evelin
P¤I·LO TO MEZI NÁS TAK HLADCE a pfiirozenû, Ïe nezasvûcen˘ ãlovûk by nemûl ‰anci zpozorovat, Ïe se dûje nûco nepatfiiãného. Mé
srdce ale krvácí pokaÏdé, kdyÏ si na to vzpomenu. Mám v nûm
obrovskou díru, kterou nedokázaly zcela vyplnit ani mé tfii dal‰í
Ïijící dûti. JestliÏe Ïena pfiijde o dítû, pak uÏ nikdy nemÛÏe b˘t
kompletní. Matefiské pouto je dar i prokletí zároveÀ.
âas je v tomto ohledu milosrdn˘, zaceluje ty nejhor‰í rány
a umoÏÀuje na nû zapomenout. Domnívala jsem se, Ïe i Reginald to
v‰e nechal za sebou a odpustil mi. M˘lila jsem se. Pro na‰e skutky
není Ïádná omluva.
Ágnes. Nekoneãn˘ch osm let u nás v domû její jméno nezaznûlo.
Bylo zakázané. Zapovûzeno, ale já si ho osamocená ãasto ‰eptala
nahlas, abych nezapomnûla, jak zní. Pfiedstavovala jsem si, Ïe to
má prvorozená dcera sly‰í a ví, Ïe na ni myslím kaÏd˘ den. Nikdy
jsem nezapomnûla a nikdy ani nezapomenu.
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Pfied osmi lety se Reginald zmûnil. V den letního slunovratu ve-

Nefiekl v‰ak nic. Îe má dal‰í dceru, vyãetl sám z m˘ch uplaka-

‰el do lesa a vrátil se z nûj nûkdo jin˘. Z veselého a odváÏného muÏe,

n˘ch oãí a ode‰el do lesa, ze kterého se vrátil sice vystra‰en˘, ale

kterého jsem si vzala, se stal zádumãiv˘ a ustra‰en˘ ãlovûk, jenÏ

o nûco klidnûj‰í.

se neustále ohlíÏí pfies rameno. SnaÏil se mû pfiesvûdãit, Ïe se mi to

Dál nám obûma pusu na ãelo se slovy, Ïe nás má hodnû rád

jen zdá, ale já v jeho oãích zaãala vídat purpurov˘ nádech, jehoÏ

a mû to uklidnilo do té doby, neÏ na svût pfii‰el Edgar a zaãaly se

jsem si za dvacet let na‰eho manÏelství nev‰imla.

dít ty vûci.

„Je posedl˘,“ pravila Heidi, kdyÏ se mÛj muÏ pfii‰el poprvé po-

Ágnes v té dobû bylo jedenáct let a Sáfie ãtyfii. Ágnes se naro-

dívat na na‰i tfietí dceru, mûfiila si ho podezírav˘m pohledem.

dila mûsíc po svatbû a my pak dlouh˘ch sedm let Ïili v domnûní,

Posedl˘ touhou po synovi, jeho chtíã posléze odsoudil na‰i rodinu

Ïe dal‰í dítû mít uÏ nemÛÏeme. Bylo to jako dar z nebes, kdyÏ se

do záhuby.

nám podafiilo Sáru poãít a nepochybuji o tom, Ïe i Reginald byl

KdyÏ se Ráchel narodila byla krásná a zdravá, pfiesto ãupfiinu

upfiímnû rád.

jejích blonìat˘ch vláskÛ skrápûly hofiké slzy jen co jsem ji do-

Ágnes byla ‰ikovná a vynalézavá, dokázala se postarat o celou

stala do náruãe. Milovala jsem ji a byla si jistá, Ïe kaÏdá matka

domácnost, hospodáfiství i sestry. Od otce pochytila v‰e, co on

by byla za narození takové dcery hrdá a py‰ná, ale já mûla obavy.

sám znal o lese a lovu. Vadilo mi, kdyÏ z ní dûlal kluka, ale mlãela

Byla jsem zklamaná, Ïe ani napotfietí jsem svému muÏi nedala to,

jsem, neopováÏila jsem se to pouto mezi nimi naru‰it, kdyÏ jsem

po ãem touÏil nejvíce na svûtû – po synovi.

nebyla schopná porodit chlapce.

