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BRÃ•NA DO PEKLA
NedÄ›le, 20 bÅ™ezen 2016

Martin zvolna procitl, snad ho probudily nÄ›jaké hlasy. &Scaron;ílenÄ› ho bolela hlava a cítil nepÅ™íjemné mravenÄ•ení po
celém tÄ›le. pokusil se otevÅ™ít oÄ•i, ale vidÄ›l jen rozmazané siluety v bílém pokoji. V&scaron;echno bylo pÅ™ikryto
&scaron;edým závojem mlhy. Kde to jsem? Dva hlasy k sobÄ› velmi naléhavÄ› mluvily.

ZbystÅ™il pozornost a pokou&scaron;el se zachytit aspoÅˆ útrÅ¾ky jejich vÄ›t. &bdquo;Pochopte, paní primáÅ™ko, Å¾e
NUTNÄš potÅ™ebuji mluvit,&ldquo; Å™íkal tmavý stín. Bílá silueta mu odpovídala: &bdquo;Ale to je naprosto vylouÄ•eno, pan
kapitáne. Do rána byl na operaÄ•ním sále a probral se teprve pÅ™ed chvílí. Nebýt silné dávky morfinu, skuÄ•el by bolestí jako
zvíÅ™e. Zlomenina spodiny lebeÄ•ní, pÅ™i&scaron;el o jedno oko, má utrÅ¾enou slezinu a tÄ›Å¾ké pohmoÅ¾dÄ›niny po celé
OstatnÄ›, má i zlomenou Ä•elist, takÅ¾e vám v nejbliÅ¾&scaron;ích dnech stejnÄ› nic neÅ™ekne. Za normálních okolností jsou
zranÄ›ní nesluÄ•itelná s Å¾ivotem. A nebýt jeho mimoÅ™ádnÄ› silné tÄ›lesné konstituce, uÅ¾ by tady asi nebyl. PÅ™eÅ¾il to
jenom zázrakem. Ale jeho stav zÅ¯stává i nadále kritický a poÅ™ád je&scaron;tÄ› nemá vyhráno&hellip;&ldquo;
&bdquo;&Scaron;koda, mÄ›l jsem na mysli jenom pár triviálních informací. Nikdo netu&scaron;í, co iniciovalo ten
&scaron;ílený amok. Zastavím se tu pozdÄ›ji, tady uÅ¾ stejnÄ› nic nenaspÄ›cháme. Ten chlap, co mu to udÄ›lal, pak doma
vyhodil Å¾enu z osmého poschodí paneláku a sám vyskoÄ•il za ní. Sbírali jsme je dole lopatou&hellip;&ldquo;
&bdquo;Vím, sly&scaron;ela jsem o tom, té rodinné tragédie je plný &scaron;pitál. Prý po nich zÅ¯staly dvÄ› dÄ›ti.
PÅ™í&scaron;erné! Tak tuhle práci vám rozhodnÄ› nezávidím&hellip;&ldquo; Pokud vím, tak mezi personálem va&scaron;í
JIPky, pracuje dokonce sestra té zavraÅ¾dÄ›né.&ldquo; Myslíte vrchní sestru Alenu Zachovou? Ano, její dvojÄ•e, jakoby si z
oka vypadly. Alenu znám uÅ¾ léta, ale kdyÅ¾ jsem je nedávno obÄ› potkala ve mÄ›stÄ›, nepoznala jsem, která je která. Tak
neuvÄ›Å™itelnÄ› si byly podobné. Ale máte smÅ¯lu, staniÄ•ní sestra Zachová má dneska aÅ¾ noÄ•ní smÄ›nu.&ldquo; &bdquo;N
tak to jste mnÄ› moc nepotÄ›&scaron;ila,&ldquo; Å™ekl mrzutÄ› muÅ¾ský hlas. &bdquo;Co se dá dÄ›lat? Zastavím se tu
pozdÄ›ji.&ldquo;
Oba hlasy se vzdalovaly a Martin, který sly&scaron;el jen pár útrÅ¾kÅ¯ dialogu, horeÄ•natÄ›
