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E plus S
Jako 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 platonicky, 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 obírat, 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 děvčata 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 nepřepraly, 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
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podezíravě měřily. Když už chlap, tak hlavně ne tenhle,
myslely si.
„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 rekreační, 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. Bohužel jde o něco důležitějšího. Možná
mu Sára měla hned na cafè 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 šírém 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 veselé,
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
lidská 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 tě37