Chápala jsem ho, opravdu ano, kaÏdá matka chce dceru, aby ji

„Tak, a teì se Ágnes mÛÏe koneãnû nauãit vûci, které se jí bu-

nauãila, co umí ona sama, a kaÏd˘ muÏ chce syna, aby jej nauãil,

dou hodit do manÏelství,“ vydechla jsem ‰Èastnû, kdyÏ jsem mu

jak ochránit celou svou rodinu.

pfiedávala Edgara, aby si ho prvnû pochoval. Oãi mu záfiily a dmul

Je to pfieci zcela normální, ale nûkdy se to nevydafií ani na tfietí

se p˘chou, ale brát dûvãata do lesa nepfiestal.

pokus a my jsme nebyli je‰tû tak stafií, abychom se o to nemohli

Mûla jsem o ní strach, domnívala jsem se, Ïe stfiílení z pu‰ky

pokusit znovu, spoleãnû. Ale pro to, co Regi udûlal, jsem nikdy

a bûhání po stráních s lukem v ruce jí do Ïivota nic nedá, ale ne-

nena‰la omluvu. Zranilo mû to, pokofiilo jako Ïenu. Zniãilo nás to

dalo se tomu zabránit. Doslova na nûm visela.

v‰echny.

„Tfieba z toho ãasem vyroste,“ pokrãil rameny tehdy, co jsem se

Neumím dát svému manÏelovi muÏského potomka, jsem k ni-

mu svûfiila se sv˘mi obavami. ·lo o jeho oblíbenou odpovûì i po-

ãemu, takové byly mé my‰lenky, kdyÏ jsem si Ráchel úzkostlivû

zdûji, kdyÏ se ukázalo, Ïe Sára nebude jiná. „Nebo jí mám fiíct, Ïe

tiskla k tûlu a obávala se, jak bude Reginald reagovat.

ji s sebou nechci, to po mnû Ïádá‰?“
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To jsem po nûm nechtûla, dovedla jsem si pfiedstavit, jak by ji
to ranilo, ale na nûjak˘ ãas jsem jí to zakázala. Bylo to po tom
o‰klivém incidentu, ke kterému do‰lo, kdyÏ se samy se sestrou
vydaly do lesa bez na‰eho svolení.
Ágnes s velkou trpûlivostí svou sestru uãila v‰emu, co pochytila od otce, a dlouhé hodiny si spolu vydrÏely hrát na lov. Rády
a ãasto ale poru‰ovaly ná‰ zákaz chození do lesa. To odpoledne
jsem je hledala, potfiebovala jsem pomoct s vafiením a s mlad‰ími
sourozenci. Edgarovi bylo pár dní a Ráchel rok, nemohla jsem se
tudíÏ vzdálit z domu a se sv˘mi obavami o nû jsem se svûfiila
Reginaldovi.
„Dojdu pro nû, urãitû si zase hrají u studánky a nesly‰í tvé volání,“ zareagoval ledabyle, ale já mûla tuze ‰patné tu‰ení, které se
potvrdilo hned, co jsem uvidûla, v jakém stavu mi je pfiivedl domÛ.
„Co jste proboha vyvádûly?“ spráskla jsem nad nimi ruce. Obû
mûly potrhané obleãení ‰pinavé od bláta, Sáfie na ãele vyrostla
obrovská boule a kulhala, Ágnes mûla poranûnou ruku, kterou ji
Regi ihned vyãistil a obvázal.
Nejvíce mû ale rozru‰ilo jejich záhadné chování. V‰ech tfií. Regi
si vzal Ágnes stranou a pak beze slov ode‰el zpátky do lesa, z dálky
jsem zpozorovala jeho vzdalující se záda, ani se neohlédl, kdyÏ jsem
na nûj zavolala. Sára nemluvila vÛbec, sundala si ‰pinavé obleãení a vlezla k sestfie, jeÏ sedûla na posteli a také se mnou nechtûla
komunikovat.
„Co se stalo?“ zeptala jsem se jich a sedla si k nim na postel.
V‰imla jsem si, Ïe Sára usnula a spala s rukou pfiehozenou okolo
tûla své sestry, aspoÀ jsem si s ní mohla promluvit v klidu. Sára
byla je‰tû malá a nejvíce toho namluvila jen s Ágnes.

