ vykřikl řidič, který mezitím vystoupil
a obhlížel škodu. Podle Sářina soudu žádná nebyla, ale on
byl zjevně jiného názoru.

Telefonoval hned na policii a magistrála se definitivně
ucpala. Sáru nenávidělo půl Prahy. K tomu, aby vystou-
pila, by potřebovala odvahu Sedmi statečných. Neměla od-
vahu ani jednoho, ale přesto se vysoukala z auta. Eliška vše
sledovala zpoza dobře utěsněného okýnka. Řidič pocho-
pitelně nebyl nikdo jiný než princ, na kterého se před
chvílí zadívala.
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Policajti přijeli až moc rychle. Chtěli papíry a další pa-
píry. Jenže další papíry Sára neměla. Doklad o povinném
ručení například. Neměla ani občanku, ale nesvěřila se jim,
že ji ztratila už před rokem.

„Tak to bude opravdu velká pokuta,“ oznámil jeden po-
licajt.

Řidič kýval hlavou, asi se těšil. Asi byl zlý, zlý muž z ma-
gistrály. Sára si ho na rozdíl od Elišky prohlídla až teď. Bo-
hužel to byl také její typ, což jí tu prekérní situaci
neulehčovalo. Měl delší vlasy a oči plné smutku za všechny
smůly světa. Až na tuhle, samozřejmě.

„Máte aspoň to povinné ručení zaplacené?“ zeptal se
druhý policajt.

„Já nevím.“
„Jestli ne, tak to je za dvacet tisíc,“ řekl policajt.
Sára se rozplakala. Zlý muž, ke kterému by se tolik ho-

dila, obrátil oči v sloup. Ty oči, na které by ji dostal, kdyby
chtěl. On však nechtěl. Šlo mu o náhradu škody, kterou
způsobila.

„Tak co provedem, madam?“ zeptal se policajt.
Konečně jí ruplo v kouli.
„Co bysme asi tak prováděli?“ zaječela. „Dvacet tisíc

nemám! Tak si to auto prostě vemte! A víte co, vemte si
s ním i tu paní, co sedí uvnitř!“

Policajti nechápavě třeštili oči. Řidič řekl: „Ale my to
auto nechcem! A tu paní už vůbec ne!“

„Chcete říct, že je bezcenná? Něco vám povím – máte
naprostou pravdu! On ji totiž nechce nikdo. Je po operaci,
rozvádí se a brzo nebude mít kde bydlet. Co s ní, že jo?
Hoďte ji třeba do popelnice. Ale to auto určitě nějakou hod-
notu má! Na shledanou, pánové.“

Sára se otočila na podpatku a vydala se napříč magistrá-
lou kamsi do dálek, nejspíš za svou šťastnou hvězdou. Bo-
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hužel ji nikdo nepřejel, zácpa, kterou způsobila, byla zcela
neprodyšná.

„Počkejte, ženská bláznivá,“ doběhl ji Zlý muž, který ne-
věděl, že by mohl být princem jejím i princem Elišky. O té
druhé možnosti ostatně nevěděla ani Sára. Zlého muže to
nezajímalo. Zajímala ho karoserie jeho vozu.

„Domluvil jsem se s nima, že jako nic neviděli, nic ne-
slyšeli. Koukejte, už odjíždějí. Určitě to povinné ručení máte
doma. Všechny ženský, který jsem kdy znal, povinný ručení
nakonec našly. A tomu mýmu autu vlastně nic není. Chtěl
bych se vám omluvit. Ta paní vypadá tak smutně. Víte, měl
jsem těžkej den.“

Nechtěla ho poslouchat. Znovu se rozeběhla magistrá-
lou, pro změnu v protisměru, ale nebylo to nic platné. Ani
tentokrát ji bohužel nikdo nepřejel. Možná to bylo proto, že
ji Eliška nutně potřebovala.
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Ten pes ji miloval

dyž Sára svůj námět na seriál konečně dopsala a ode-
slala, odpověď přišla rychle. Elektronicky jí vyjevili, že

Slepou bábu by její seriál nebavil.
Sára se spletla, ta babizna totiž poznala, že se Sára pře-

tvařuje, že ve skutečnosti není jako ona, že není ještě stále
dost hluchá, slepá a dementní. Ale nabídli jí, že může zku-
sit psát dialogy do seriálu, který konkurz vyhrál, bude se na
něm totiž střídat více autorů. Za směšné peníze, ovšem. Na
něco takového byla Sára příliš hrdá, a tak s díky odmítla.
Neměla sice na zaplacení příštího nájmu, ale opakovala si,
že je na tom výborně. Nemá jen práci. Zato má chlapa a dě-
lohu! Copak to není důvod k radosti?

Sára někde četla, že podle romské tradice holce, která
dostane první menstruaci, ubalí její máma pořádnou facku.
Takovou tu ode zdi ke zdi. Aby děvče vědělo, zač je toho
loket. Že být ženou není jen tak.

Být ženou je nádherné. Ve Valériině učebnici se Sára do-
zvěděla, že ženu dělají ženou hlavně hormony, které vylučují
vaječníky, nikoli tedy děloha. Dělohu žena k ničemu nepo-
třebuje. Zvláště v dnešní době, kdy může ženino vajíčko
donosit ve své děloze náhradní matka. Ale co se stane, až
dělohu vezmou i všem náhradním matkám? Začnou ten
orgán vyrábět z plastu. A co se stane, až dojdou náhradní
matky? Vyrobí je z plastu.

V době, o které mluvíme, byla už Sára rozvedená dlouho.
Její první muž, se kterým měla Valérii, se vznášel v oblacích.
Líbilo se jí to, chtěla se vznášet s ním. Jenomže pak přišla na
to, že on ji tam nahoře nechce, že podle něj má ona zůstat
dole. Tak na něj nějakou dobu vzhlížela, prala mu prádlo
a starala se o jejich dítě. Pak mu začala to vznášení pracho-
byčejně závidět. Říkala si – proč zrovna já? Proč právě já

K
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mám být doma, dole, na dně? Zeptala se ho na to a dozvě-
děla se, že ji šíleně miluje. Usoudila, že tedy právě proto, že
žádná jiná není hodna hledět na něj se zakloněnou hlavou.
Chvíli se z toho radovala, ale dlouho jí to nevydrželo.

Když mu řekla, že končí, byl překvapený. Dokonce pla-
kal. Znejistilo ji to tehdy. Nekřivdí mu? Dnes s jistotou ví,
že mu křivdila a že to bylo správně. Teda správně – to není
přesný výraz. Správně z hlediska matematického. Opravdu
na tom byla hůř než on, opravdu žil na její úkor, opravdu
mu dělala služku. Ale on o tom opravdu nevěděl. Správněji –
nedokázal o tom vědět. Dodnes je z jejich rozchodu celý
zraněný a ukřivděný. Tvrdí, že ji stále miluje. Ona jeho ne.
Ona jen nechápe, že on nic nechápe.

