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Matěj seděl na chodech 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, ale v jeho hlase znělo něco, 
z čeho Matějovi přeběhl mráz po zádech. 

„Ajéje,“ pomyslel jsem si, „mladý chlapík v obleku v Audi se ptá na moji 
holku?“ V tu chvíli vyběhla z domu Sára. „Ahoj Matěji,“ pozdravila mě 
„promiň, ještě jsem musela…,“ zarazila se. „Co tady děláš Andreji?“ vyděšeně 
se zeptala muže v obleku. „Ahoj Sári, víš, přišel jsem se ti omluvit…mrzí mě, co 
se mezi námi stalo, chtěl bych tě zase zpátky.“ „Cože? To je jako nějakej její 
bývalej?“ pomyslel jsem si a naštvaně jsem ho proklel pohledem. On se na mě 
podíval a provokativně se usmál. 
Zdál se mi jako nějaký manažer, nebo úředník na vysoké pozici. Měl nagelované 
vlasy, sluneční brýle, přes které jsem mu neviděl do očí, a pomalu ani do tváře 
ne. Ale to, co mi furt bilo do očí, byl jeho luxusní černý oblek a černě vyleštěné 
lakýrky. Co to na Sáru zkouší? Nevidí, že je zadaná? 

„Dej si vodchod, frajere!,“ neudržel jsem se. Odpověděl mi: „Polib si, blbe!“ a 
znovu se provokativně usmál. Uvědomil jsem si, že ten chlapík bude asi lehčí 
hlupák a podle jeho výstupu jsem usoudil, že to asi nebude mít v hlavě 
v pořádku. „Počkej, Maty, musíme si Andrejem promluvit, běž na chvíli dovnitř 
prosím.“ Dělá si srandu? O čem si jako chtějí promlouvat? Vždyť spolu nejsou. 
Je to moje holka! Tak jsem šel do domu, naštvaně za sebou zabouchl dveře a 
pustil si televizi. 



o hodinu později… 
„Cvak,“ ozvalo se z předsíně. Co to bylo? Doufám, že se Sára uráčila přijít 
domů a vysvětlí mi, co to mělo znamenat. Jdu se podívat do předsíně. Dveře 
dokořán, vane průvan, ale Sára nikde. Kdo ty dveře otevřel? Trochu jsem 
znejistil a dveře zavřel. „Ahoj Maty, jak se máš? Sára je v pokoji?“ vyhrkl na 
mě neznámý hlas za mými zády. „Ach, dobrý den paní Volfová,“ oddychl jsem 
si, když jsem se otočil a stála tam Sářina máma. „Sára není doma, byla před 
domem a potřebovala si promluvit s nějakým chlapem, jmenoval se Andrej, 
tuším.“ „Andrej? Bože jenom to ne, s tím chodila asi před rokem. Zdá se, jako 
elegantní gentleman, ale co jsem slyšela, je to pěknej zmetek,“ rozzlobila se. „A 
kde že jsou?“ „Před domem, už je to asi hodina, co mě Sára poslala domů, aby si 
mohli promluvit.“ 
„Před domem nejsou, to bych je viděla, když jsem parkovala…“ Oba dva jsme 
pocítili strach. Šli jsme se podívat ven, ale tam nikdo. Kam zmizeli? 
 Paní Volfová vytáhla telefon, že Sáře zavolá a zeptá se, co to prokristapána má 
znamenat. Ale jediné, co se ozvalo, bylo: „Volaný účastník není dostupný, 
prosím opakujte volání později…“ „To snad ne, doufám, že se jí nic nestalo, že 
je v pořádku, že se dnes ještě domů vrátí.“ Já a paní Volfová jsme uronili slzy. 
Kam se ti dva poděli? Kam se Andrej poděl, je mi jedno, ale až se mi dostane na 
oči, myslím, že si budeme mít co říct. Ale kde je Sára? Mám o ni strach, miluju 
ji a nechci, aby se jí něco stalo. Ne, neměl jsem to dovolit, aby si s ní ten náfuka 
promlouval. Kde je? Co asi teď dělá? Hrozně rád bych ji teď obejmul, políbil a 
řekl jí, jak moc ji miluju a že je pro mě to nejlepší, co mě mohlo potkat… 
„Pojď, počkáme na ni doma,“ nabídla mi paní Volfová. Souhlasil jsem a šli jsme 
dovnitř. Paní Volfová mi usmažila hemenex a uvařila kávu. „Zkuste jí ještě 
zavolat, ponoukl jsem ji.“ „Tak dobře.“ Vytáčí Sáru, ale jediné, co se ozve je: 
„Volaný účastník není dostupný, prosím opakujte volání později…“ 
„Ach jo, snad se jí nic nestalo. Snad je to jenom chvilkový úlet a vrátí se.“ 
„Něco mi říká, že se vrátí, je to moje dcera.,“ odvětí. „Ehm, moc mě to mrzí, ale 
asi budu muset domů, dám vám číslo, kdyby Sára př..“ „Můžeš přespat u nás, 
gauč je rozkládací, na něm se vyspíš. Máš to domů daleko.“ „Jéj, tak to děkuju 
moc, dám to vědět domů.“ Chvíli po tom ještě vykládáme, ale cítím, že na mě 
přišla únava.  Zvednu se od stolu, popřeji dobrou noc a jdu si lehnout na gauč. 
 Druhý den ráno mě budí policie. Zavolala je p. Volfová. Chtějí, abych jim 
poskytl informace o Sáře, a abych jim popsal muže, se kterým pravděpodobně 
odjela. Všechno jim popíšu, ale i já, i policie dospějeme k závěru, že o 
Andrejovi nevíme vůbec nic. Jen to, že měl černý vůz Audi bez státní poznávací 



