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Středa - 21. dubna 2010 
 

„ŠŠŠŠŠŠT“ okřiknu vedle chrápajícího Patrika. Natáhnu ruku po budíku, 
abych se podívala, kolik je hodin.Teprve 5:10, venku je tma a do pokoje prosvítá 
jen pruh světla z pouliční lampy, co se odráží od velké skříně se zrcadlem. Za 10 
minut zvoní budík a Patrik se plazí z postele. Z koupelny slyším tiché dunění 
vody, jak naráží o vanu. Celkem mě to uklidňuje, takže zavrtám nos pod peřinu a 
zase zavírám oči. Po 15minutách z koupelny vychází Patrik, jeho vůně se line 
celou ložnicí. Když se oblíkne, jde k mojí straně postele, dá mi pusu na čelo a 
broukne „Ahoj odpoledne.“ Vytáhnu nos zpod peřiny a jen zaskřehotám „Pa.“ 
Pár vteřin na to slyším bouchnout dveře, znovu se vrtám pod peřinu, abych si 
ještě zdřímla. 
 

Crrrnk, Crrrnk. Oženu se rukou po budíku, který mi hlásí, že je 8:30 a já 
bych měla vstávat, protože nejpozději v 10h musím být ve fitku. Jak mě se 
nechce. Ještě chvíli se převaluju v posteli, než se donutím vstát. No dobrá, je 8:45 
a já konečně lezu z postele. Udělám 20 dřepů a 20 kliků, potřebuju trochu 
rozproudit krev v těle. Pak si to teprve namířím do koupelny. Dám si rychlou 
sprchu a jdu si do kuchyně udělat snídani. Stojím před lednicí a přemýšlím, co si 
dám; fajn vyhrál to jogurt s vločkami. Po jídle se vracím zpět do ložnice, musím 
se oblíknout a sbalila si věci do fitka. Když se oblíkám, civím na sebe do zrcadla, 
nevěřím tomu, že v odraze na mě kouká úplně jiný člověk. Před necelými 3 roky 
jsem byla 100kilová holka bez špetky sebevědomí, nedokázala jsem mluvit 
s kluky, natož s nimi flirtovat. Vždy to byla spíš jen náhoda nebo nás seznámili 
kamarádi. Neustále jsem chodila v džínech a triku, v ničem jiném jsem se necítila 
dobře. Teď na mě kouká holka, které zbývají 2kg do vytyčeného cíle 70kg, nějak 
tomu pořád nevěřím. Konečně mám celkem sexy křivky a pěkný prsa, s čímž 
přišlo i chtěné sebevědomí. Vítej na palubě. Přestává mi vadit komunikace 
s kluky, začínám se v jejich přítomnosti cítit jako někdo, kdo by mohl být 
žádaný. Na ramena mi dopadají moje poměrně už dlouhé hnědé vlasy, asi řeknu 
Gábině, aby mi opravila barevný melír. Spletu je do copu a rychle si nasadím 
kontaktní čočky. Musím si pospíšit, abych byla ve fitku včas, čeká mě hromada 
práce. 



Na parkovišti na mě čeká moje červené VW Polo, které jsem dostala od 
rodičů. Je staré asi 15 let, sem tam nějaká ta rez, ale pořád mi dobře slouží. 
Nasedám.Startuji a frčím do práce. 
 

Zaparkuju u fitka, dřív to byla stará továrna o dvou patrech, nebýval to 
nic moc prostor, ale dost se to změnilo. Seberu si věci a zamykám svoje Polo. 
Vběhnu dovnitř. U dveří odhodím boty do botníku. Prostor je to veliký a pro mě 
moc příjemný, cítím se tu skvěle, vlastně jsem tu pomalu víc jak doma. Stalo se 
to tu mou drogou, kterou potřebuju k životu. Vpravo ode dveří je recepce, tam už 
sedí Katka a něco ťuká do počítače.  
„Ahoj“ pozdravím ji.  
„Ahoj, mám tu pro tebe nějakou poštu a potřebuju naplánovat hodiny na příští 
týden“ vychrlí na mě.  
„Díky, pak to probereme“ beru si poštu a mířím do kanceláře.  
Moje kancelář je spíš malý kumbálek, umístěný těsně pod schody vedle recepce, 
ale na to papírování mi to stačí. 
Než za sebou zavřu dveře, otočím se a křiknu na Katku: „A víš co? Jestli nikdo 
nemá výhrady, naplánuj hodiny stejně jako tenhle týden, ať to nekomplikujeme.“  
„Dobře, jak chceš“ zakřičí zpět. Super o jeden úkol míň. 
Jen co za sebou zabouchnu dveře, poleje mě pot, na stole leží hromada papírů, co 
musím vyřídit. Přihodím k nim poštu od Katky. Ještě že mě dnes čekají 2 hodiny 
cvičení, aspoň upustím páru. Na křeslou dveří házím věci a sedám si za stůl. Fain 
Leo, tak do toho, ať je brzo hotovo. 
 

