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Osnova: 

1. Nepochopení 

2. Sára 

3. Ptáčci 

4. Překvapení 

5. Vyznání 

6. Smysl 

 

 

     Matěj seděl na schodech před domem a čekal na Sáru. Byli domluveni, že ji 
ve tři hodiny 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. Na nic jiného než na přikývnutí se nezmohl. Muž vyšel po schodech 
pomalým krokem až ke dveřím, potom zazvonil. Po chvíli se otevřely dveře. V 
nich postávala Sára. Po tváři jí přeběhl smutný výraz, který hned nahradila 
nuceným úsměvem. Pootevřela dveře, tak aby muž mohl vejít dál a rychle, skoro 
až přehnaně, za sebou dveře zabouchla. Ani se na Matěje nepodívala! Tato scéna 
mu však čistou mysl nenechala. Kdo byl ten záhadný muž? Co tu najednou 
pohledával? Děje se něco Sárou? Určitě ano, jinak by tu ten muž nebyl! Co je s 
ní, proč to všechno tají… Z víru myšlenek ho vytrhl vrzající zvuk otevírajících 
dveří. Sáru znal již od dětství, ale na ten zvuk si ne a ne zvyknout. Při každém 
otevírání dveří prořízlo okolní ticho pískání podobné miliónu myší. Matěj ten 
zvuk z celého srdce nenáviděl. Po každé si musel zakrýt uši rukama. Sára to 
nikdy nezapomněla vtipně okomentovat.  ,,Ooo, ty náš strašpytílku bojící se 
myší.“ Ale dnes?  Nic. Žádné dobírání Matěje. Ignoroval to. Pohlédla na něho a 
rychlým krokem se vydal k němu. Hned za ní šel ten ,,podivný“ muž, ze kterého 
Matějovi pobíhal mráz po zádech. Rozloučil se Sárou, a jak se znenadání 
objevil, tak i zmizel. Zbyly po něm jenom černé šmouhy na silnici, které 
zanechalo jeho drahé auto, a malý dým. Ten se však během nanosekundy 
rozplynul do ovzduší.  
      Cesta na squash byla pro oba velikým utrpením. Sára byla ponořená do 
svých myšlenek a Matěj se snažil zahájit konverzaci. Marně. Nevěděl, jak má 



začít. Rozptylovaly ho Sářiny vlasy, které měla svázané do ležérního drdolu. 
Jeden nezbedný pramínek se jí z té zmuchlaniny uvolnil a teď se při každém 
kroku posunul o něco níž. Své pomněnkové oči upírala dolů na chodník, takže jí 
nebylo vidět do očí. Matěj tak nemohl vyčíst, jakou měla zrovna náladu. Vždy 
na sluníčku se jí zvýraznily hnědé pihy, které začínaly na nose a končily pod 
očima. V levém uchu měla velký černý tunel a v pravém pro změnu čtyři malé 
černé kuličky, které začínaly v lalůčku a postupovaly směrem nahoru. Za 
každou z nich se schovávala nejlepší vzpomínka Sáry. Nikdo však nevěděl jaká. 
Ani Matěj! Po chvilce si Sára Matějova zkoumavého pohledu všimla a hned po 
něm hodila jeden ze zamračených pohledů. A jéje. Matěj věděl, že dnes se Sárou 
moc velká sranda nebude. Ani na squashi se to nezměnilo. 
      Zpocení opustili halu a vydali se do večerního šera. Studený vánek ovíval 
jejich zpocená těla. Zpoza mraků se snažil vysvitnout měsíc. Stromy se ohýbaly 
pod silným větrem a ticho narušovalo šveholení větví. Ššš. Jarní ptáčci, co byli 
po celou dobu schovaní před zimou, si vesele zpívali. Vůbec jim nevadil silný 
vítr, co narážel do jejich drobných tělíček. Poletovali tak ladně a obratně. Byli 
tak svobodní! Nic je nevázalo, mohli si dělat vše, co chtěli. Sára je pozorovala 
se smutkem v očích. ,,Jsou tak volní,“ šeptl Matěj po chvilce pozorování. ,,Taky 
bych si přála být tak volná.“ Matěje udivilo, že mu Sára odpověděla s takovou 
něžností v hlase, za kterým, jak moc dobře věděl, se skrýval smutek. Pootočil 
hlavu směrem na ni. Teď už jí dobře viděl do obličeje. Studoval každý její 
pohyb, každý nádech. Všechno. Snažil se rozluštit, co tím myslela, co se jí právě 
teď honí hlavou. Chtěl pochopit její počínání. ,,Vůbec nic je netrápí. Nic nemusí 
řešit. Taky bych si přála křídla, ale ne pro sebe.“ Matěj netušil, jak  má na Sářina 
slova reagovat. V těchto věcech nebyl dobrý. Nekontrolovaně se spustily Sáře 
vzlyky. Otřásaly celé její tělo. Matěj ji svými mohutnými pažemi obejmul. Na 
zádech jí prsty kreslil nepravidelné obrazce a do vlasů jí šeptal uklidňující slova. 
V objetí zůstali několik minut. Nad hlavami jim létali ptáčci. Jako by seshora 
neviděli, že se něco děje. Tak, jak řekla Sára, ty ptáčky nahoře nic netrápilo. 
Matěj až teď pochopil význam Sářiných slov. Nechápal ptačí svět, ale věděl, že 
se Sáře líbí. Vzbuzoval v ní pocit svobody. V něm samotném to pro změnu 
zanechávalo jinou stránku Sáry, tu o které po celá léta nevěděl, že ji skrývá. 
      ,,Ááááá, kam mě to vedeš.“ křičela naštvaně Sára na Matěje. Ještě ani nebylo 
sedm hodin ráno a Matěj už vytahoval Sářinu maličkost z postele. ,,Vstaň a 
uvidíš.“ ,,A co bych tak jako měla vidět?“ Jestli sis nevšiml, tak ještě není ani 
sedm.“ Nenechala se jenom tak zlákat. ,,Já vím, ale pospěš si nebo to 
nestihneme.“ ,,A co máme stihnout?“ optala se se zvědavostí v hlase a při tom se 
podívala na Matěje. Ten se na ní lišácky usmál, ale nic neříkal. Sára naklonila 
hlavu na stranu. Snažila se z jeho tváře něco vyčíst. Bez úspěchu. Vstala 
z postele a dál už nic nenamítala. Před osmou hodinou už vedle sebe mlčky 
kráčeli strmou lesní pěšinkou. Nikde nikdo. Sem tam jim pod nohama křupla 
nějaká větvička nebo zašustilo listí. Pak se Matěj zastavil. Sára se na něho 
podívala s otázkou v očích. Matěj vytáhl ze své plátěné kapsy černý šátek. Bez 



