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 Tento příběh bude o dvou nejlepších kamarádech Matějovi a Sáře. Znají se už 
od pěti let, protože v tu dobu se Matěj nastěhoval se svou rodinou do vedlejšího 
domu. Tihle dva mají krásný přátelský vztah, vždy se sebe zastávají, chrání se 
navzájem před ostatními a říkají si úplně všechno. Ale také se rádi pošťuchují a 
občas urážejí, ale to k pravému přátelství patří. 

 Matěj je blonďatý kluk s hnědýma očima, vysoký zhruba metr osmdesát. 
Chováním je trošku takový ten machr, ale je moc hodný, zodpovědný a laskavý. 
Patří mezi ty zábavnější lidi a sportovce. Za to Sára je více taková tichá a ráda 
čte a dívá se na filmy. Nerada sportuje, ale jelikož Matěj je tím velkým 
sportovcem (hraje rugby), tak ji vždycky někam vezme sportovat. Co se týče její 
povahy je moc milá, vtipná, zábavná, ale musíte se s ní více sblížit, protože 
zvenku působí opravdu velmi tiše. Sára má světle hnědé lehce vlnité vlasy 
s hnědýma očima. Na holku je celkem vysoká a také hodně štíhlá. 

 V pondělí ve škole se spolu domluvili, že půjdou v úterý odpoledne někam ven. 
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. Neznal vůbec vysvětlení k takovému 
chování, nic mu ani neřekla, a tak ji chtěl vzít někam pryč z jejího domu, 
protože měl tušení, že ten důvod, proč se tak chová, byl spojený s její rodinou. 
Kdysi mu říkala, že jejich táta se od nich odstěhoval, měl nějaké neshody se 



Sářinou mámou. Hovořila i o něčem, že jí dokázal i fyzicky ublížit, a tak aspoň 
trochu doufal, že to je ten důvod, proč se tak chová a není to ještě něco horšího. 
Po squashi ji vzal ještě na jídlo do jedné známé pizzerie v jejich okolí a opravdu 
si den spolu užili. Matěj ještě doprovodil Sáru k domu. „Maty,“ řekla Sára, 
„jsem moc ráda, že Tě mám. Děkuju za všechno, co pro mě děláš.“ Matěj 
odpověděl: „Pro tebe vždycky všechno,“ objal ji a dal jí pusu do vlasů. Všiml si, 
jak Sáře ukápla slza, proto si ji přitiskl k sobě ještě více. 

Druhý den Sára nepřišla do školy, bylo to hodně divné, protože Sára je ten typ 
člověka, který kdyby měl tak strašné bolesti krku, že by nemohl ani mluvit, tak 
by šel i tak do školy. Matěj o ni dostal celkem strach, a proto utíkal ze školy 
rychle domů. Ale doma taky nebyla, tak jí zkusil zavolat. Vzala to ihned a řekla 
mu, že je v nemocnici a že zavolá později. 

 V pátek přišla do školy a vypadala mnohem lépe. Matěj ji odpoledne vzal na 
zmrzlinu, ale Sára už nešla, protože pro tento den už neměla více síly. A takhle 
to bylo další dva týdny. Sára se chovala jako duch. Vůbec se nesmála a pořád jí 
bylo špatně. Jeden den Sára napsala Matějovi, jestli se nemůžou jít projít, že mu 
potřebuje říct něco důležitého. Matěj dorazil a čekal, co Sára tak náhle 
potřebovala, jenže takovou věc opravdu nečekal…Sára má leukémii. Matěj 
jenom stál a přestal dýchat, najednou ji vzal kolem pasu, dal jí pusu do vlasů, 
jako to vždycky dělá, ona se aspoň na okamžik usmála a obejmula ho také. Řekl 
jí, že tu vždy s ní bude a že to nějak zvládnou. Ale Matěj měl v tom okamžiku 
už na krajíčku. Když přišel domů, dostal velký záchvat vzteku a poté se 
najednou rozbrečel. Uvědomil si, co se všechno může stát. Radši si šel zaběhat, 
aby to ze sebe nějak dostal.  