pÅ™emý&scaron;lel. Proboha, o kom to mluvili? Snad ne&hellip; Zvolna se probíral z agónie a usilovnÄ› se snaÅ¾il listovat v
pamÄ›ti. VÄ•erej&scaron;ek byl pÅ™ece den, jako kaÅ¾dý jiný. Jen matnÄ› si vybavoval nÄ›jaké kluzké Å¾enské tÄ›lo, vzpínaj
ním. HaniÄ•ka! BoÅ¾e, to je Å¾enská, krev a mlíko! A pak sedÄ›l v nÄ›jaké hospodÄ›&hellip;
*
*
*

Pro&scaron;el kolem výÄ•epu k masivním dubovým stolÅ¯m. Na Ä•í&scaron;níkÅ¯v tázavÄ› vztyÄ•ený palec, jen zavrtÄ›l h
výmluvnÄ› zacinkal klíÄ•i od auta. Objednal si minerálku. &bdquo;Z daleka?&ldquo; prolomil ticho muÅ¾, ke kterému si Martin
pÅ™isedl. LhostejnÄ› na nÄ›j pohlédl. To rozpité pivo, co má pÅ™ed sebou, je dneska urÄ•itÄ› první i poslední.
&Scaron;irokánská ramena a dobrých sto deset kilo váhy, odhadl bleskovÄ›. &bdquo;ZáleÅ¾í na tom?&ldquo; odpovÄ›dÄ›l
podráÅ¾dÄ›nÄ› Martin. &bdquo;Já jen, Å¾e auÅ¥ák s písmenem há v espézetce, tu nestojí zrovna kaÅ¾dej den.&ldquo; Å™ek
smíÅ™livÄ› chlapík a uchopil do svých obrovských dlaní pÅ¯llitr, Å¾e se napije.

&bdquo;PracovnÄ›?&ldquo; dodal je&scaron;tÄ›.
&bdquo;Za Å¾enskou.&ldquo; pÅ™iznal Martin. &bdquo;Moje s
zrovna dvakrát není a hned po porodu ji povÄ›sila na hÅ™ebík. A pÅ™ece se ji nebudu poÅ™ád dopro&scaron;ovat. Tak sem
jezdím, jak vy Å™íkáte tím va&scaron;ím hantecem, vojíÅ¾dÄ›t jednu &scaron;picovó hajfu.&ldquo;
Silák se usmál a zved
oboÄ•í: &bdquo;Ále?&ldquo; hvízdl obdivnÄ›. &bdquo;Copak u vás takový Å¾enský nemáte?&ldquo; &bdquo;Takový teda ani
náhodou. Tak Ä•erný vlasy a modrý oÄ•i, jako tahle, nemá Å¾ádná jiná.&ldquo; &bdquo;S takovou tu bude mít i spoustu
místních ctitelÅ¯.&ldquo; namítl chlapík. &bdquo;Na to rychle zapomeÅˆ, má doma dva malý kluky a manÅ¾el ji skoro nepustí z
domu. Navíc ji zanedbává, protoÅ¾e po práci je v jednom kuse na leti&scaron;ti.&ldquo;
&bdquo;Na leti&scaron;ti,
Å™íká&scaron;?&ldquo; zpozornÄ›l muÅ¾. &bdquo;Jo,&ldquo; pÅ™itakal Martin. &bdquo;Paragán. Byl u nich uÅ¾ na vojnÄ› a
poÅ™ád pÅ™ímo posedlej. V&scaron;echen Ä•as tráví na leÅ¥áku, prej i jako instruktor. Chodí domÅ¯ aÅ¾ naveÄ•er, utahanej
kÅ¯Åˆ, sekne sebou a spí jak zabitej. Ale nic naplat, Å¾enská potÅ™ebuje svý, a tak si hledá potÄ›&scaron;ení
jinde.&ldquo; &bdquo;Co mnÄ› to tady valí&scaron; za klíny do hlavy? Jak jinde, kdyÅ¾ je vÄ›Ä•nÄ› zavÅ™ená doma?&ldquo;
&bdquo;Internet, kámo, internet! To nezná&scaron;? Å˜íká ti to vÅ¯bec nÄ›co? Mrouská se starýmu pÅ™ímo za zády,