protestu Sáře zavázal oči. Něžně uchopil její ruku a vydali se dál úzkou 
pěšinkou hlouběji do lesa. Sem tam ticho prolomilo Sářino nadávání, které 
směřovalo na Matějův účet. To brzy přestalo. Šátek již nezakrýval oči, ale ležel 
někde na zemi. Její oči mluvily za vše. Bylo to malé zákoutí, hluboko v lese. 
Všude kolem rostly kapradiny a kytky všeho druhu. Byly tu i kaktusy, které se 
tyčily nad všemi rostlinami jako pyšní pávi. Orchideje se rozprostíraly kolem 
malého rybníčku, tak malého, že by se dal snadno přeskočit. Červené, žluté a 
bílé růže tvořily pěkně duhovou podívanou. Pak tu byly samozřejmě vysoké 
stromy s mohutnými větvemi. Jejich koruny byly posety růžovými květy. Blízko 
rybníčku mezi dvěma silnými kmeny byla zavěšená béžová houpací síť. Vedle 
sítě stála dvě malá křesílka s tuctem malých polštářků. Jak roztomilé. No ne!!! 
Všude kolem poletovali ptáčci, malí drobní tvorové, radostně výskali a 
poletovali sem a tam. Byl to ráj. Ráj, který byl obklopený sklem. Vypadal 
podobně jako skleník. Vstupovalo se tam malými dvířky.   
     Z této euforie je probral Sářin vzlykot. Byly to slzy štěstí, které Matěj poznal. 
Brzy však byly zahnány pocitem lítosti. ,,Budu se stěhovat.“ šeptla Sára tak 
potichu, jak jen dokázala. V duchu se modlila, aby to Matěj neslyšel. Ale slyšel. 
,,Moje maminka, maminka…“  Chtěla mu to všechno vysvětlit. Ty nejhorší 
týdny jejího života. Snažila se. Ale hlas ji zradil. Zhluboka se nadechla. ,,Mojí 
mamince se ,um, ehm, vrá vrátila se jí zase rakovina. Ona um um umírrrá.“ 
Čekala, zda Matěj něco řekne, ale když nic neříkal, znova promluvila. ,,Chtěla 
jsem mamince darovat křídla, aby mohla zase létat, být zdravá. To černé auto, 
muž v obleku, je ředitel dětského domova. Je to ten nejlepší dětský domov, který 
existuje, ale je šest hodin jízdy odsud. Za týden bych tam měla odjet.“ Matěj na 
nic nečekal a Sáru objal. Tím Sáru na malinkou chvíli umlčel. 

     Když ptáčkovi přistřihnou křídla, život pro něho ztrácí smysl, když člověk 
ztratí rodinu, ztrácí i křídla. 

 

 


