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Osnova: 1) Telefonát 

                 2) Lucie 

                 3) Táta a dětství 

                 4) Squash 

                 5) Škola 

                 6) Pravda 

                 7) Závěr 

 

Sára držela v ruce lísteček s telefonním číslem, které si opsala z internetu. Už 
čtvrt roku žila v takovém divném období, a hlavně strašně sama. Šla do předsíně 
k pevné lince a s nevolností ho vytočila. O několik vteřin později se ozvalo: 
„Prosím?“ Sára to ale položila. A pak už nebylo nic, dlouho nic. 

   Venku začalo jaro. Takové to období, kdy vás sluníčko příjemně pošimrá ještě 
v posteli, vy se těšíte, až obujete ty nové tenisky a dobra nálada vás doprovází 
celý den. U Sáry to však neplatilo. Sotva zaklapla budík.  

21:55 

Ahoj, Sary, jak se vede? Zitra a pozitri budu v Praze, moc rada bych Te videla! 
Muzeme zajit na kafe nebo na obed, tak se mi ozvi.   

Esemeska od Lucky. Asi přišla někdy pozdě večer. I když si to nechtěla přiznat, 
ráda by ji viděla, ale dnes ještě ne.  

7:48 

Zitra v deset, v Kavarne, co hleda jmeno. Tesim se, pa. 

Odepsala. Lucie je totiž ten typ člověka, se kterým je vám dobře, kdekoli a 
kdykoli. Nikdy vás nezradí a vždy je tu pro vás. Se Sárou se znají už od dětství, 
za poslední rok však hodně cestovala. 



   Další den Sára vstávala až 9:20. Zajedla si kousek tyčinky a oblékla to první, 
co našla. „Ahoj Sáry, už jsem si myslela, že se ti něco stalo,“ přivítala ji Lucka 
nervózně. „Promiň, blbě to jezdí, jak dnes prší. Co sis objednala?“ odpoví jí 
zmateně. „Kávu a už jsem stihla i snídani. Jak se máš, no vypadáš unaveně, 
takovou tě neznám,“ neotálela Lucka. „Nic moc, ve škole je toho strašně moc 
a… A víš… Pokusila jsem se kontaktovat tátu.“ Tuhle odpověď Lucka nečekala. 
„Dobrý den, máte vybráno?“ přiběhla slečna, měli narváno. „Noo, tuhle kávu, co 
má kamarádka,“ odpověděla bez rozmýšlení Sára, pití je snad to poslední, co 
řešila. „A jak? Kde jsi našla číslo nebo…,“ snažila se Lucka dostat ze Sáry 
aspoň slovo. „Na internetu, pracuje teď v nějaký IT firmě. Volala jsem mu, je to 
asi měsíc a půl. Ale pak jsem to srabácky položila,“ odpověděla se slzami 
v očích. Slečna přinesla kávu a hned po tom jí Lucka vzala za ruku. „Ne, není to 
srabácké. Chápu tě. Ale musím se přiznat, že jsi mě překvapila. Nikdy ses o 
tátovi nechtěla bavit. Bylas potom na každého zlá,“ řekla Lucka a měla pravdu. 
Kdykoliv se proneslo slovo „táta“, působila podrážděně a neměla problém tomu 
druhému vynadat a dlouho s ním nepromluvit. „I když to vypadalo, že je to 
každým dnem lepší, uvnitř mě se odehrával strašný boj. Sama se sebou. Cítím se 
jako ve vězení. Nemohu dál žít. Pořád se mi všechno vrací,“ řekla Sára něco, co 
člověka stojí hodně sil a cítila stisk Lucčiny ruky. „A víš, co se vrací pořád 
mně,“ snažila se Lucka tu napjatou situaci odlehčit a povedlo se jí to. „Jak jsi 
byla s námi tenkrát v té Itálii. Bože, takový nezvladatelný puberťačky jsme byly. 
Hned naproti našeho apartmá byl hotel s diskotékou a moje máma nás tam zprvu 
nechtěla pustit. Nešlo mi ji přemluvit, ale pak nám to asi pro tvé krásné, modré, 
prosící oči dovolila. Má pro tebe slabost doteď. Nebo ta boží pekárna hned 
vedle. Akorát bylo daleko na pláž, jinak těch 12 dní nemělo chybu,“ rozpovídala 
se. „Jó, to byly skvělý časy. A jak se vůbec vaši mají…,“ reagovala Sára 
starostlivě. „Jó, v pohodě, občas se sice rafnou, ale kvůli úplné blbosti, takže se 
to hned zase uklidní. Jedeme dnes navečer na prodloužený víkend do 
Portugalska. Ale nejradši bych tady zůstala s tebou. Aby ses necítila osamělá,“ 
nasadila ten svůj obvyklý výraz, který však Sára milovala. „Neboj, nebudu 
sama. Chodím teď s Matějem na squash. Chce být ve formě, dokonce začal i 
zdravě jíst, haha,“ a takhle se smály ještě hodinu. 

O tři dny později 

   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 a v jeho hlase znělo něco, z čeho Matějovi přeběhl mráz po zádech. 
Jako kdyby ho odněkud znal. „Dobrý den, ne není. Měla by být, ale ne není,“ 
začal Matěj koktat. „Tak jo, děkuji,“ zaklaply se za mužem okolo čtyřicítky 
dveře od auta. Matěj tušil, že je něco špatně. Čekal tam ještě pět minut, a když 
se zvedal, přilítla mu zpráva. 

15:14 

Promin, vubec nestiham. Uvidime se zitra. Ahoj.   

Rezervaci nakonec zrušil. 

   Když Sára vyšla ze školy, bylo už po šesté. V hlavě jí lítaly výčitky kvůli 
Matějovi, ale nemohla si dovolit další absenci. Rozhlížela se kolem, ale hledaný 
nikde.  

   „Ahoj tati,“ řekla sebevědomě. „Sárinko, co tady děláš?“ zareagoval muž 
v černém saku vyděšeně a rozlil sklenku s koňakem. „Sice jsem ve škole 
nepatřila k nejlepším, ale paměť jsem měla vždycky dobrou. Odešel jsi sem ten 
večer, když se to stalo s bráchou. Místo toho, abys ho odvezl do nemocnice,“ 
Sára už to nevydržela a vytryskly jí obří slzy. „Proč si to neudělal?“ šeptla. 
„Bylo už pozdě. Nechtěli jsme ti to s maminkou říkat, abychom si nezkazili 
poslední společné chvíle. Neříkej, že nám nebylo dobře,“ odpověděl rozrušeně a 
začal utírat nevábnou kaluž od alkoholu. „Prosím, odpusť mi to. Každý den na 
něj myslím. Psycholog mi přes dva roky vysvětloval, že se nedalo už nic dělat. 
Ale to ve mně už navždycky zůstane. V nás,“ podíval se Sáře do jejích hnědých 
očí. „Ty si se chodil léčit?“ Sára ztuhla. „Ano, chodil,“ přiznal, „nešlo to jinak, 
maminka nechtěla, abys mě viděla v takovém stavu, ve kterém jsem byl. A teď 
jsem krůček od toho, abych tam zase spadnul. Mám strach.“ 

   Sářin táta se přestěhoval z Budějovic do Prahy. Začali se vídat. A Sára zjistila, 
že to bylo přesně to, co potřebovala. Ty roky se vrátit nedají, ale lidská duše se 
potřebuje osvobodit od věcí minulých, aby pak mohla tvořit ty nové.        

 

 

 

 