Papíry i pošta mi postupně mizí pod rukama. O parapet začal bubnovat 
déšť a mě to uklidňuje, je to jako bicí co hraje svojí vlastní melodii bez potřeby 
mít bubeníka. Z papírování mě vyruší ťukání. „Dále“ zakřičím.  
Ve dveřích se objeví Katky hlava. „Leo, za 10 minut máš hodinu Heatu.“  
Kouknu na hodiny, no jo vážně, zabrala jsem se do toho tak, že bych zapomněla 
na hodinu. „Díky že jsi do mě kopla, už tam letím.“  
Oblékám si sportovní oblečení, zavazuju tenisky a už si to šinu ven z kanceláře, 
ještě že je Heat hned vedle mojí kanceláře. Konečně přijde trocha uvolnění, 
kterou po té hromadě papírů potřebuju. 
Místnost už je plná lidí. „Dobrý den“ pozdravím je všechny.  
„Dobrý den“ zdraví mě jednohlasně. Kouknu po místnosti, všechny pásy jsou 
plné. „Koukám, že jsme všichni, takže se pustíme do dnešní hodiny“ zavelím. 
Pouštím přehrávač a začnu hodinu. 



 

Po hodině končím lekci a pouštím všechny své cvičence domů. Rychle si 
balím věci, protože se musím přesunout do protější místnosti, kde pokračuji 
hodinou Trx. Přeběhnu přes chodbu, kde se mísí odcházející a příchozí lidé. 
Místnost je opět plná lidí, vlítnu tam a řítím se ke svému popruhu. Nekoukám 
kolem sebe, mám menší skluz a prostor pro natahování není, po nás je další 
hodina. Všechny pozdravím, oni jednohlasně odpovědí, jen někde v dálce se 
mezi nimi ozve „Ahoj.“ Otočím se, abych se podívala, kdo to byl. U jednoho ze 
zadních popruhů stojí Marek. Jakmile ho vidím, mám zas o něco lepší náladu. 
Usměju se na něj a mávnu jeho směrem. 
V davu vidím svého svěřence Samuela, který mě poprosil o pomoc s hubnutím. 
Nejdřív se mi do toho moc nechtělo, ale uprosil mě, takže teď ke mně chodí 3x 
týdně na hodiny. Fajn tak si dáme do těla. Opět pouštím hudbu a jdeme na to. 
 

Skončíme a já jdu za Samem, abych zjistila nějaké informace o jeho 
stavu.„Jsi v pohodě? Jak jde stravování?“ 
„Strava je celkem v pohodě, i když je to někdy těžký. A cvičení? No zvládám to, 
ale je to záhul“ odpoví mi se zadýchaným hlasem.  
„Fajn tak se drž a uvidíme se v pátek“ loučím se s ním a namířím si to k 
Markovi.  
Vždycky ho tak ráda vidím, nemůžu se vynadívat na jeho sexy tělo, které je samý 
sval. Leo klid, utři slinu a usměj se. Máš Patrika a Marek by o tebe stejně nestál, 
je to jenom kamarád. 
„Ahoj krásko“ pozdraví mě s úsměvem a prohrábne si vlasy. Ty jeho dokonale 
upravené tmavé vlasy, ani nevím co to je za barvu, něco mezi hnědou a černou.  
„Ahoj Marečku, co ty tu děláš? Středy obvykle nechodíš nebo dáš vědět.“ 
„Potřeboval jsem se protáhnout a chtěl jsem tě překvapit, proto jsem ti nic 
neřekl“ uculí se. Jeho široký úsměv mě dostává do kolen. Oči mu svítí radostí, že 
mě překvapil, doslova se v tom pohledu topím. 
„A asi začnu chodit i středy.“ 
Hmm, rozhodně nejsem proti, aby chodil častěji. Tohle tělo, vždycky ráda 
uvidím. 
„Opravdu milý překvapení, v pátek přijdeš zase?“  
„Jo v pátek jsem tu zas jak na koni.Pak mě taky napadlo, že bych tě někam o 
víkendu vytáhnul.“ 