Sáře se po rozvodu ulevilo. Když si odkroutila tu největší
bolest, zamilovala se do jistého Martina. Zamilovala se do
něj asi hlavně proto, že byl úplně jiný než její bývalý man-
žel. Zásadně se nevznášel. Martin stál oběma nohama na
zemi a líbilo se mu, že se vznáší ona. Mávala mu seshora
a byla šťastná, že někoho takového potkala.

Časem si však začala připadat osamocená. Martin ji tam
dole nechtěl. Bavilo ho dívat se na ni zpovzdálí. Ale ona
chtěla být s ním. Nabyla dojmu, že by mu ráda prala a žeh-
lila. Ale tohle on po ní přece nemohl chtít. A mimochodem –
je přece ženatý. Miloval však jen Sáru. Když se s ním roze-
šla, byla si jistá, že mu křivdí. A že už v životě nepotká
chlapa, kterému by rozuměla. Stalo se to krátce po Eliščině
operaci a začalo to úplně nevinně.

„Můžu tě dnes večer pozvat k sobě domů?“ zeptal se
Martin.

„Cože? K tobě domů? Naposled jsem tam byla před pěti
lety,“ zděsila se teď pro změnu zas Sára.

Sex po telefonu_zlom:Layout 1  17.2.2011  10:39  Page 15



1616

Už nedodala, že ze samé hrůzy tehdy ani nepřekročila
práh jeho bytu. Jeho a jeho manželky, pochopitelně. Ne
proto, že by byla tak zásadová, byla tak zbabělá, bála se, že
by se poranila. Jenomže to bylo před lety, tehdy ještě nebyla
tak zasloužilá milenka, milenka pětiletka, co leccos vydrží
a co leccos zkousne.

„Proč ne, přijdu,“ odpověděla nakonec.
Vlastně byla zvědavá. Za tu dobu, co spolu spávali, ho

vždycky viděla jen ve své vlastní posteli, ve své vlastní ku-
chyni, viděla ho, jak si povídá s její vlastní dcerou. Nabyla
dojmu, že možná nic jiného neexistuje, pěstovala si ho
u sebe doma a fakt, že vždycky po skončení divadla zas
kamsi zmizel, dodával tomu všemu milou poetiku. Dnes je
Valérie u táty, takže není potřeba nic vysvětlovat, a krom
toho ona už tak dlouho nespala v cizí posteli, jejich vztah to
může jen obohatit, pomyslela si.

Zazvonila na ty neznámé dveře.
„Seš si jistý, že tvoje žena odjela?“ ptala se ho ještě.
„Stoprocentně. Odjela k sestře do Budějovic,“ ujistil ji

Martin.
Tak tedy Sára vešla dál. Znejistěla hned na prahu. Ale

vrhl se na ni jeho pes. Vlastně jejich pes. Pes jeho ženy. Lísal
se k ní a chtěl se mazlit. Ten pes Sáru miloval. Martin to ne-
chápal, o jejich Rafovi bylo známo, že na každého vrčel a ně-
koho i pokousal. Ale že by někoho miloval? Sára na to měla
svoji teorii. Raf ji cítil už pár let z Martina. A mylně ji po-
važoval za člena rodiny. Sára se sklonila, aby ho pohladila.
Zvíře se tetelilo blahem.

Ve skutečnosti se sklonila hlavně proto, aby to vydržela.
Ten šokující pohled. Teprve pod vlivem Rafova hřejivého
těla se dokázala podívat skutečnosti do očí. Cizí stěny, cizí
muž. Zapomněla na to v průběhu let. Martin měl na sobě

Sex po telefonu_zlom:Layout 1  17.2.2011  10:39  Page 16



17

domácí papuče a přátelsky se usmíval. Jak by ne, měl přece
návštěvu. Návštěvu, která zapomněla, kam její milý patří.
Bylo nutné jí to připomenout. Že existuje tahle domácnost,
tyhle pachy, které ji cize dráždily v nose. Měla chuť vrčet
a kousat. A lísat se spíš k Rafovi než k páníčkovi.

Martin seděl v křesle, nohu přes nohu a kouřil, vypadal
na chlup stejně, jako když kouřil u ní doma, stejně se
usmíval, stejně si ji prohlížel. Byl na chlup stejný, tady i tam.
Sára dostala chuť ho zachránit. Byla to ta nejhorší myšlenka,
jaká ji napadla za posledních pět let.

Natáhla ruku, rozevřela dlaň a sáhla na něj. Nemýlila se.
I na omak byl stejný jako u ní doma.

„Martine!“ zavyla, jako by byla jeho, vlastně jejich pes.
Udiveně vzhlédl.
„Dej mi ruku.“
Ani se nepohnul.
„Copak to nechápeš? Podej mi ruku, miláčku.“
Byl očividně zmaten, ale ruku jí podal.
„Pojď pryč. Uteč,“ zašeptala.
Díval se nechápavě. Čekal, v čem bude fór, scenáristická

pointa, háček neboli cliff, jak se říká v Hollywoodu, jak už
se říká i v Praze. Ale nedočkal se. Sára byla posedlá jedná-
ním od srdce.

„Pojď pryč, než bude pozdě,“ prosila. „Změň to konečně,
teď je ta chvíle, copak to nechápeš – je čas setby a čas
sklizně! Nepatříš sem, nemůžeš sedět na dvou židlích tako-
vou dobu, spadneš, zabiješ se!“

Koukal na ni a trpělivě čekal, až záchvat přejde. Záchvat
pravdy, která je jak horečka omladnic. Vylítne nahoru a pak
zas sletí dolů, přechází v blouznění a výkřiky. Vždyť už staří
Řekové říkali děloze hysterion a domnívali se, že pro klid
všech mužů by bylo nejlepší ji ženám vyoperovat.

Tep se jí zmírnil, dýchala už zase klidně. Viděla před
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sebou sedět starého unaveného muže. Muže, který se mýlil.
Ale pravdu měl jeho pes. Patřila do rodiny. Martin měl dvě
ženy a jednoho psa. Ale neměl na to, aby je seznámil. Byl
příliš starý a příliš mladý současně. Martin měl jen jedno
přirození a to vězelo v zajetí tradic. Jenže mu ještě stálo. Ale-
spoň prozatím.

V zámku zarachotil klíč a jeho žena se vrátila. Bylo to
jak z Hollywoodu. Jeho žena ho milovala. A tak přišla.

Raf se na ni vrhl. Vítal ji stejně jako Sáru.
Martin je zase neseznámil. Nestihl to. Sára vzala nohy

na ramena a hned druhý den ho poslala ke všem čertům. Je
čas rození a čas umírání, četla si dokolečka zoufale. Bylo jí
příšerně. Neměla chlapa a práci. Ale pořád ještě měla dě-
lohu. Co by chtěla víc?
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Muž pod dlaní

liška neměla vůbec nic, snažila se zotavovat, ale nešlo jí to,
byla na to moc smutná. Měla totiž brzy přijít i o domov,

psychicky se připravovala na stěhování do nějakého pěkného
paneláčku na kraji města, pryč ze zahrady, kterou tak milo-
vala. A tak se Sára rozhodla, že vezme její osud do svých
rukou. A udělala na Elišku boudu. Ale myslela to dobře.

