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Osnova: 

1. Co se stalo? 

2. Jednou se nic nestane 

3. Povinnosti 

4. Dobrá zpráva 

5. Štěstí 

6. Osudová chyba 

7. Nemocnice  

8. Doktor 

9. Zotavování 

10. Neznámé číslo 

11. Propuštění 

12. Divný muž 

13. Proč ona? 

14. Naděje zmizela 

Bylo sychravo a kapky deště padaly z šedých zamračených mraků. Sára 
vycházela z obchodu. Neměla deštník, ani nic, čím by se mohla aspoň trochu 
ochránit od proudu vody, který se na ni hrnul. Promoklé špinavé ponožky jí 
čvachtaly v ještě více špinavých botách a ona jenom v sukýnce a v promoklé 
košili kráčela ulicemi smutně domů. Záda, jež jsou normálně narovnaná, jsou 
dnes shrbená. Zářivý úsměv dnes vystřídaly koutky svěšené dolů. Blond vlasy 
teď spíše připomínaly mokrou slámu. Z očí se ztratily jiskřičky, teď už to byly 
jenom dvě hluboké modré studny bez života. Dnes přišla o svou dlouholetou 
práci v obchodním řetězci s oblečením. 

Hned, co vstoupila mezi dveře bytu, ozvalo se radostné výskání. Přiběhly k ní 
její děti Tom a Andrea. Obě dvě děti byly stejně hubené a měly stejné jiskřičky 
v očích jako jejich maminka. Ta k nim přišla s nuceným úsměvem, objala je a 
uložila. Poté se vyčerpaně složila na pohovku. Všimla si jiskřivé láhve s hnědo-
oranžovou tekutinou. Hypnotizovala ji. Pak ovšem neodolala. Sáhla po ní. 
„Jednou se nic nestane.“ A pak už ucítila hořkou pachuť v ústech a teplo 
rozlévající se v jejím těle.  

Ráno ji probudily paprsky vycházejícího slunce. Prodíraly se skrz rolety. 
„Mami, mami!“ začal někdo křičet. „Musíme do školy, odvezeš nás?“ Na tuto 
otázku nikdo neodpověděl, místností se rozlinulo ticho. Sára se nakonec zvedla, 
pohladila tu prosící hlavu, vzala klíče a šla splnit povinnost. 



Do školy přijeli včas. Sára se slunečními brýlemi na očích, jež zakrývají 
kocovinu. „Ahoj, kde jsi včera byla, nezvedala si telefon.“ Ozvalo se za jejími 
zády. Když se otočila, zjistila, že je to její bratr Matěj. Usmíval se na ni. 
Ukazoval jí tím ďolíčky ve tvářích a bílé rovné zuby. Sára mu úsměv oplatila: 
„Byla jsem doma, asi jsem jenom neslyšela mobil.“ Pokrčila rameny a rukou 
popohnala děti do budovy. Ty se sborově rozloučily a odcupitaly dovnitř. „Tak 
co se děje?“ zeptal se Matěj. Sára se na něho překvapeně podívala, ale pak 
povolila a vše mu řekla. Matěj jí naslouchal, občas pokývl hlavou. Po dlouhém 
monologu zvedl hlavu a usmíval se. „V práci máme volné místo zásobovačky 
zboží, jestli chceš, můžu se za tebe přimluvit.“ Sára vzhlédla a jasně se mu 
podívala do očí. Ani si neuvědomovala, co dělá. Skočila mu kolem krku. Její 
bratr se pouze zasmál a objetí opětoval. 

Na druhý den Sáru vzali do práce, a tak se na pár týdnů opět všechno uklidnilo. 
Ona opět každý den chodila s úsměvem na tváři. Děti se úspěšně probojovávaly 
školou. Sáru proto jednou napadlo, že by si mohli někam zajít. Děti byly 
nadšené. 

