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Nevydržel sedět. Jen dokola přecházel po místnosti. Přemýšlel. Vlastně nebylo co řešit. Už 

bylo pozdě. Všechno zkazil. Už nemohl nic dělat. Už jí nešlo pomoci. Nejvíce ho bolelo, že 

to vlastně všechno dělal pro ni. Aby byla šťastná. Je to přeci hloupost, ona byla šťastná 

pořád. To bylo na tom všem úplně nejhorší. Nedokázala se bránit. Neuměla říci dost. 

Vždyť ani nevěděla, že to, co se jí děje, je zlé, odporné. O MĚSÍC DŘÍVE „Ahoj Tedy, koupil 

jsi mi medvídky? Já mám ráda medvídky. Lepí a jsou sladký. Chutnaj mi. Moc mi chutnaj. 

Taky ti chutnaj medvídci, Tedy?“ Ptala se s očima na vrch hlavy. Zářila z nich dětská 

nevinnost a zvědavost. Bylo jí 21. Ale byla jako dítě, ne, ona BYLA dítě. Když jí bylo 

osmnáct, otec je oba zmlátil. Ne, že by to bylo něco neobvyklého, dělal to často. Možná, 

že si ani neuvědomoval, co dělá. Permanentně měl v krvi tak dvě až tři promile. On se 

zvládl zamknout v koupelně, než ho otec stihl uhodit. Ona se mu ale připletla do cesty a 

tak ji rána neminula. Padla hlavou na starý botník a dál nic. Nehýbala se. Otec si šel po 

svých. Zřejmě za svými kumpány. Její bratr pomalu vylezl z koupelny. Když ji uviděl ležet v 

kaluži krve a bez hnutí, zpanikařil. Nevěděl co dělat. Nakonec ji vzal do náruče a pěšky 

odnesl do nemocnice. Celou dobu na ni mluvil, utěšoval ji. Sliboval, že všechno bude v 

pořádku. Sám v to doufal. Cestou z nemocnice nemluvila, jen nepřítomně hleděla před 

sebe. Její oči byly jiné. Nebyla to ta dvě zvědavá, bystrá očka. Teď koukala, jakoby nic 

neviděla, jakoby nic nevěděla. Předtím si četla, malovala, byla velmi inteligentní, teď 

kouká na pohádky, zatímco její vrstevníci se berou a zakládají rodiny. Ránou do hlavy 

jakoby se mentálně vrátila do dětských let a odmítla stárnout. Pokud někdo zvýší hlas, 

schoulí se do klubíčka a začne se kývat tam a zpátky. Přitom si něco mumlá. Jejich otec to 

nemůže vystát. Nutí ho to křičet ještě více a tím celou situaci ještě zhoršuje. Jinak je ale 

stále veselá. Není to přirozené. Jakoby zapomínala, co jim otec dělá, vždy když se v noci 

vrátí domů, objímá ho a prosí ho o gumové medvídky. Otec ji odbyde a jde si lehnout. 

Další den se to opakuje. A pak znovu. A znovu. Jednoho dne se to ale úplně zvrtlo. Oba 

byli zrovna doma, když si jejich otec přivedl domů svou pochybnou přítelkyni a dva 

kamarády. Všichni byli přinejmenším v náladě a hlasitě se bavili, nadávali a mlátili do věcí. 

Nejprve si sourozenců nevšímali. Možná ani nevěděli, že tam jsou. Pak ale vyšla ven. 

Chtěla pozdravit otce a poznat jeho kamarády a jeho přítelkyni. Tak naivní. Bratr se jí 

snažil zadržet. „Já tam ale chci jít. Chtěla bych vidět naší novou maminku. Třeba bude 

krásná a bude mít medvídky. Já mám ráda medvídky. A chtěla bych ji vidět a obejmout. I 

tatínka bych chtěla obejmout.“ Vysvětlovala. „Neboj se, nebudu je rušit dlouho, vím, že 

když se baví dospělí, nesmím jim do toho povídat, jinak mě tatínek uhodí. Mám pravdu, 

Tedy?“ Zeptala se. „Ano máš pravdu, to víš, že máš pravdu. Ale slib mi, prosím, že se hned 

vrátíš. Slibuješ?“ „Slibuju.“ Vyběhla z pokoje. Poslouchal a čekal, co se bude dít. Bál se. 

Strašně se bál. Přes dveře ji slyšel, jak mluví. Zdálo se, že otec má dobrou náladu, a tak by 



mohlo všechno dopadnout dobře. Potom se ozval křik. Její křik. Okamžitě rozrazil dveře 

odhodlán bránit sestru. Nejprve si všiml otce. Jeho výraz nenaznačoval nic. Milenka se 

choulila na židli. Na její tváři se zračila čistokrevná hrůza. Nejděsivější obraz ho ale teprve 

čekal. V rohu místnosti stáli dva muži a podle toho, co následovalo, to zřejmě nebyli 

otcovi přátelé. Jeden z nich držel v ruce pistoli a druhý tlačil ke zdi ji. To nejhorší ovšem 

bylo to, že hlaveň pistole mířila přímo na její hlavu. Co dál? Seběhlo se to rychle. Ani 

nestihl zjistit, co muži po otci chtěli. Co ale bylo jisté, vyhrožovali mu a používali k tomu ji. 

Na otce to ale velký dojem neudělalo. Dále je jisté, že on v tu chvíli vůbec nepřemýšlel. 

Žádný rozum nebo pud sebezáchovy. Nic. Jen ji musel zachránit. Na tom záleželo. Tušil, 

že jeho otec má v kuchyňském stole něco, co nosí, když jde večer ven. Čím se brání. 

Spěšně šuplík otevřel a v ruce najednou držel vystřelovací nůž… Dál měl v podstatě černo. 

Probral se až v nemocnici a tam se také dozvěděl, že jeden z útočníků skončil s 

hlubokými ranami, také v nemocnici. Druhý utekl. Jeho otec zřejmě neutrpěl žádná 

zranění, neboť ihned po incidentu zmizel. „A ona?“ To bylo to jediné, co ho zajímalo. 

„Ona, no víte, snažili jsme se, velmi jsme se snažili, ale rána byla příliš hluboká. Je mi to 

velmi líto.“ Bylo vidět, že doktor to myslí upřímně. Co mu ale bylo do upřímnosti, k čemu 

byla. Neovladatelně se rozplakal. Byl to hlasitý pláč plný bolesti. Byla v něm ta nesmírná 

láska, ta nejopravdovější a nejryzejší láska, jaká může mezi sourozenci vzniknout. Byl 

obviněn z pokusu o vraždu a odsouzen k pěti rokům vězení. To ale nebylo nic. Od toho 

večera mu všechny dny splynuly do jedné, nikdy neutuchající bolesti. Nikdy nezapomněl 

na její výraz, který po něm vrhla v posledních okamžicích života. Byl to pohled 

vystrašeného dítěte, které milovalo dospělou láskou. 