Sára se sešla za Eliščinými zády s jejím mužem, aby přišla
mužům na kloub. Chtěla zblízka vidět, jak někdo chce matku
svého dítěte obrat o dům, chtěla vidět, jak ji přestal milovat
a jak jde po ní. Vlastně ne, tak to nebylo. Sára se s ním sešla
proto, aby to nedělal. Chtěla ho přesvědčit, ať Elišce neškodí.

„Jak dopadla ta operace?“ zeptal se Pavel hned, jak v té
hospodě usedli.

„Jaká operace?“ hrála překvapenou.
„No vzali jí tu dělohu, nebo ne?“
„Co je ti po její děloze? Je snad tvoje?“
Jejich setkání nezačalo úplně přátelsky.
„No vlastně v jistým smyslu jo. Rostl v ní můj syn.“
„Jo tak! V tom domě taky, viď? Tvoje je zřejmě úplně

všechno.“
Pavel se ani nevznášel, ani nešlapal zem. Byl někde mezi.

Možná proto si nakonec přece jen popovídali. Možná proto
mu nakonec přece jen trochu rozuměla. Ale spíš to bylo
proto, že Pavel nebyl její muž a že s ním nic neměla, ani mít
nehodlala. Dívala se na něj a došla k šokujícímu závěru:
Není o nic méně nešťastný než Eliška. Možná je na tom
v nějakém podivném smyslu ještě hůř. Proč tedy Elišku
opustil? Muži jsou nepochopitelní, věděla Sára. Pavel opus-
til Elišku ze slabosti. Možná by se dokonce rád vrátil, ale na
to byl příliš slabý. A to ho štvalo. Proto kolem sebe kopal.
Sára před sebou viděla malého vzteklého kluka.

E
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„Miluješ ji?“ zeptala se konečně na to, co ji zajímalo nejvíc.
„Kterou?“ zeptal se nečekaně.
„Tu novou přece.“
„Ne. Už ne. Ale je pozdě,“ řekl a vypadal, že bude brečet.
Takže to šlo překvapivě snadno. Sára ho přesvědčila, aby

se vykašlal na sviňárny. Eliška tu jeho dělohu stále má, za-
lhala, nenechala by si přece vzít takovou památku na jejich
štěstí! Jen kvůli tomu riskla další komplikace. Při druhé
flašce červeného vína už Pavel jen brečel.

„Nemysli si, já to taky nemám snadný. Ty mladý holky
jsou hrozně náročný. Zlatá Eliška.“

Při třetí lahvi ji tahal do postele. Pokusila se mu vysvět-
lit, že Eliška je její kamarádka a že se s ním sešla jen kvůli ní.
Moc tomu nerozuměl.

Sára dosáhla, čeho chtěla. Pomohla Elišce a sobě splnila
sen – spatřit muže jako na dlani. Jestli tohle opravdu zna-
mená chlap, tak se mi opravdu nelíbí, pomyslela si. Ale dou-
fala, že se mýlí. Že Pavla spatřila jen pod dlaní.

Odvezl ji taxíkem domů a ona v noci usedla na Valériinu
postel a dlouho se tiše dívala na to spící děvčátko.

„Nebohá holčičko, co všechno tě čeká,“ šeptala. A na-
padlo ji, jestli by se děvčatům měla dávat facka hned po na-
rození. Aby věděly, zač je toho loket. A pak si všimla, že
Valérie má pod postelí schovaný sešit. Byl to deníček. Sára
věděla, že ho nesmí číst, že by to bylo špatně, přesto ji stálo
dost námahy vrátit ho zpátky na místo. Ale dokázala to.

Cítila se přiopilá, ale podivně šťastná. Milovala pravdu
a měla mylný pocit, že jí právě nahlédla až na dno. Už nikdy
žádného chlapa. Zvládne ten zkurvenej život sama a ještě se
báječně postará o Valérii. Sára ještě v noci napsala e-mail do
televize, že se mýlila, že by vlastně moc ráda psala ty dia-
logy za ty směšné peníze.

A před spaním ještě myslela na Valériin deník. Je ráda, že

20
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to dokázala a nepřečetla si ho. Co tam tak může být? Hol-
čičí hloupůstky.

Rozhodla jsem se, že si začnu psát tajný deník Valé-
rie K. S mámou se nedá bavit, a vůbec – proč bych se měla
bavit s mámou? Zvláště když mi včera začaly růst prsa. Ne-
přišlo to najednou, ale stejně vím, že to nejvíc bylo včera.
Nic mě nebolelo, jen jsem měla takový divný pocit. Možná
z toho, že se měním v ženu, jak říkala učitelka. Dívala jsem
se v učebnici biologie na průřez ženou a zjistila jsem zvláštní
věc. Já to všechno v sobě vidím! Vidím svoje vaječníky, dě-
lohu, vejcovody, všechno. A taky vidím, že to všechno tam
ve mně má modrou barvu jako nebe. Možná proto, že jsem
holka. A taky proto, že myslím, že jsem čarodějnice. Teda
začínám si tím být fakt jistá. Ale na to, abych ovládla do-
opravdy všechna kouzla, se musím ještě hodně učit.

Taky jsem se dívala na průřez mužem, ale ten mě nezau-
jal. Muž je veliký a prázdný. Tedy až na mýho tátu, o něm
si jsem jistá, že by jeho průřez vypadal jinak. Můj táta je
něžný a jemný. A voní. A krásně se směje. A někdy má ne-
příčetný pohled.

Když se od nás táta stěhoval, řekl mi, že chce, abych vě-
děla, že jsem navěky jeho nejmilejší ženská na světě. Tak to
vím. Ale u něj mám pocit, že na to zapomněl. Jako by někdy
ani nevěděl, že jsem. Hlavně od tý doby, co si vzal Kateřinu.
Já Kateřinu nenávidím. Vím, že dobrá čarodějnice se do-
káže oprostit od všech pocitů, ale mně se to nedaří. Možná
proto jsem se rozhodla stát se čarodějnicí, být opravdu
dobrá, nejlepší. Můj táta je můj nejmilejší chlap na světě.
Žádnýho jinýho nechci. Zkoušela jsem ho začarovat, aby si
vzpomněl, že mě má, jenomže jsem to kouzlo musela nějak
splíst. Našla jsem si ho v knížce zaklínadel, kterou mi dal
jednou k Vánocům. Psali tam tohle: Vezměte hlínu z boty
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muže, kterého milujete. Opatrně ji dejte do květináče a zasaďte
do ní slunečnicové semínko. Až vám vykvete, vykvete také mu-
žova láska k vám.