Po procházce parku, kde chtěli děti pořád něco kupovat, na to Sára odpověděla 
rozpačitým úsměvem. „Někdy jindy, ano?“ Následovalo náměstí plné lidí, kam 
si chtěli zajít. Mezitím co vybírala nejlevnější restaurace, nevšimla si, co se děje 
za ní. Uprostřed náměstí si stouplo pět maskovaných mužů. Sára se otočila a 
spočinula jednomu z nich v očích. To, co v nich uviděla, bylo něco horšího než 
jenom zloba. Ti muži stojící uprostřed náměstí drželi v rukou zbraně. Všechno 
se začalo dít rychle. Lidé křičeli. Utíkali. Snažili se zachránit své nejbližší. Sára 
stála. Nemohla se pohnout. Dech se jí zastavil. Srdce se nehnulo. S hrůzou 
v očích stála jako z kamene. Koukal na tu hrůzu před sebou. Studený pot jí 
orosil čelo, ale ona bez mrknutí pořád stála. Jako kdyby čekala na ten osudný 
výstřel, který by ji probudil ze zlého snu, jako kdyby čekala na zaklínadlo, které 
ji vysvobodí. Nic nepřišlo. Ona však stála. „Mami, mami!“ ozvalo se odněkud. 
To Sáru probudilo a ohlédla se. Z očí jí vyrazily slzy, obě její děti ležely na zemi 
s prostřeleným tělem, ona se k nim sehnula. Viděla, jak jim postupně zbělávají 
končetiny, jak rty se zabarvují do modra. Jenom červená krev stále nepřestávala 
vyrážet z jejich těl. Obě je objala se slzami v očích a hysterickým dýcháním. 
Předtím nemohla dýchat, teď nemůže zastavit. Nedokáže ani promluvit. Mozek 
jí odmítá službu. Tep se jí zrychluje. Jediné, co už vidí před svýma očima jsou 
černé mžitky. Pak už nevidí nic.  

Sára se probudila v nemocničním pokoji. Ruce vypovídaly službu a hlava 
třeštila. Světlo vycházející z prosklených bílých oken, narážející na modravé 
stěny pokoje, jí bylo do očí. Když už konečně mohla pohnout hlavou, zkusila 
vstát. Vyšvihla se do sedu, ale ostrá bolest ji vrátila zpátky. Zkusila to znovu, 
pomaleji, tentokrát to nebylo tak bolestivé a ona mohla vstát. Na rohu pokoje se 
vystavovala zelená oschlá palma a vedle ní byl stolek se spoustou léků. 
Rozhlédla se okolo sebe a zjistila, že kromě jejího lůžka tam byla ještě dvě. 



Nikdo na nich ovšem nebyl. Bílé peřiny ležely ustlány bez nejmenší chybičky. 
Na druhé straně vedle dveří viselo zrcadlo. Přišla k němu. Uviděla v něm 
pohublou postavu v modré nemocniční košili a rozcuchanou hlavu. „Modrá, jak 
já tu barvu nesnáším.“ zamumlala si. Snažila se vybavit si včerejší den, nebo 
předvčerejší? „Co je vlastně za den?“ „Je sobota.“ odvětila jí nevědomky sestra. 
Sára se zbrkle otočila až jí ta tupá bolest opět narazila na čelo. „Au!“ chytla se 
za hlavu. „Měla byste si jít lehnout, za chvíli vám přinese léky na bolest pan 
doktor.“ Sára jen lehce kývla hlavou a zalezla zpátky na postel. V hlavě jí však 
pořád vrtalo, co se včera stalo.  