„Já se nebudu zlobit,“ slíbila jsem jí a vzala její ruku do tûch
m˘ch. „Není nic, co bys mi nemohla fiíct a co bych ti neodpustila.“
Ágnes koneãnû odtrhla oãi od zdi a já si v‰imla, Ïe jí na tváfii
fialoví obrovská modfiina, otevfiela pusu, ale vzápûtí ji zase zavfiela
a zavrtûla hlavou.
Docházela mi trpûlivost a chtûla jsem vûdût, pfii jaké hfie se zranily, ale pak jsem si vybavila den, kdy Sára na zahradû upadla
a odfiela si koleno. Ágnes to tehdy obreãela, protoÏe jí bylo líto, Ïe se
o sestru nepostarala a ona se zranila její vinnou, i pfiestoÏe jsem
jí kladla na srdce, Ïe to její vina rozhodnû není. Do‰lo mi, Ïe by mi
Ágnes pfiiznala, kdyby na svou mlad‰í sestru ‰patnû dohlédla.
„Tatínek,“ zaãala jsem vûtu a ona na mû vrhla vydû‰en˘ pohled,
„tatínek ti zakázal se mnou o tom mluvit, Ïe ano?“
Ágnes pfiik˘vla a já dodala: „Bude to na‰e holãiãí tajemství a já
mu nefieknu, Ïe jsme o tom spolu mluvily, také z toho nevyvodím
Ïádné následky, ale musím to vûdût, lásko, ani neví‰, jak moc
jsem se o vás bála a stále se bojím.“
Mûla jsem slzy na krajíãku a ona mû nerada vidûla breãet, proto
monotónním hlasem spustila: „Byly jsme u studánky, abychom
nabraly vodu pro zvífiata, ale pak jsme usly‰ely podivn˘ zvuk vycházející o kousek dál. Bylo to, jako kdyÏ nûco drhne o strom.
·krábání. Nechápala jsem, kde se ten zvuk v lese vzal a popadla
jsem Sáru za ruku, Ïe pobûÏíme ihned domÛ, ale mezerou mezi
stromy jsem uvidûla starou paní. Stála u stromu a ryla do kÛry,
pofiád na stejné místo,“ odmlãí se Ágnes, ale já ji vyzvu, aÈ pokraãuje. „Maminko, já vím, Ïe jsme mûly jít domÛ, ale byla to stará
paní a já se bála, Ïe se v tom lese ztratila. Chtûla jsem ji vzít k nám
domÛ a pomoct jí, tak jsme ‰ly blíÏ. JenÏe kdyÏ neodpovídala na
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pofiád na stejné místo,“ odmlãí se Ágnes, ale já ji vyzvu, aÈ pokraãuje. „Maminko, já vím, Ïe jsme mûly jít domÛ, ale byla to stará
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domÛ a pomoct jí, tak jsme ‰ly blíÏ. JenÏe kdyÏ neodpovídala na
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mé volání a já si v‰imla, Ïe je celá nahá, tak jsme se opût zastavily