Tak to se teda nestalo. Snažila jsem se skoro stejně jako
máma před Vánocema s větvičkou barborky, lítala kolem ní
jak zběsilá, pořád jí měnila vodu a zastřihávala, jako by se
chtěla vdávat. Říká, že to teda určitě nechce. Já taky ne-
chápu, proč by se měla vdávat. To by se sem pak musel na-
stěhovat nějakej chlap, a já bych musela najít kouzlo na to,
aby zmizel. Protože já tady žádnýho jinýho chlapa než tátu
nechci. A táta už sem asi nemůže, máma ho nemá vůbec
ráda. Připadá mi ale, že on ji jo, tak tomu moc nerozumím.
Zkrátka mi slunečnice nevykvetla. Zatím. Zkusím to znovu,
protože hodně stojím o to, aby na mě táta nezapomněl.

Máma mě má ráda, to vím. Ale někdy s ní mám pro-
blém. Možná se na ni zlobím kvůli tátovi, že ho opustila.
Táta mi jednou řekl, že on by se nikdy nerozvedl. Myslím
si, že i když mámu štval, mohla něco vydržet. Kvůli mně. Já
kvůli ní taky leccos vydržím. Třeba se učím angličtinu, pro-
tože ona tvrdí, že angličtina je nejdůležitější. Pro mě ne. Pro
mě je důležitější táta. Máma je taková moc chytrá a hrozně
všechno ví. A pořád píše nějaké scénáře pro televizi. Prý
kvůli mně, že prý básně si může psát leda tak táta. Prý mně
za peníze, které jí z televize dávají, jednou ušetří na cestu
do Ameriky. Já nechci do Ameriky. Navíc jsem jednou vi-
děla v televizi inscenaci, kterou natočili podle jejího scénáře,
a byla pěkně blbá. Ale neřekla jsem jí to. Byla by smutná
a myslím, že už je takhle smutná dost.

To její kamarádka Eliška je pořád veselá. Chodíme k ní
často na návštěvy a ona se pořád směje. Asi je to tím, že se
má líp než moje máma. Je sice taky už skoro rozvedená, ale
zas má velikánskej dům se zahradou. Večer vždycky zapa-
luje svíčky. Dává je do sklenic, aby nezhasly. Líbí se mi u ní
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víc než u nás doma. Až na toho jejího nesnesitelného Ta-
deáše. Ten mě teda hrozně štve.

Už vím, čeho se bude týkat moje další kouzlo. Chtěla
bych bydlet v domě, jako má Eliška. Pokapala jsem kvůli
tomu svou krví jediný látkový kapesník, který jsem doma
našla, rozstříhala ho na malinké kousíčky a nenápadně jsem
je rozházela u Elišky po zahradě. Píchla jsem se kvůli tomu
sama špendlíkem do prstu. Tak schválně.
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Neschopné, staré, nepotřebné ženy
pod višní poprvé

liška se rychle zotavovala a podstatně k tomu přispěl
také fakt, že se její bývalý manžel rozhodl nesoudit

o majetek a nechat ji a svého syna v domě se zahradou. Sára
s Valérií k ní často chodily posedět pod višeň a poklábosit.
Sára s Eliškou se bavily pořád o tom samém, což nevadilo,
protože teď obě měly dost času, obě byly prakticky bez práce
a bez chlapa. A tak mluvily o chlapech a o penězích a o tom,
že ani jedno nemají. A obě jedly výhradně suché rohlíky,
stejně jako jejich děti, Tadeáš s Valérií. Byla to taková nová
móda. Tvrdily dětem, že je v nich spousta vitaminů. Asi to
byla pravda. Protože děti se měly k světu.

Právě nahrávaly svoji první desku. Tadeáš měl komediální
talent po mámě, nebo možná po tátovi nebo bůhví po kom,
důležité bylo, že ho měl.Také Valérie měla talent po tátovi nebo
po mámě nebo bůhví po kom, možná proto měl Tadeáš jednu
podmínku – Valérie se nesmí vyjadřovat zásadním způsobem
o oběhu zeměkoule kolem slunce, chce po ní legrační písničky.
Valérie se nejdříve urazila, ale když jí o hlavu menší Tadeáš nej-
dříve namlátil a pak ji políbil, začala nad tou nabídkou přemý-
šlet. „Nechám ti dnes večer svůj rohlík s máslem,“ přidal ještě.

„Bez másla,“ upřesnila Sára.
Zkrátka první píseň Valérie s Tadeášem byla docela

vtipná. Zněla nějak takhle:

Naše matky trapné jsou
Protože nic nesnesou
Seděj pořád pod višní
Už se ničím nepyšní
Čím taky, čím taky
Tátové prchli do dálky

E
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Neschopné, staré, nepotřebné ženy
pod višní podruhé

liška se na rozdíl od Sáry docela úspěšně snažila před-
stírat výbornou náladu. Pod višní i jinde. I když pod

višní jí to šlo trochu hůř.
„Víš, co mi říkal ten doktor?“ zeptala se.
„Nemám ponětí.“
„Že většina žen po této operaci má ze sexu stejné potě-

šení jako předtím. Co si o tom myslíš?“
„Že některý ne.“
„No právě. Co když to jsem zrovna já?“
„Chceš vážně vědět, co si o tom myslím?“
„Proto se tě ptám!“
„Že bys to měla vyzkoušet.“
Eliška zvážněla. Tohle nebylo úplně dobré téma. Obě

dobře věděly, že nemá s kým. Sára pocítila prudké výčitky
svědomí, že na té překrásné zahradě před tím rodinným dom-
kem sedí ona, a ne někdo jiný. Někdo, kdo by byl aspoň
trochu chlap a mohl by aspoň trochu otestovat, jak na tom
Eliška je a zda náhodou právě ona nepatří k tomu mizivému
procentu žen, které natolik lpěly na všech svých ženských
orgánech, že se s jejich ztrátou nedokázaly už nikdy vypo-
řádat. Eliška významně mlčela.

„Měla bys trochu chodit mezi lidi. Pořád tady jen přesa-
zuješ kytky…“

„Potřebuju se dotýkat země. Začíná se mi to líbit víc, než
kdybych se dotýkala chlapa.“

„Nejvyšší čas, aby ses po někom poohlídla. Hele, dostala
jsem pozvánku na jednu vernisáž. Nechceš jít?“

„A kdo pohlídá Tadeáše?“
„Přece já.“
„A nechceš tam jít radši ty?“

E
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„Šla bych hned. Ale za prvý už nemám ani na metro
a za druhý vzala jsem dialogovou úpravu toho schválenýho
seriálu.“

„Jak jsi ho měla psát ty?“
„Jo. Vzali mnohem lepší námět.“
„Seš si tím jistá?“
„Ne. Ale připadám si tak neschopná, že je chápu.“
„Já si zas připadám stará a nepotřebná.“
Eliška zapomněla na čaj v konvici, a tak se přelouhoval.