napÅ™ed doma virtuálnÄ› a pak i doopravdy.&ldquo;
&bdquo;Pod svícnem bývá tma?&ldquo; &bdquo;PÅ™esnÄ› tak,&ld
pÅ™itakal Martin a nadmul se pýchou. &bdquo;TÅ™eba nakecala tomu svýmu &scaron;mudlovi, Å¾e jede s kámo&scaron;kou
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týden do skal. ParoháÄ• jí to seÅ¾ral i s navijákem. JenÅ¾e ta kámo&scaron;ka tam byla se svým manÅ¾elem a ona tím pádem
se mnou. Chápe&scaron;?&ldquo;
&bdquo;Chápu,&ldquo; zamumlal mezi zuby hromotluk. Rychle vstal a pevnÄ›
uchopil do svých medvÄ›dích tlap tÄ›Å¾kou Å¾idli. NeÅ¾ se rozmáchl k hrozivému úderu, Martin staÄ•il zahlédnout padající Ä•
Ä•epiÄ•ku s vy&scaron;itým emblémem bílého padáÄ•ku. Martin strnul. &bdquo;A do prdele!&ldquo; blesklo mu hlavou. V
intuici si staÄ•il zakrýt obliÄ•ej rukama, ale hned první pÅ™í&scaron;erná rána dubovou Å¾idlí, mu je roztÅ™í&scaron;tila napad
Pak ztratil vÄ›domí&hellip; *
*
*
StaniÄ•ní sestra Alena Zachová usedla nad svou poslední noÄ•ní kávu a s cig
se ubírala klikatými cestiÄ•kami vzpomínek na svou sestru Hanu, co uÅ¾ není&hellip; Jednoho dne skonÄ•il Ä•as dÄ›tských her.
se probudily do stÅ™íbrného rána a ocitly se na prahu dospívání, pÅ™iná&scaron;ejícího tu&scaron;ení sladkých tajemství.
Panenky i korálky dÄ›tských slz, byly rázem zapomenuty a jejich sesterské klíny pookÅ™ály zvÄ›davostí. Jejich panenské
klíny, které tak omamnÄ› vonÄ›ly po jasmínu, zvlhly zlatavým jantarem vzru&scaron;ení. A tak za dlouhých veÄ•erÅ¯, se ve svém
dívÄ•ím pokoji, vydávaly na vítÄ›znou cestu hledání, protoÅ¾e nejcitlivÄ›j&scaron;í místeÄ•ka na Å¾enském tÄ›le, ta pozná zas
jenom Å¾ena.
AniÅ¾ se to nÄ›kdo dozvÄ›dÄ›l, Alena s Hankou nalézaly rozko&scaron; ve vzájemných sesterských dotecích, které jim
pÅ™iná&scaron;ely sladkou chuÅ¥ zakázaného ovoce. Krev jim se divoce bouÅ™ila ve spáncích a slast objevování v nich
probouzela touhu a zrychlovala dívÄ•í dech... Citlivé doteky nÄ›Å¾ných dlaní a úst, jitÅ™ily jejich kÅ™ehké city a rozsvÄ›cely dv
páry modrých oÄ•i dosud nepoznanou rozko&scaron;í. Vzru&scaron;ené sténání dvou dívÄ•ích hrdel bylo pokaÅ¾dé jak
mávnutí stÅ™íbrných kÅ™ídel dvou rackÅ¯, kteÅ™í bok po boku vzlétají k oblakÅ¯m. Alena si bláhovÄ› namlouvala, Å¾e to nikd
neskonÄ•í.
Ale najednou pÅ™i&scaron;el zlom. V Å¾ivotÄ› její HaniÄ•ky se objevil muÅ¾, který rozbil jejich sesterské m
napadrÅ¥. PÅ™i&scaron;el nepozván. Elegán s vÅ¯ní Fahrenheita.