Hlavou mi prolítnou plány na víkend a dojde mi, že jsem slíbila mámě, že 
přijedu. Podívám se na něj. „Jééé, ráda bych, ale slíbila jsem mámě, že přijedu na 
víkend, dlouho jsem tam nebyla.“  
Jemně svraští obočí. „Ty mi dáváš košem?“  
„Promiň, už jsem to slíbila“ řeknu mu smutně. „Nezlobíš se?“  
Zase vykouzlí ten svůj úsměv. Oh bože. Sakra Leo, vzpamatuj se. 
„Budiž ti odpuštěno, krásko. Chápu, že maminka má přednost“.  
Obejmu ho a dám mu pusu na tvář. „Díky, ale příští víkend si rezervuju pro tebe, 
ok?“  
„Ok, beru tě za slovo“ oplatí mi pusu na tvář. Po těle mi přeběhne mráz, až tak je 
pro mě jeho blízkost přitažlivá. 
Rozloučíme se, on pádí do šatny a já do své kanceláře. Už nemám žádnou další 
hodinu, takže na sebe hodím mikinu, sbalím si věci a odcházím z fitka. 
 

Doma si dám horkou sprchu, večeři a padnu k televizi. Po chvíli mi 
dojde, že je docela pozdě, ale Patrik ještě není doma. Beru mobil, abych mu 
napsala sms. 
 
 
 
 
Odpověď nepřichází, tak si pouštím film, aspoň mi to čekání uteče rychleji. 
 
Film končí a já jsem mrtvá únavou. Vypnu televizi, sbalím mobil a mířím do 
postele. Najednou mi přijde sms od Patrika. 
 
 
 
Fajn, aspoň mi tu nikdo nebude chrápat, poslední dobou je to šílené. Připadám si, 
jako kdyby vedle mě někdo kácel stromy. Ulehám do postele, peřinu si přetahuju 
přes hlavu a zavírám oči. Usínám během chvíle. Dobrou noc. 
  

19:21h -  Kde jsi? Ty nepřijdeš? 
 

22:24h - Promiň, přespím u kámoše. 
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Pátek – 23. Dubna 2010 

Je odpoledne a já končím ve fitku. Konečně je přede mnou klidný 
víkend, mám v plánu ještě dnes odjet z Prahy, takže spěchám domů pro věci. 

Jsem překvapená, když zjistím, že na mě doma čeká Patrik. Jeho 
typickým stylem dělá, jakože se nic nestalo a vůbec mu nevadí, že se od 
středečního večera neozval. Sakra, tohle mi na něm tak vadí. Poslední dobou mi 
pěkně pije krev. 
„Ahoj, moc jsi mi chyběla“ zkouší mě obměkčit.  
„Ahoj“ odpovím stroze. Nejsem schopná říct, zda můžu odpovědět to co on, nebo 
jsem si už měla zvyknout, že kolikrát není doma? Možná, ale pořád mě to šíleně 
štve. 
„Ty jsi naštvaná?“  
„A co sis myslel? Že ti skočím radostí kolem krku? Od středy ses neozval a já 
nemám být naštvaná? Měl jsi dva dny volna a promrháš je, bůh ví kde?“ Cítím se 
čím dál víc vytočená. Do háje, takhle si kazit začátek víkendu. 
„Ale no tak puso. Mrzí mě to. Byl jsem u kámoše a trochu jsme pařili. Teď jsem 
tady a budu s tebou celý víkend“ vysouká ze sebe a snaží se mi dát pusu.  
Ucuknu bokem a přemýšlím, zda jsem totálně mimo já nebo on.  
„Ty jsi zapomněl, že odjíždím na víkend k rodičům? Říkala jsem ti to nejmíň 3 
krát. A pokud se budeš ptát, zda to jde odvolat, tak NE, nejde.“  
Kouká na mě, jakože si z něj dělám srandu. Vidím, jak rudne a začíná supět. 
„Fajn, tak si jeď. Vlastně, víš co?“ zařve. „Dělej si, co chceš, já odcházím.“  
Sbalí si bundu, klíče a práskne dveřmi. Zůstávám stát jak opařená. Copak za to 
můžu já? Připadám si jako ten největší tupec. Kašlu na to. Beru si připravenou 
tašku s věcmi a odcházím. V autě si hodně nahlas pouštím hudbu, to mě vždycky 
dokáže vytáhnout ze dna. Startuju svoje Polo a odjíždím, chci být co nejdříve 
pryč z Prahy. 
 
K rodičům dorazím celkem pozdě večer, takže rovnou padám do postele. 