Ale musela jsem se postarat o Edgara s Ráchel a nemûla jsem
ãas fie‰it, kdo byla ta Ïena a proã to udûlala nebo kde je mÛj muÏ.
KdyÏ dÛm utichl a v‰ichni se uloÏili ke spánku, zaãalo mi hlavou
vífiit spousta otázek, které bych ráda probrala se sv˘m manÏelem. Ten se ale stále nevracel. Nalila jsem si ‰álek ãaje a ‰la ãekat
ven na laviãku na dvorku. Byl chladn˘ veãer na konci podzimu
a noãní stíny si hrály s mou myslí, neustále jsem odbíhala kontrolovat dûti a ulevilo se mi, kdyÏ jsem zaslechla pfiicházející kroky.
„Ach, Regi, kde jsi byl? A co se vlastnû stalo?“ vrhla jsem se mu
kolem krku a rozhodla se zachovat na‰e tajemství, byla jsem pfiesvûdãena, Ïe mi to mÛj muÏ fiekne sám, ale ten se ode mû odtáhl
a ode‰el do domu.
Reginald byl cel˘ ãerven˘ od zimy, unavenû si sedl ke kuchyÀskému stolu a také si nalil ãaj.
„Tak tedy,“ odka‰lal si, aby mi vysvûtlil situaci. „V lese se toulala
zmatená Ïena, byl jsem ve mûstû, oznámil jsem to a v‰e se vyfie‰ilo.
Co se stalo, je nemilé, ale alespoÀ se holky uÏ nebudou nikde
toulat samy.“
„Jak se to vyfie‰ilo?“ naléhala jsem na nûj s dal‰í otázkou, jelikoÏ
jsem se nedozvûdûla, jestli ji uÏ na‰li a jestli je v okolí bezpeãno,
ale mÛj muÏ otrávenû mávl rukou a ode‰el od stolu.
„Prosím tû, jsem unaven˘, jdu si lehnout. V‰e se vyfie‰ilo a dál
o tom mluvit nebudeme,“ odmítl ráznû a já ho v tu chvíli nepoznávala. MÛj muÏ mûl trpûlivosti na rozdávaní a vÏdy mi v‰e vysvûtlil.
„Ty se o tom nebude‰ bavit? Nahofie má‰ dvû na smrt vydû‰ené
dcery, uvûdomuje‰ si to?“ uhodila jsem na nûj, ale naprosto mû
ignoroval.

a ona se obrátila. Nevidûla jsem jí do obliãeje, protoÏe pfies nûj mûla
pfiehozené dlouhé ‰edivé vlasy, ve kter˘ch mûla hlínu a listí, ale
sly‰ela jsem, jak nûco za‰eptala v neznámé fieãi a ukázala na mû
dlouh˘m kfiiv˘m prstem. V tu chvíli Sára zaãala plakat a já vûdûla, Ïe musíme utéct. Mûla jsem strach, stra‰n˘ strach, Ïe se jí
nûco stane, táhla jsem ji za sebou, a kdyÏ jsem se ohlédla, ta Ïena
uÏ tam nebyla, coÏ mû vydûsilo je‰tû více.“
Ágnes zaãne vzlykat a dá mi práci porozumût dal‰ím jejím slovÛm, jelikoÏ mi srdce bije jako o závod a hlavou mi zní hlasité
dunûní strachu a bezmocnosti.
„A pak na mû vyskoãila ze kfioví a neÏ mû povalila na zem, staãila jsem jen na Sáru kfiiknout, aÈ utíká pro pomoc. V tu chvíli jsem
ucítila stra‰livou bolest, ta paní mû kousla do ruky a já omdlela.
Poté si vybavuji tatínka, jak nade mnou kleãí a ptá se, jestli jsem
v pofiádku. Vzal mû do náruãí, o kousek dál leÏela Sára, která
zakopla o kámen a pra‰tila se do hlavy. Mnû je to tak stra‰nû líto,
mami, v‰echno je to má vina,“ propukne Ágnes v pláã a já musím
chvíli hledat správná slova.
„Ale není, tvá sestra bude v pofiádku a ty taky,“ obejmu ji a snaÏím se, aby mÛj hlas znûl klidnû. „A slibuji ti, Ïe tatínek tu Ïenu
uÏ hledá a postará se o to, aby se to uÏ nikdy neopakovalo.“
Pfiinesla jsem jí bylinkov˘ ãaj na uklidnûní a poãkala, neÏ usne.
Teprve pak jsem jí opatrnû sundala obvaz a podívala se na otisk
zubÛ na její pravé ruce, kter˘ byl na pár místech veden aÏ do
krve a barvil se do sytû Ïluté barvy. Byla jsem na‰tvaná, a kdyby
mi to okolnosti dovolily, ‰la bych do lesa sama.
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mé volání a já si v‰imla, Ïe je celá nahá, tak jsme se opût zastavily
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