PÅ™itom kdysi obÄ› dvÄ›, Hanka i Alena, tak &scaron;íle
zboÅ¾Åˆovaly tu ojedinÄ›lou vÅ¯ni z francouzské stáje plnokrevníkÅ¯ Christiana Diora. Ta úchvatná vÅ¯nÄ› parfému
Fahrenheit, pÅ™ivádÄ›la do nejistoty obÄ›, ale ani ve snu netu&scaron;ily, Å¾e pro jednu z nich se stane osudnou. Jmenoval
se Petr a Alena ho od první chvíle nenávidÄ›la, Å¾e jí ukradl sestru i lásku v jediné podobÄ›. Jednoho dne si pÅ™i&scaron;el o
Hanku Å™íci s kyticí. A kdyÅ¾ potom opou&scaron;tÄ›l jejich dÅ¯m, jakoby spolu s ním i láska odcházela dveÅ™mi z jejich
sesterských srdcí a nechala Alenu samotinkou v slzách. Ale Petr byl v tuto chvíli uÅ¾ mrtev, stejnÄ› jako její milovaná
sestÅ™iÄ•ka Hanka.
On si to rozhodnÄ› zaslouÅ¾il. Tak nemilosrdnÄ› pÅ™ece vyrval její milovanou kÅ™ehkou sestÅ™iÄ
panenské pÅ™írody pÅ™edhÅ¯Å™í VysoÄ•iny a tím udÄ›lal kolosální chybu. HanÄ•ina citlivá du&scaron;e, zvyklá na stÅ™íbrno
romantiku hlubokých lesÅ¯ a vonících luk, plných kvÄ›tÅ¯ i motýlÅ¯, se v milionech tun chladného betonu sídli&scaron;tÄ›, cítila
beznadÄ›jnÄ› ztracená a nepochopená. Bylo to pro ni nesmírnÄ› ubíjející a frustrující. Byla pÅ™ece zvyklá létat, volná jako
pták. A najednou se ocitla v okovech, se dvÄ›ma dÄ›tmi na krku, zavÅ™ená jak bezmocné ptáÄ•e, zajaté ve zlaté kleci vÄ›Å¾e
nejvy&scaron;&scaron;ího paneláku. A pÅ™itom Hanka byla tak krásná a okouzlující, jakoby se snad ani nenarodila pro
tento svÄ›t&hellip;Byla jako Marie Antoinetta po Ä•esku. Ta ve svých &scaron;estnácti pÅ™ijela z Rakouska do Francie jako
manÅ¾elka Ludvíka XVI. a v osmatÅ™iceti krvácelo její pÅ¯vabné tÄ›lo na popravi&scaron;ti za hlasitého Å™evu lÅ¯zy. Mezitím
trápila, koketovala, flámovala, utrácela, hýÅ™ila. Slavná královna se sloÅ¾itým osudem, Marie Antoinetta&hellip;
A
Hanka, zaskoÄ•ena &scaron;okující prázdnotou mÄ›sta, suchým manÅ¾elským stereotypem i vlastním zoufalstvím, unikala do
paralelního svÄ›ta, plného vstÅ™ícných muÅ¾Å¯, kteÅ™í se aspoÅˆ pokou&scaron;eli jí porozumÄ›t a dokázali pohladit její poe
du&scaron;i a dát jejímu dravému tÄ›lu vÄ›dÄ›t, Å¾e je poÅ™ád je&scaron;tÄ› pÅ™itaÅ¾livou Å¾enou. Byla daleka nÄ›jakému
to jen drobné epizody, naplnÄ›né její nenucenou koketérií a lehkým flirtem. Byla nesmírnÄ› opatrná, ale s jídlem roste chuÅ¥
a ona ani ve snu netu&scaron;ila, Å¾e se jednou mÅ¯Å¾e utrhnout ucho od dÅ¾bánu, se kterým si chodila ke studánce pro
&scaron;tÄ›stí&hellip; Hanka ztrácela opatrnost a nevÄ›domky kopírovala osud Marie Antoinetty aÅ¾ do samotného dÄ›sivého
konce. A ten pohár trpÄ›livosti pÅ™etekl poslední kapkou právÄ› pÅ™edchozí noci&hellip;
Alena si unavenÄ› promnula záp
zbÄ›Å¾nÄ› pohlédla na hodinky. Do konce její sluÅ¾by uÅ¾ zbývalo jen pouhých pÄ›t minut. V &scaron;atne to bzuÄ•elo jako v
Oblékající se dÄ›vÄ•ata, konÄ•ila noÄ•ní sluÅ¾bu a louÄ•ila se s pÅ™íchozími, které spoleÄ•nÄ› se &scaron;atnovými skÅ™íÅˆ
dne&scaron;ní den.