Stejně ho ale rozlila do památečních hrníčků po babičce. Po
Eliščině babičce, která milovala celý život jednoho muže
a on miloval celý život ji. Když umřela, její muž seděl
u okna, díval se ven a mlčel tak dlouho, dokud také ne-
umřel. Ale to bylo v minulém tisíciletí. V tomhle tisíciletí se
žije lépe a rychleji, a tak Eliška dostala nápad.

„Platěj ti za to dobře?“ zeptala se.
„Ne. Proč se ptáš?“
„Pavel mi dneska slíbil, že nám bude dávat slušný peníze.“
„No to je skvělý!“
„A řekl mi, že je to díky tobě.“
„On ti řekl, že jsem se s ním sešla?“
„Jo.“
„Ty chlapi jsou vážně strašně užvaněný.“
Eliška se zhluboka napila čaje, co se skoro nedal pít. Aby

to s ní neprásklo, napadlo Sáru. Ale málem to prásklo s ní.
Protože v tomhle tisíciletí Eliška polkla a řekla: „Napadlo
mě, že bysme tady mohly bydlet spolu… Když ses rozešla
s tím Martinem.“

„Myslíš jako, že bych tvoji sexualitu prozkoušela já?“ Sára
měla jednu hroznou vlastnost: každý dobrý úmysl musela
okamžitě shodit.

„Ne. Myslím to tak, že žádný chlapi stejně nejsou. Mohla
bys pronajmout byt, pomáhaly bysme si, nemusely bysme
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shánět hlídání. Žilo by se nám dobře. A dětem taky, docela
si rozuměj.“

Z dálky k nim dolehla píseň.

Naše matky hodný jsou
A kolik toho unesou!
Deset dobrejch vod
Však nám přijdou vhod
Zalejem jim kořeny
Stanou se z nich nadženy

Sára se musela také napít čaje, který se pít nedal, jenže
jinak by to s ní asi opravdu prásklo. Byla dojatá a nevěděla,
co říct. Vymýšlela pointu, vtip, cliff, byla přece otrlá scená-
ristka, tak se tady snad nerozbrečí.

„Když mi slíbíš, že začneš s tím testováním už zítra, tak
tady pro mě za mě zůstanem.“

„Slibuju,“ řekla Eliška a šla konečně udělat dobrý čaj.

Tak to kouzlo zabralo, tušila jsem to. Bydlíme u Elišky.
Líbí se mi tady víc než doma a je tu menší nuda. A taky
pořád nečekám, že přijde táta. Sem táta prostě nepřijde.
Mám dojem, že sem žádnej táta nepatří. I Tadeáše nechává
jeho táta na zahradě, když ho vrací z vycházky, jako by se bál
vstoupit do domu, kde ještě nedávno bydlel. Tátové jsou
divný. Vůbec jim nerozumím.

Snažím se je pochopit, a tak jsem taky divná. Dívám se
vždycky večer pod dekou na ty prsa. (Od tý doby, co mám
pokoj s blbým Tadeášem, tak se na ně jinde dívat nemůžu.)
Připadaj mi podezřelý. Napadá mě, že možná všechny prsa
jsou podezřelý, nevím, proč je musej mít zrovna holky
a proč zrovna já musím být holka. Je to nespravedlivý. Na
druhou stranu vím, že prsa se klukům líběj a pravděpo-
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dobně všechny, čím podezřelejší prsa, tím líp. Takže bych
se vlastně měla těšit, až mi narostou úplně.

Jsem zvědavá, jestli si jich všimne táta. Myslím, že spíš
ne. Možná už si za tu dobu, než se vyklubou, nevšimne ani
mě. Někdy mám dojem, že na mě jednoho dne prostě za-
pomene a bude.

Jako Tadeášův táta. Tuhle na něj zapomněl a nevyzvedl
ho z družiny. Eliška řekla, že je to tím, že je debil, a že jen
doufá, že to není dědičný. Jenže Tadeáš se rozbrečel, že táta
není debil. Tak Eliška zmlkla a pak říkala mé mámě, že si na
to bude muset dávat pozor. Pravda je, že to dědičný asi
bude, protože Tadeáš debil je. Ale já taky nesnáším, když
máma mluví špatně o tátovi. Teda ne že bych nechápala, že
k tomu má určitý důvody. Ale vždycky mě štve, že přitom
máma vypadá hloupě. Já si prostě myslím, že mámy musej
hodně vydržet. Možná všechno. Že jsou od toho, aby byly
statečný a dokonalý. Nedokážu vysvětlit, proč si to myslím.
Možná to nějak souvisí s těma krajně podezřelejma prsama.
Ale vím, že tátovi leccos prominu. A mámě nic. A že se fakt
netěším, až mi ty prsa dorostou. Jo a ještě kouzlo, musím se
trénovat, když tak působěj. Je hned na začátku čarodějný
knihy, tak asi nebude nijak zvlášť těžký:

Propíchněte jehlou svíci z bílého vosku a zapalte ji. Dí-
vejte se upřeně a dlouho do plamene, dokud se vám před
očima nezjeví jeho obličej. Pak šeptejte:

Nechť má láska přijde k němu
Jak duchové vod
Ať mu je či není vhod
Ať vzplane jako tahle svíce
Ať je jeho srdce
Propíchnutý hrot
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Je to kouzlo na získání muže. Protože jeden se mi líbí.
Ale je to zatím tajný tak, že to ani nedokážu napsat. Zatím
zkouším být divná, abych se k němu hodila. Tak příště.
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Jak mraky

opak se nám nežije dobře?“ zeptala se Eliška, když
pod višní dolila čaj.

„Nežije,“ Sára přece byla posedlá mluvením od srdce.
„A co nám chybí?“
„Chlap. A práce. A peníze.“
„A mně děloha,“ doplnila Eliška a usmála se. „Ale jsme

šťastné.“ Eliška milovala lakování na růžovo.
Právě proto tvrdošíjně odmítala nazvat jejich situaci pra-

vým jménem, které znělo Průser jak mraky. Ba právě na-
opak, jako by stále byla v očekávání čehosi báječného, co
bylo každý den na spadnutí. A bohužel nečekala pasivně.
Zatímco Sára celé hodiny chladnokrevně vyťukávala do po-
čítače plytké dialogy plytkého seriálu, Eliška den co den vy-
nakládala spoustu námahy k dosažení jejich štěstí. A den co
den ho skoro dosáhla.

„Dívej, co jsem našla.“
Přisunula Sáře pod nos dnešní noviny s nabídkou pra-

covních příležitostí. Máte příjemný hlas, osobní kouzlo
a schopnost improvizace? Neváhejte a kontaktujte nás.
Dobré platové podmínky jisté.

