SESTRA

Nad lesem už zčásti naladěných do podzimních barev se zatáhla obloha. Po cestách i
mimo ně se potulovali houbaři, kteří střídavě s hledáním hub věnovali své nenávistné pohledy
ostatním houbařům. A nevypadalo to, že se chytají domů, neboť úroda letos na začátku
podzimu trhala české rekordy. V novinách a v televizi se lidé pyšnili svými plnými košíky a
vraceli se do lesů zas a zas. Čím dál tím častěji scházeli mimo cestu hlouběji do lesů.
Ida, matka pětileté Veroniky, které zůstalo příjmení po otci i když ho dvou let
neviděla, si domluvila hlídání u své sestry a vyrazila s košíkem a batohem, kde měla vodu a
jídlo na celý den do lesa. Vyšla sama, chtěla si odpočinout od celodenních stresů, kterých se
nemohla zbavit už tři roky. Od té doby, co se jí přihodila ta příhoda. Ta příhoda, díky které se
její život obrátil vzhůru nohama, musela poprosit rodiče a sestru o pomoc a sehnat si i druhé
zaměstnání, aby všechno zvládla a své nádherné dceři Veronice zajistila dětství alespoň
takové, které si nemohla dopřát sama. Na lesní křižovatce se dala do leva a po dvaceti
minutách sešla z cesty do mokřin za tisovým hájem. Broukala si písničku While My Guitar od
Beatles a kráčela bezmyšlenkovitě dál. Vesele. Bez strastí a starostí.
Začalo pršet a Ida to v hustém tisovém háji ani nezaregistrovala. „I don´t know why
nobody told you. How to unfold your love.“ I když to necítí, pořád to bolí. Její necitlivá
pravá ruka zvedala ze země mladého Hřiba Borového, hned poté se ohýbala pro druhý úlovek,
ale všimla si pohozené injekční stříkačky vedle. Houbu nechala být a porozhlédla se kolem.
Jana už od mala svou sestru nenáviděla. Nedala nikdy najevo, že přímo z hloubi duše
nenávidí hlídání její dcery, neřekla nahlas, že si přála její smrt po té, co ji její bývalý přítel
bodl dvakrát do zad a rozřízl tvář. Přála si pomstu. Hlubokou a svatou nenávist, která v ní
dřímala, způsobila matka, která už od mala chovala mateřskou lásku jen k Idě a Jany si vůbec
nevšímala. Proto, když se dnes naskytla ohromující příležitost se pomstít a skoncovat
s trablemi, ohřála Veronice čaj a řekla, že si jde koupit cigarety vedle do večerky a je za deset
minut zpátky.
„Této, koupíš mi lízátko?“ zeptala se Veronika a Jana, která si schovávala do kapsy
finský sběratelský nůž, jen ve spěchu přikývla a zamkla za sebou dveře. Nastartovala svého
Forda Focuse a vydala se do Českých Hamrů.

I přes hustý déšť Ida se dál toulala lesem, vesele si broukala a houby se ji plnil košík.
Měla v plánu večer navštívit matku. Tu návštěvu zosnovala sestra, která chtěla něco
důležitého říct. Že by byla těhotná? Hlavou proběhlo několik hezkých myšlenek na to, že i
ona bude teta. Ani ona a ani matka nevěděli, že se blíží tragédie Shakespearovských rozměrů.
Jana našla sestry auto vedle hospody, přesně tam, kde řekla. „Ach ta naivní trubka“.
Vypustila ji pneumatiky a zavolala ji. „Ido, Veronice se udělalo zle, rychle přijď zpátky
k auto, budeme muset jet do nemocnice“. Ida na nic nečekala a rozběhla se k auto. Po zjištění,
že má vyfouklé pneumatiky a na vesnici nikde nikdo, zavolala Janě ať pro ni přijede. Vytáhla
si z kabelky cigaretu a vydatně šlukovala a byla čím dál tím více nervóznější. Jana, která si
dávala mezitím kávu v Měděnci, měla všechno do posledního detailu promyšlené a
připravené. Vyrazila přesně tak, aby tam nebyla moc brzo a ani moc pozdě.
„Jsem tak ráda, že tě vidím dřív, než bylo v plánu“ řekla Ida. „Není čas na zbytečné
zdržování“ odpověděla Jana a obě dvě nasedly do auta a vyrazili domů.
„Už od mala, kdy ses narodila, jsem tě neměla ráda. I když bylo občas hodně těžký
nemít rádo to malý miminko, který se tváří tak roztomile. Co jsi vylezla na svět najednou jako
bych nebyla. Ty jsi dostávala každý měsíc nový šatičky a botičky a prakticky všechno, co sis
jako malá zamanula. V patnácti, když jsem odešla na intr jsem si myslela, že se všechno
změní a že tu tíhu nenávisti už nebudu muset před sebou jako brouk tlačí kuličku, ale nic se
nezměnilo. Vracela jsem se na víkendy a pořád byl jenom řev. Víš, jaký to bylo? Ne nevíš.
Nemohla jsem si domů přivést přítele a mezitím ty co? Ty jsi je střídala jako ponožky a matka
tě za nima ještě ochotně vozila, nechávala tě u nich přespávat. Zatímco já starší sestra jsem
musela celej víkend doma makat jako uhel, abych matku uspokojila. Ne jenom to, že jste obě
dvě ve mně zrodili nenávist a chuť po pomstě, ale udělali jste ze mě slabou trosku, která po
mnoho let nezvládla udělat svoje rozhodnutí. Jenom jako cvičená opice skákala, jak jste vy
dvě pískaly.“ Ida pootevřela pusu, že něco řekla, ale Ida ji zastavila a pokračovala dál. „Před
pěti rokama, když tě pobodal ten zfetovanej magor a ty jsi ležela v nemocnici mi tě nebylo ani
trošku líto, ale chodila jsem tam za tebou a přetvařovala jsem se, držela tě za ruku a říkala
nahlas ty lži jako například to, aby ses co nejdřív uzdravila.“ Zvýšila hlas. „Ne nepřála.
Nesnášim tě, chtěla jsem abys umřela a Veronika šla do děcáku a teď se mi to splní. Jí není
vůbec zle, jen jsem ji do čaje dala prášků do spaní tolik, že by to zabilo koně. A umřeš i ty a
doufám že i matka, protože ona se nervově zhroutí.

Jana zastavila u rybníka a vytáhla z kapsy finský sběratelský nůž a pomocí něj vyhnala
z auta Idu. Hustě pršelo, na hladinu dopadaly kapky. Rozzuřená Jana s nepříčetným výrazem
s nasazenými gumovými rukavicemi vyrazila k útoku a bodla Idu do pravého stehna. Ta
bolestí vyhrkla a řekla „nezapomeň, že jsem byla dneska na houbách“ a vytáhla obrovskou
kudlu. S velikými obtížemi se zvedla na levou nohu a obě dvě stáli proti sobě tváří v tvář. Ida
máchla nožem a řízla Janu, která stála na břehu rybníka do ruky. Na hladině se objevili mezi
kapkami deště i první kapky krve. Jednoruká Jana a jednonohá Ida stáli naproti sobě a oboum
tekly slzy. Teď už nebylo cesty zpět. „Tak pojď do mě, jen pojď“ zakřičela Ida a Jana pevně
sevřela nůž a bodla Idu přímo do srdce ta ale současně bodla nožem na slepo vpřed a podřízla
ji krční tepnu.
V tu chvíli déšť ustal, obě dvě leželi v kaluži krve, kde kaluž připomínala tvar srdce.

