
Sladká jako víno 

Vendula Seďová 

1) Audi 
2) Mžik 
3) Víno 
4) Zvonek 
5) Sedačka 
6) Sára 
7) Matěj 

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. 

 „Ne, není doma!“ vyhrkl nápadně rychle Matěj. Řidič se jen pousmál a namířil 
si to k domovním dveřím. Zazvonil na zvonek a po nedlouhé chvilce mu 
otevřela mladá žena okolo dvacítky. Měla hnědé vlnité vlasy po ramena, zelené 
oči a pihy. Nádherné pihy, které dokázaly uhranout každého muže. „Přejete si?“ 

„Jistě, jste Sára? Potřeboval bych s vámi mluvit“ 

„No, tak mluvte.“ řekla už trochu od plic Sára. Neměla dnes náladu na 
vybavování. Tím spíš, jestli se jednalo o podezřele pohledného staršího muže, 
který přijel černou Audinou. 

„Víte, je to důležité a nerad bych to probíral takhle mezi dveřmi, nesedneme si 
k tomu?“ 

Sára není ten typ holky, co si pustí cizího člověka do domu, teď ale měla na 
spěch. 

„Pojďte za mnou“, řekla trochu posmutněle. 

Řidič přikývl. Stačil se ještě otočit na Matěje, který teď nervózně přešlapoval u 
pouliční lampy a šibalsky mrknout.  



Ten pouhý mžik, krátký pohyb víčka, jen setina okamžiku se Matějovi pevně 
vryla do hlavy. Když se zabouchly vchodové dveře, zůstal stát jako opařený. 
Nevěděl, co má dělat. Měl příšerný strach. 

 Mezitím řidič se Sárou došel do obýváku. Sára ještě neměla tušení, co 
bude následovat. 

„Nedáme si víno?“ zeptal se onen zvláštní pán bez ostychu a vytáhl zpoza saka 
láhev portského.  

Sára vypadala zprvu sice udiveně, nakonec však kývla.  

 Ozval se zvonek. 

„Půjdu otevřít.“ omluvila se Sára a vstala ze sedačky. 

Mezitím se řidiči povedlo nasypat jakýsi bílý prášek do Sářiny sklenice. Pečlivě 
promíchal víno, a jakmile zahlédl vracející se dívku, dělal, jako by se nic 
nestalo. 

„To byl jen Matěj, má o mě strach.“ 

„Nedivím se mu. Taková krásná dívka. Určitě na ni číhá plno nebezpečí. Ten 
chlapec vás musí mít hodně rád, viděl jsem, jak se na vás koukal“ 

„Ano, já vím, má mě víc než rád. A já… Já ho nejspíš taky. Jen je to teď takové 
složité. Nevím, jak s ním o tom mám mluvit. Musím nejdříve vyřešit jiné věci. 
Nejdůležitější je teď mamka. Měla infarkt a je teď v nemocnici. Otce nemám, 
takže je má nejbližší. Moc ji potřebuju...“ 

K jejímu údivu z mužových úst nevyšel údiv. 

„Ano, já vím.“ smutně pokýval hlavou a přisedl si blíž Sáře. 

  Objal ji a začal ji hladit po stehně. 

„Moment, co to děláte? Přestaňte!“ začala se vzpouzet.  

Muž ji však objal ještě silněji. 

„Mám pro tebe jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Tvá matka je po smrti, ty 
se s ní ale brzo zase shledáš.“ 

Sára se začala vzpouzet mnohem silněji. Házela hlavou z jedné strany na druhou 
v strašné agonii, ve strašném strachu. Občas svými dlouhými vlasy znemožnila 



útočníkovi výhled, to jí ale nebylo nic platné. Řidič ji povalil na sedačku a drsně 
jí přitiskl polštář k obličeji. Trvalo jen pár minut, než sebou Sára přestala škubat. 
Její tělo zvláčnělo a ona zůstala nehybně ležet. Muž jí pro jistotu ještě změřil 
tep, nebylo už ale co řešit.  Bylo po všem.  

Vyšel obývákem do předsíně a předsíní ven z domu. Nechal za sebou dveře 
dokořán. Na schodech stále seděl z míry vyvedený Matěj. Hlavu v dlaních, 
dlaně v kolenou.  

„Možná bys teď za ní neměl chodit. Je rozrušená.“ mrkl řidič a bez jediné 
známky viny odjel. 

 Matěj se rozeběhl ke dveřím. Vběhl do předsíně a už tam skrz skleněné 
dveře viděl, že něco není v pořádku. Vběhl do obýváku. Zatmělo se mu před 
očima.  

„Sáro, Sáro!“ neodpovídala. Nemohla mu odpovědět. Věděl, že už je pozdě. 
Musel se něčeho napít. Sáhl po skleničce a hned po prvním loku se skácel 
k zemi. 

 Ležel v pokoji. Na protější stěně byla televize a obraz slunečnic od 
Gogha. Samozřejmě jen levná kopie. Na zemi ležel barevný indický koberec. A 
na pohovce, na té ležela Sára.  

„Sáro,“ slyšel své srdce, jak bije z posledního. Zaposlouchal se. Poslouchal, jak 
stříká voda ze zavlažování a třpytivé kapky vody dopadají na vlhký trávník. 
Slyšel, jak skřípají kamínky pod pneumatikami. Slyšel šelestění listí ve větru. 
Slyšel… 

„Sáro...“ 

 