TeÄ• nebo nikdy&hellip; Nesly&scaron;nÄ› vklouzla do pokoje... V záhlaví lÅ¯Å¾ka zbÄ›Å¾nÄ› pohlé
pÅ™ístroje, které poÅ™ád je&scaron;tÄ› signalizovaly kritický stav pacienta. Jediným pohybem vypnula aparatury, udrÅ¾ující
základní Å¾ivotní funkce. Splnila svoji &ldquo;Svatou povinnost&ldquo;.
Krátce vyÄ•kala a pak je znovu uvedla do
Ä•innosti. OkamÅ¾itÄ› se ozval alarm, na&scaron;tÄ›stí dosud ztlumený na noÄ•ní intenzitu. Z chodby sem pronikal hluk bouchá
várnic, chystaných ke snídani a alarm beztak nebylo sly&scaron;et. Oddechla si, bez ohlédnutí opustila pokoj a rychle
smÄ›Å™ovala k &scaron;atnÄ›. Pozdravila se s ranní smÄ›nou a bleskovÄ› se oblékla. Rychlovýtah s ní slétl aÅ¾ do pÅ™ízemn
podlaÅ¾í.

LaÄ•nÄ› se nadechla studeného vzduchu. StÅ™íbrným jíním ozdobené smrky nemocniÄ•ní aleje, si nad ránem svlékly svou
tenkou ko&scaron;ilku, utkanou z ranní rosy. Alena vzhlédla k parkovi&scaron;ti a její roztÄ›kané oÄ•i zoufale hledaly
Zuzanin ostÅ™e Ä•ervený Peugeot. NÄ›kde tady musí pÅ™ece být! KdyÅ¾ spatÅ™ila, Å¾e na ni zablikal rudý vÅ¯z, oddechla s
krokem zamíÅ™ila k nÄ›mu. Plavovláska, sedící za volantem, se na ni usmála a nahnula se pÅ™es sedadlo spolujezdce.
Spolu s dveÅ™mi se pootevÅ™el i výstÅ™ih její halenky a odhalil její plné prsy. Alena spÄ›&scaron;nÄ› nastoupila. &
Zuzko&hellip;&rdquo; vydechla a pÅ™ivinula se k omamnÄ› vonícím blonÄ•atým vlasÅ¯m. Pak provinile vzhlédla a v Zuzaniných
zelených oÄ•ích, které ji hebce pohladily, spatÅ™ila hedvábné doteky vycházejícího slunce.
Krátce se políbily a obÄ› vnímaly
vláÄ•nost svých pootevÅ™ených vlhkých rtÅ¯, které si ti&scaron;e nabídly v tom krátkém ranním okouzlení...