Po nekonečných asi deseti minutách přišel do pokoje muž bíle oblečený nesa 
černé desky. Přišel k Sáře. „Dobrý den, jsem váš ošetřující doktor, ve středu jste 
utrpěla malý infarkt.“ „Infarkt?“ zhrozila se. „Není to tak vážné, nebojte, jen 
byste se měla teď šetřit.“ „A co se týče vašich dětí…“ „Děti?“ Najednou se jí 
v hlavě rozsvítilo. Probleskávaly v ní útržky z toho dne. Muži, krev, černo před 
očima. Pamatovala si i houkání sirén a vzdálené hlasy. Jedna neposlušná slza jí 
skápla z oka. Podívala se na toho doktora. Šedivé vlasy a docela sympatický 
obličej. Koukal se na ni chvíli lítostivě. „Vaše děti byly operovány, operace 
dopadla vcelku dobře, teď je ale na nich, jestli se probudí, může to trvat den, 
týden a možná i měsíc.“ To Sáru dorazilo úplně. Kolena se jí podlomila a ona 
opět upadla do dlouhého spánku.  

Dny ubíhaly v nemocnici rychle. Sára se rychle zotavovala. Chodil k ní její bratr 
a společně navštěvovali Toma a Andreu. Po dvou týdnech se stále neprobudili. 
Sára vypadala čím dál víc ztrhaně.  

Jednou jí volalo neznámé číslo, když se pak vrátila, Matějovi řekla, že to byl jen 
omyl, ale výraz na jejím obličeji nasvědčoval něčemu jinému.  

„Den propuštění!“ říkala si Sára. Děti se ještě pořád neprobudily a Sára tomu už 
nedávala naději. Matěj ji přišel vyslechnout do nemocnice. Cestou potkali 
doktora, ten Sáře jen něco dodal a Sára utíkala zpět za svým bratrem. 

Další den Matěj seděl na schodech před domem a čekal na Sáru. Byli 
domluveni, že ve tři ji vyzvedne a zajdou spolu na squash. Chtěl ji nějak 
rozptýlit. Zdála se mu už dva týdny nějaká divná, zamyšlená. 

Před domem zastavilo černé auto značky Audi. Řidič, starší muž v obleku, 
vystoupil ven. „Je doma Sára?“ Zeptal se přátelsky, ale v jeho hlase znělo něco, 
z čeho Matějovi přeběhl mráz po zádech. Matěj pokrčil rameny. Muž si ho 
prohlédl od hlavy až k patě a pak mu sdělil, co tu dělá. Byl to exekutor. Zdálo 
se, že Sára dluží hodně peněz. „Proto ty telefonáty.“ říkal si Matěj. „Ale proč mi 
nic neřekla?“ Na tuto otázku, ale asi odpověď nedostane.  

Sára seděla na zídce a koukala na osvětlené večerní Brno. Vzpomínala na to, jak 
sem brávala Toma a Andreu. Jak ráda by znovu slyšela to slovo „mami“. Ty 
dychtivé jiskřivé oči prosící o sladkost. Ten radostný smích, který se vždy linul 
po bytě. I ten řev a pláč doprovázející výbuchy vzteku. Chtěla vrátit vše zpět. 



Chtěla jenom svoje děti. Při vzpomínce na ně se jí koutky úst obrátily nahoru, 
ovšem při vzpomínce na dvě bezvládná těla a na poslední vydechnutí „mami“, 
se jí z očí řinuly slzy. Naprosto přirozeně a neskrývaně začala brečet. V hlavě jí 
hučelo. A ona neudělala nic jiného, než že sáhla po hořké tekutině a vyklopila ji 
do sebe. Jednou, dvakrát, třikrát, pak už to nepočítala. Pořád jí proplouvaly 
myšlenky hlavou, jak při odchodu z nemocnice doktor řekl, že šance na 
probuzení jsou malé, ale že nemá přestat doufat. Ona už nedoufala. S posledním 
polknutím hořké tekutiny cítila, jak má promrzlé konečky prstů. Zčernalo jí před 
očima a Sára spadla na vydlážděný chodník. 

Kdo by řekl, že kdyby počkala na druhý den ráno, to kouzelné slovo, mami, by 
uslyšela. 

 

 

 

„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco 
smysl- bez ohledu na to, jak to dopadne. “ 

      - Václav Havel 
 

 

  

 

 

  

 

 