„Ty tam chceš zavolat?“ zbystřila Sára.
„Už jsem tam zavolala. Vystudovala jsem přece DAMU

a mám školený, dobře posazený hlas.“
„Ale jsi herečka!“
„No právě!“
„Co ti řekli?“
„Že mám určitě přijít. Můj životopis je zaujal. Víc mi

prý řeknou na místě.“
„Co když chtěj, abys hlásila stanice v metru?“
„No a? Říkat Shakespeara nebo stanice v metru, to je

přece jedno. Chci pracovat. Jako ty.“

30

„C

30

Sex po telefonu_zlom:Layout 1  17.2.2011  10:39  Page 30



31

Eliška se zhostila své role v nové domácnosti tak, že Sáru
stylizovala do pozice pracujícího muže-dělníka, řekněme
těžce pracujícího horníka, co každé ráno fárá do šachty
(pravda je, že Sára takhle nějak svou novou tvůrčí činnost
popisovala) a sebe do role milující matky, pečovatelky a udr-
žovatelky rodinného ohně. Eliška pekla, vařila, uklízela, no-
sila nákupy a starala se o obě děti a vůbec se jí v tom nedalo
zabránit, argument, že už je dost na tom, že Sára s dcerou
obývají její dům a díky tomu mohou svůj byt pronajímat,
ji vůbec nezajímal. Sáru děsila představa, že Eliška je možná
svatá, ale ještě víc ji lekalo, že se možná nutně potřebuje sta-
rat, obětovat a že tentokrát se obětuje pro tuto povedenou
rodinku nového věku. Sára by ji nerada jednou opustila jako
její manžel, ale pravda je, že zatím nebyl nejmenší důvod.
Ale co když právě to je ten důvod, napadalo ji a ta myšlenka
se pomalu, ale jistě stávala její noční můrou. Neměla by
najít Elišce muže, když ona to sama nedokáže? Začínalo být
nad slunce jasnější, že Eliška se mužů bojí, proto to všechno,
proto vytvořila tuhle rodinnou idylku, která se opravdu uka-
zuje stále více jako skvěle fungující.

„Neměla bys radši otestovat tu dělohu?“
„Tu dělohu, co nemám?“
„Přesně tu mám na mysli.“
„Možná to, že ji nemám, má nějaký důvod, nezdá se ti?

Třeba jsem se přesunula do nějaké jiné dimenze, procházím
zásadní změnou. Není přece náhoda, že už nemůžu mít děti,
to přece musí něco znamenat.“

„Nemůžeš mít děti, ale milence jo.“
„Vždycky jsem měla sex spojenej s děláním dětí. Ty ne?“
„Ne, já ne.“
Sára si teď v souvislosti s Valérií několikrát vzpomněla,

jak jí bylo, když rostla prsa jí. Cítila jenom strach a děs. Ne-
chtěla TO. Říkala jim TO. A hrbila se, aby TO zakryla.
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A pak v létě jednou zjistila, že když se koupe v ledovém ryb-
níce, smrskne se TO a už zas TO nemá. Trávila tedy v ryb-
níce dlouhé hodiny, dokud nezmodrala, a když vylezla,
zkoušela, kam pak až dojde úzkou polní pěšinou s klukov-
skou hrudí. Nechtěla se měnit a hlavně si už ve třinácti na-
prosto přesně uvědomovala, proč jí TO roste, uvědomovala
si účelovost té věci, a představa, že se k tomu jednou přisaje
scvrklé dítě, jak to jednou viděla na návštěvě u tety, ji plnila
hrůzou. Nechtěla, aby ji někdo pil, nechtěla být potravou,
nechtěla mít děti, nechtěla, aby ji okusovaly, a už vůbec ne-
chtěla, aby její tělo bylo uzpůsobeno takto prakticky. Při-
padala si jako vodovod, a teprve o něco později našla
odvahu stoupnout si nahatá před zrcadlo a dívat se na sebe.
Teprve tehdy TO začínala mít ráda, začínala tušit, že ne-
půjde výhradně o potravu a o utrpení.

„Eliško, vzpomínáš na Jardu?“
Eliška se začala smát.
„Na toho se nedá zapomenout!“
Sára Jardu nedávno potkala. Nejdříve ho vůbec nepo-

znala, jak zešedivěl a ztloustl, býval to drobný rozesmátý
kluk, a teď… A co já, uvědomila si, když viděla, že ani on
si není stoprocentně jistý, zda opravdu jde o tu drzou hol-
kou z gymplu, se kterou býval srandy kopec, jak jí vzápětí
žoviálně připomněl.

„Jasně že jsem to já,“ ujistila ho a pak strávili asi půl ho-
diny hledáním hospody čtvrté cenové kategorie, kam by
mohli zaplout stejně jako na gymplu.

„Nic už není, jak bejvalo,“ pronesl Jarda větu, kterou ji
definitivně vyděsil, protože to vždycky říkával její dědeček.
Jenže tomu bylo osmdesát.

„Nepůjdem radši na café latte?“ zeptala se tedy, když zjis-
tili, že jejich hospoda Na Břehu má stoly pokryté reklam-
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ními ubrusy pivovaru Braník a že ten hospodský, který jim
nalejval, i když byli nezletilí, je pod drnem.

„To jsme to dopracovali,“ řekl Jarda, když si s ní za chvíli
připíjel napěněnou kávou na globalizaci.

„Dobře jsme to dopracovali. Jsme v Evropě.“
Sára neměla tyhle řeči ráda. Prostě stárnou, ale to přece

neznamená, že na konci sedmdesátých let bylo líp. Ještě
snad neumírají, Sára tedy rozhodně ne, hodlá ještě napsat
opravdu pěkný seriál, jen co trochu nabere dech. Navíc se
jí v té hospodě, kde strávili mládí, už dávno nelíbilo, připa-
dalo jí to tam opravdu dost špinavé a představa, že bude pít
lehce opláchnutý půllitr třeba po tom bezzubém pánovi, jí
už nepřipadala ani zdaleka tak free, jako když jí bylo šest-
náct.

Marná sláva, žije se hygieničtěji, všichni se pořád sprchují
a dezinfikují a jejich zuby moudrosti – podle slov zubařů
zdroje zubního kamene – skončily už dávno v koších bělost-
ných ordinací.

„Tak jak pořád žiješ?“
Jarda vyprávěl a vyprávěl. Zůstal starým mládencem, do-

spěl k závěru, že buď není pro život v páru uzpůsoben, nebo
se narodil jako Ten, který je lichý, jak by prý řekli indiáni.
Jarda se ironicky uculoval, teď už to byl zase úplně on, še-
diny se rozplynuly Sáře před očima a se zalíbením se ne-
chávala unášet jeho bezbřehou ukecaností, při které místy
člověk pukal smíchy a místy klimbal, ale bylo to jedno, pro-
tože Jarda mlel a mlel. Byla ráda, že ho vidí, a cítila se s ním
příjemně.