&bdquo;ÄŒus
miláÄ•ku! Tak co mÅ¯j manÅ¾ílek, vy&scaron;lo to?&rdquo; zeptala se Zuzana a nedoÄ•kavÄ› jí visela na rtech. &bdquo;TÄ›snÄ
pÅ™ed &scaron;estou jsem Martina odpojila,&ldquo; hlesla ti&scaron;e Alena a s povzdechem sloÅ¾ila hlavu do
dlaní. &bdquo;Jsi formát, Alenko, já vÄ›dÄ›la, Å¾e je na tebe spolehnutí.&rdquo; Å™ekla Zuzana a konej&scaron;ivÄ› ji pohladi
po vlasech. Byly tak úÅ¾asnÄ› Ä•erné&hellip; Jako antracit. Byly Ä•ernÄ›j&scaron;í, neÅ¾ dne&scaron;ní tmavá noc, kterou
probdÄ›la s oÄ•ima, visícíma na mobilu. &bdquo;A uÅ¾ klídek, lásko,&rdquo; dotkla se Zuzana nÄ›Å¾nÄ› Alenina chvÄ›jícího s
&bdquo;teÄ• uÅ¾ jen pár týdnÅ¯ poÄ•káme, aÅ¾ se v&scaron;echno uklidní. A pak se k tobÄ› nastÄ›huji&hellip;&rdquo; ZaÅ™a
jedniÄ•ku, energicky pÅ™i&scaron;lápla plyn a Ä•ervený Peugeot se rozjel k dálniÄ•nímu pÅ™ivadÄ›Ä•i, vstÅ™íc novému dni.
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&bdquo;Má&scaron; dost benzínu?&rdquo;ozvala se nejistÄ› Alena. &bdquo;Neboj, stavila jsem se hned ráno na
benzínce a vzala jsem plnou nádrÅ¾.&rdquo; uklidnila ji Zuzana se suverénním úsmÄ›vem na rtech.
&bdquo;VidÄ›las to,
Zuzko? ÄŒerná koÄ•ka!&ldquo; &scaron;pitla polekanÄ› Alena a rezignovanÄ› dodala: &bdquo;Proboha, snad to není nÄ›jaké
zlé znamení?&rdquo; &bdquo;Neboj, zlatíÄ•ko, BÅ¯h pÅ™ece není, kolikrát ti to mám je&scaron;tÄ› Å™íkat? A my dvÄ› jsme s
smÅ¯ly vybraly uÅ¾ vrchovatÄ›,&rdquo; uklidnila ji Zuzana a povzbudivÄ› dodala: &bdquo;TeÄ• uÅ¾ není ani Hanka ani Martin,
jsme jen my dvÄ›. A Ä•eká nás uÅ¾ jenom &scaron;tÄ›stí.&rdquo; ObÄ› ulehÄ•enÄ› oddechly a jejich oÄ•i se krátce setkaly.
Zuzana si uvÄ›domovala, jak miluje ty andÄ›lské tmavomodré oÄ•i. Nádherné zÅ™ítelnice Aleniných oÄ•í se náhle
roz&scaron;íÅ™ily dÄ›sem.
Zuzana strnula. PozdÄ›!
Jejich vÅ¯z prorazil chatrné zábradlí mostu a zÅ™ítil se do propa
pod nimi, pÅ™ímo pod kola jedoucího kamiónu. Peugeot se po dopadu vzÅˆal a pohÅ™bil je v hoÅ™ícím pekle. &Scaron;okova
kamionu staÄ•il jen prudce &scaron;lápnout na pedál brzdy, ale vÄ›dÄ›l, Å¾e je zcela bez &scaron;ance. Obrovská hmota
kamionu drtila pÅ™ed sebou havarované auto, které se sneslo z nebe.
Kamion se ve smyku vzpÅ™íÄ•il. S planoucím klubk
vozu pÅ™ed sebou, prorazil Ä•elnÄ› svodidla a vzepjal se vstÅ™íc skalnímu masivu. Pak ve zlomku vteÅ™iny stra&scaron;livo
pÅ™ibil trosky Peugeotu na skálu...
Cesta spravedlivého ze v&scaron;ech stran lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyranií lidské zloby. PoÅ¾ehnán
buÄ• ten, kdo ve jménu lásky a dobré vÅ¯le vyvede chabé z údolí temnoty, neb ten jest skuteÄ•ným pastýÅ™em a spasitelem
zbloudilých du&scaron;í. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hnÄ›vem v&scaron;echny, kdo se pokusí otrávit a
zniÄ•it mé bratry. A kdyÅ¾ uvalím svou mstu na tebe, sezná&scaron;, Å¾e jméno mé je &ldquo;BÅ¯h&rdquo;. Ezechiel
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