Byla sobota ráno a Matěj každé sobotní ráno pomáhal tátovi na zahradě s malým 
bráškou Lukáškem. Maminka je najednou zavolala na oběd, bylo sice trošku 
brzy, ale kluci měli po tak velké dřině hlad. Ale důvod byl, že po obědě měla 
přijít Sářina máma a Sára a její malá sestra. Strávili spolu nakonec moc příjemné 
odpoledne. A ti dva se dohodli, že na druhý den půjdou do kina. V neděli ráno, 
ale volala Sára, že to zase ruší. Tak Matěje napadlo, že ji navštíví aspoň doma. 
Lehli si vedle sebe na postel, vzali si tam i nějaké jídlo a společně se začali dívat 
na komedie. V poledne zavolala Sářina máma na oběd. Po obědě se šli ještě 
projít. Odpoledne měl Matěj zápas, a tak už nemohl být se Sárou, Sára zůstala 
raději ten den doma. Matějův zápas dopadl výhrou jeho týmu. Takže to šel do 
noci oslavovat. Při cestě domů 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 
odpověděl, že neví a odešel, nechápal, proč se na to ptá zrovna ho, když se 
vůbec neznají a nemůže vědět, že jsou si nějak blízcí se Sárou. Přišel do domu a 
v sedačce seděla jeho máma s jeho malým bráškou v klíně. Maminka volala 
Sářině mámě, Matěj dostal celkem strach, protože obě dvě brečely a Lukášek se 
taky zrovna moc neusmíval. Máma hned, jak přišel, hovor vypnula a řekla 
Matějovi, ať se posadí. „Maty, víš, v době, kdy jsi byl na zápase, přijela pro Sáru 
sanitka. Začala zvracet trochu krve a poté omdlela.“ 

 Matěj vzal mámu a brášku a hned vyjeli s tím neznámým pánem, co zrovna 
přijel do nemocnice. Máma ho znala a já taky, jenom jsem si ho 
nepamatoval…byl to Sářin otec. Přestal pít a našel si hodně dobrou práci v  
marketingovém oboru. Hned, jak jsme přijeli do nemocnice, šli jsme za Sářinou 
mámou, ji trochu psychicky podpořit. Sára už byla probuzená, ale měla problém 
mluvit. Uviděl ji a zase mu zase hodně začaly slzet oči jako malému dítěti. Zase 
musel utéct z nemocnice, protože nechtěl, aby ho tak někdo viděl. Najednou 
všechno bylo nic. Vnímal okolí úplně jinak. Ptáci byli otravní, voda byla 
nebezpečná a hlučná a malé děti, které si hrály na pískovišti, příšerné. Nikdy se 
necítil hůř. Za chvíli se aspoň trochu vzmužil a doběhl zpátky, říct Sáře k posteli 
něco, co si právě uvědomil. V nemocnici byl za chvíli, šel k Sáře k posteli a 
chytil ji za ruku, lehce se usmála. „Sárinko, musím ti něco říct,“ řekl potichu 
Matěj. „Miluju tě.“ Sára se štěstím rozplakala. A potichu odpověděla „Já tebe 
taky.“ a políbili se. Věděl, že to je možná naposledy, a tak u ní seděl až do 
druhého dne. Celou dobu ji držel za ruku a povídal jí nějaké vtipné historky. 
Ráno po snídani, když se zrovna bavili, co budou dělat až se dostane 
z nemocnice. Najednou začal pípat přístroj vedle Sářiny hlavy a najednou se tam 
objevila nula. Matěj se rychle rozběhl a začal hledat sestry a doktory. Jeho 
mezitím vyhnali z pokoje. 

 Matěj čekal v čekárně, byla to nejdelší doba jeho života. Věděl, že šance, aby 
zase nahodili srdce Sáry, je malá. Ale stále v to doufal. Najednou přišel doktor a 
oznámil, že Sáru dokázali udržet při životě, ale že domů se dostane nejdříve za 
dva měsíce a teď bude podstupovat všem možným léčebným kúrám.  

  Po dvou měsících Matěj vyzvedl Sáru a jeli hned za rodiči. Byly tam obě dvě 
rodiny a se šťastným pláčem oba dva po příjezdu objali. Matěj se nakonec při 
rodinném obědě zeptal už oficiálně Sáry, jestli spolu začnou chodit. Samozřejmě 
souhlasila. A tak se život mladých středoškoláků zase zkrásněl. 



 Nakonec spolu odjeli studovat vysokou školu do Austrálie, jak si vždycky 
plánovali. Každý den se měli čím dál více raději, protože věděli, jak málo stačí 
k tomu, aby o toho druhého přišli. Po deseti letech se vzali na Hawaji. A jsou 
spolu doteď a mají spolu tři krásné a zdravé děti. 