Vždycky byl trochu podivín, ale v jejich partě patřil
k těm nejstatečnějším. Založil školní časopis, ve kterém vy-
cházely překlady Solženicyna i texty českých disidentů, cho-
dil hrát fotbal s chartisty a manželkám zavřených hlídával
děti, ačkoliv děti odjakživa nesnášel. Manželky zřejmě také,
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proto se nikdy neoženil. Ale možná to bylo proto, že si pří-
liš rád četl a manželství není nejlepší studovna, jak říkal.

„A co ty?“ zeptal se.
„Už musím jít,“ podívala se na hodinky.
A pak dostala ďábelský nápad.
„Ale můžem si to dovyprávět jindy. Nechceš se někdy

stavit? Bydlím teď s Eliškou.“
„S Eliškou?“
„S Tou, která je lichá. Stejně jako já.“
Smál se opravdu úplně stejně jako před pětadvaceti lety.

Ano, už to bylo takhle dávno.
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ako většina kluků v dobách, kdy ještě byli všichni veselí,
miloval je i Jarda obě dvě. Na rozdíl od jiných však měl

jistou výhodu – nemusel si jednu z nich vybrat, protože ho
ani jedna nechtěla. To však neznamenalo, že ho neměly
rády, hrály si s ním na holky květin, na Sedmikrásky z filmu
Věry Chytilové, a dělaly s Jardou lásku, a ne válku, ale k jeho
lítosti jen platonicky. Jardu milovaly obě stejně, tedy plato-
nicky, což jim nikdy nemohl odpustit.

„Teda Sáro,“ říkal vždycky, když už musela jít.
„Teda Eliško,“ vzdychal, když ho v nejlepším povídání

opouštěla Eliška, protože měla ještě rande.
Jednou se na něj domluvily a daly si s ním schůzku obě

současně. Nevěděl to, ale rychle se s tím vyrovnal, jako by
už tehdy tušil, že trojka je liché, ale šťastné číslo, které jim
nakonec všem padne. Stalo se to u Elišky doma, její rodiče
odjeli na chatu, Sára přitáhla tři flašky vína a Jarda pak ještě
běžel do hospody pro další. Tehdy se je už ani neodvážil obí-
rat, natolik už věděl, že je indián. Ale ony si to nenechaly
líbit. Vrhly se na něj a snažily se ho svléknout, pochopitelně
po té čtvrté flašce. Možná by se i nechal, ale ta veselá děv-
čata tehdy udělala jednu zásadní chybu: „Neboj, Jaroušku,
nechceme tě znásilnit.“

„Opravdu ne? A co tedy chcete?“ teprve se zděsil.
„Chceme ti vypálit na zadek E+S,“ válely se smíchy.
„Tak to ne. Tady přestává legrace. Nejsem váš méďa!“
Ubránil se jim. Dodneška litovaly, že ho tehdy nepře-

praly, jejich život zůstal kvůli tomu zoufale šedý.

Možná toho dnes už litoval i Jarda. Každopádně na návštěvu
přišel brzy. Padly mu do náruče a jejich děti si ho podezíravě
měřily. Když už chlap, tak hlavně ne tenhle, myslely si.

J
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„Přinesl jsem čtyři láhve burgundskýho červenýho ročník
2002!“

„A bude to stačit?“
Teprve teď si Elišku prohlédl. A prohlédl si ji důkladně,

Sára si toho hned všimla. A líbila se mu, byla si jistá.
Ne že by Sára byla nějaká velká intrikánka, spíš taková re-

kreační, ale pravda je, že poslední měsíc se Elišce do života
trochu pletla. A zatím úspěšně. Tentokrát se Jarda nemusí
ničeho bát, Eliška mu nebude chtít vypálit na obě půlky
E+S, tentokrát se spokojí s E a možná i to mu odpustí. Bo-
hužel jde o něco důležitějšího. Možná mu Sára měla hned
na café latte říct, co Eliška potřebuje, že jde svým způsobem
o zdravotní test a že Jarda byl vybrán jako ideální lakmusový
papírek, podobný tomu, jakým se měří cukr v moči. Pokud
v širém světě vůbec existuje muž, který je vhodný pro tento
zdravotní akt, pak to je Jarda. Navíc byl vždycky kamarád.
A ony už jsou velké, vůbec nic mu nehrozí, už nejsou ani ve-
selé, ani nebezpečné a Eliška už nemůže ani otěhotnět.

Zapálili si oheň v krbu a pili a pili, neviděli se tak
dlouho.

„Takže vy tady teď takhle žijete?“ smál se Jarda. „A víte
vy vůbec, že je to prorocky moderní? Určitě nevíte nic, vy
dvě to prostě děláte, vy dvě jste byly vždycky vědmy, bylo mi
to jasný už na gymplu.“

A pak je Jarda poučil, že přestává existovat základní lid-
ská jednotka, základní a možná jediná jistota, kterou kdy
lidstvo mělo, a to je klasická rodina založená na pokrevní
spřízněnosti. Nic takového už nebude, lidé budou opouštět
své vlastní děti, vychovávat cizí, matky nebudou nosit děti
ve svém těle, ale najímat si na to těla jiná. Nebude existovat
žádný vztah, povinně daný tím, že někdo někoho nosil
v břiše nebo vznikl z jeho spermatu, to je už dávno pryč, ale
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lidé si to zatím odmítají přiznat, a tak jsou zmateni, někteří
stále trpí ve svých biologických rodinách, a ti, kteří to po-
chopili, vytvářejí rodiny nové, založené na zcela jiných zá-
kladech. „Jako vy dvě,“ uzavřel Jarda.

„Ale to je strašný,“ děsila se Eliška.
„To říkáš zrovna ty?“ podivil se.
„No jasně. Byla bych šťastnější, kdyby se moje rodina ne-

rozpadla, kdybychom měli s Pavlem ještě dvě děti!“
„Jak to můžeš vědět? Třeba si to jen nalháváš. Obelháváš

sama sebe a to ti brání ve štěstí.“
Sára se do hovoru nemíchala, souhlasila s Jardou,

vždycky s ním souhlasila, ale hlavně proto, že si nebyla jistá,
zda všechno to, co říká, nemyslí jako vtip. A Sára souhlasila
s každým vtipem. Teď hlavně pozorovala ty dva a přemýš-
lela, jak je dostat do postele a ve které chvíli má zmizet, aniž
by je uvedla do rozpaků. Ještě počká.

„Ne že bych takhle nebyla spokojená, se Sárou si moc
pomáháme, ona je nejbližší člověk, jakého teď mám, ale…“

„Někde jsem četl, že člověk pořád něco očekává, a to mu
právě brání ve štěstí. Štěstí je teď a tady.“

„To jo, ale chybí tu chlap!“
„A já jsem co?“
„Ty jsi Jarda.“
Sára zatrnula. Tohle nebyla úplně správná věta. Že by

Eliška nic nepochopila? Nebo že by to naopak pochopila až
moc dobře?

„Eliška chce říct, že jsme rády, že tě zase vidíme.“
„Holky!“ Jarda už měl trochu upito. „Je nám už přes čty-

řicet! Chápete to?“
„Ne,“ pravila Eliška.
Sára měla někdy pocit, že Eliška vlastně odmítá pocho-

pit cokoliv. Začínala o ni mít vážné obavy. Dolila jim
oběma víno.
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„To je věk, kdy se Odysseus vracel domů. Četl jsem, že
to znamená, že se vracel sám k sobě, ke své podstatě.“

„Nečteš ty nějak moc?“ Eliška do sebe chválabohu obrá-
tila sklenku vína neuvěřitelnou rychlostí. Sára jí hned dolila.

„Jo, to je moje nejhorší vlastnost. Jinak jsem docela fajn
kluk.“

Zato Jarda moc nepil. Pořád jen žvanil a žvanil.
„Četl jsem, že celý ten Odysseův velkolepý návrat k Pe-

nelopě se dá vyložit tak, že se Odysseus vrátil k ženě v sobě.
Že každý muž má v sobě část ženského principu a každá
žena mužského. Právě po čtyřicítce si už většina lidí splnila
svou roli v tom smyslu, že zplodili děti a zařídili hnízdo ne-
boli žili v roli ženy nebo muže, a pak by se měli obohatit tím
druhým pohlavím v sobě. Takže podle mě to lze vyložit
i tak, že po čtyřicítce už žena nepotřebuje muže a muž ne-
potřebuje ženu. Vystačí si sami. Já jsem si teda vystačil sám
vždycky, ale já moc čtu.“

„Já ne!“ zabědovala Eliška.
„No, víš, četl jsem někde…“
Eliška se zvedla a vratkým krokem se odpotácela do postele.
„Seš vůl,“ řekla Sára Jardovi.
„O tom není nejmenších pochyb. Co jsem zvoral tento-

krát?“
A tak mu to Sára prostě polopaticky odvyprávěla.
„Když tedy nefunguje ta základní lidská jednotka, jak jsi

správně podotkl, je to na tobě. Musíš jí pomoct.“
„Já?“ zděsil se.
„Vidíš tady snad nějakýho jinýho chlapa?“
Jarda se poplašeně a důkladně rozhlédl.
„Nevidím.“
Sára se zhluboka nadýchla, aby mohla i po burgundském

víně artikulovat pomalu, zřetelně a s velkým důrazem: „Jestli
nás máš trochu rád, jdi teď za ní, lehni si k ní a ošukej ji.“
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„Tak jo. Co bych pro vás neudělal.“
Jarda se zvedl a šel. Ve dveřích se ještě otočil. „Hele, ale

jestli tady chcete přijímat pánské návštěvy, tak vám tady v té
domácnosti něco podstatného chybí.“

„Co?“ zeptala se.
„Kanapíčko. Celý večer se kroutím na židli a toužím se

natáhnout. Málem bych odešel. Chlap potřebuje kanapíčko.
Aby se naladil, víš.“

„Vidíš, na to jsem nikdy nepřišla,“ řekla Sára a pak
o téhle větě ještě dlouho přemýšlela sama pod višní.
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Bramborová kaše

arda šel za Eliškou, lehl si k ní a ošukal ji. Jenomže to ne-
pomohlo. Eliška si nebyla jistá, jestli cítí jako dřív. Or-

gasmus nepřišel.
„Může to být taky tím, žes úplně odvykla sexu,“ řekla

Sára.
„To nevím. Spíš tím, že ho znám od gymplu.“
„Nebo že moc čte,“ napadlo Sáru.
„Nebo ho nepřitahuju,“ napadlo Elišku.
„Víš, co si myslím?“
„Obávám se, že to tuším.“
„Musíš to zkoušet znovu.“
„S ním?“
„To je jedno. Dneska večer hlídám děti já.“
„Chtěla jsem udělat bramborovou kaši,“ zakňourala

Eliška prosebně. „Děti ji milujou.“
„Budou mít rohlíky s máslem,“ pravila Sára ledově, ale

při pohledu na Elišku radši hned dodala: „Třeba ji taky
umím, napadlo tě to vůbec?“

„Ne. Promiň.“
„A jestli ji neumím, přežijou to. Napadlo tě to vůbec?“
„Ne, ani ve snu. Nikam se mi nechce.“
„Poslouchej. Půjčím ti to tričko, co se ti líbilo.“
„Tobě sluší víc.“
„Hloupost. Tobě sluší nejvíc. Vem mobil a obvolej

všechny kamarády. Ber to podle abecedy.“
„Tak jo.“
Eliška nebyla svým založením pasivní holka, bývaly doby,

kdy se vrhala do všeho po hlavě a bez řečí. Ale stejně jako
Odysseus i ona utrpěla cestou dost zranění a ztrát. I ona
měla pocit, že přišla o Elišku.

Večer Sára zjistila, že udělat dobrou bramborovou kaši

J
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zřejmě vyžaduje, aby člověk v sobě měl tolik duševní vy-
rovnanosti a míru, kolik se jí zatím stále nedostávalo. Měla
brambory ve vlasech i v uších, ale stále nedosahovala nir-
vány. Ta se dostavila, teprve když se Tadeáš s Valérií ušklíbli
a řekli, že Eliška dělá lepší. A když se jí Eliška přišla ukázat
v jejím tričku, které jí slušelo mnohem víc než Sáře. Kaši
ani neochutnala, dá si večeři ve městě.

„A s kým?“ zeptala se Sára.
„No přece s Jardou.“
„Aha.“
Když Sára dostala první nájemné za svůj byt, pořídila ke

krbu pohodlné kanapíčko. Jejich supermoderní manželství
začalo nabírat obrátky.

Tak to kouzlo na získání muže nějak nepůsobí, pořád se
kolem mě motaj jen samí retardouši od nás ze třídy. A taky
máma mě štve pořád víc. Nutí Elišku do sexu, dobře jsem
to slyšela. Stala jsem se totiž přebornicí v poslouchání za
dveřmi, naučila jsem se čarodějnický krok sun krok neboli
úplně neslyšnou chůzi, abych mohla mámu kontrolovat.
Někdy mám pocit, že potřebuje, aby někdo sledoval každej
její krok, protože by mohla být nebezpečná sobě i okolí.
Třeba mně.

Třeba ta bramborová kaše. Málem mě otrávila! Proč
máma neumí udělat tak dobrou kaši jako Eliška? Možná
není tak dobrá máma. A jak po tom vaření vypadala! Vypa-
dala jako čarodějnice v dobách, kdy jsme ještě vypadaly jako
čarodějnice. Vypadala, jako že jí lezou brambory ušima.
A nejhorší na tom bylo, že jí opravdu ušima lezly.

Kdyby mě máma měla doopravdy ráda, tak by se bram-
borovou kaši prostě naučila, to přece nemůže být takový
problém. Jarda k nám začíná chodit velice často, ale zatím
mi to nevadí, protože myslím, že je neškodnej. I on se učí
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