značky, tmavý oblek a zrcadlové brýle. „Tak vám zatím děkujeme, kdykoli 
budeme něco vědět, ihned vám zavoláme. Kdybyste něco zjistili vy, přijeďte na 
stanici,“ říká strážník PČR. Já i paní Volfová jen přikývneme hlavou. Co nám 
zbývá? 
  Odcházím domů. Prší a já mám chuť se jít zabít. Proč jsem jen nezabránil 
tomu, aby spolu ti dva byli? Už jsem před domem, a tak si z batohu vytahuji 
klíče, ale s klíči vytáhnu i kus barevného papíru. Kde se tam vzal? Snažím se ho 
otevřít, ale déšť ho slepil. Rozložím ho a na papíru je napsáno:  
„Uvidíme se doma! Sára.“ 
Co to má znamenat? Přicházím ke dveřím a odemykám. Otevírám dveře, a ve 
chvíli, kdy vkročím do domu: „Matěj má narozeniny, my máme přání jediný, 
štěstí zdraaví, štěstí zdraaví, hlavně to zdraví.“ 
A vidím Sáru, jak přichází s obrovským dortem, na kterém je číslo 20. No jo, 
vždyť já mám dnes narozeniny. Ale co Sára, co tady dělá? „Pojď, mám pro tebe 
překvapení,“ řekla Sára a zakryla mi oči. „Co, co to má z-znamen-nat?“ 
nervózně jsem zakoktal. Vždyť Sára měla být nezvěstná, a byla tady kvůli tomu 
i policie. Se zakrytýma očima jdu přes dům. Cítím, že vcházíme na zahradu. „3, 
2, 1, Všechno nejlepší!“ Odkryje mi oči a já vidím celou svoji rodinu. Ale mezi 
mojí rodinou je i Andrej a ti policisté, co mě dnes ráno vyslýchali. Co tady 
dělají? Přichází ke mně máma: „Všechno nejlepší, Matýsku, už je ti 25 let a 
můžeš být rád, jak laskavou přítelkyni máš.“ Máma ukáže na dav rodiny, který 
odstoupí, a co tam nevidím. Bílý vůz Audi A6 4x4 omotaný šerpou s mašlí. 
Nemůžu mluvit. Tohle mi vážně vyrazilo dech. „Sáro, to ty? Děkuju moc,“ a 
políbím Sáru. „Ne, já to jen domluvila. To Andrej ti to auto poskytl.“ „Cože? 
Andrej?“ „Ano, není to můj bývalý přítel, je to můj spolužák a zároveň 
ambasador značky Audi v České republice. Ale to neřeš, poděkuj hlavně jemu. 
Je to dárek pro tebe.“ „Počkej, chceš říct, že jsi včera odjela kvůli tomu, abys 
tohle vyřešila?“ „Ano, byli jsme domluveni dlouho, chtěla jsem ti 
k narozeninám dát něco jedinečného, a protože vím, že Audi si vždycky chtěl, 
tady to máš.“ „Ježiši Sáro, lepší holku jsem si snad přát nemohl.“ „No jo, 
poděkuj Andrejovi.“  
Jdu za Andrejem a srdečně mu děkuji.  Je to lepší chlápek, než se mi na první 
pohled zdál. Dozvídám se, že ti policisté jsou jen jeho kamarádi, a Sára chtěla, 
aby mě zezačátku na narozeniny trochu znervóznili. Jak já ji miluju… 
 Ten den jsem si moc užil. Byla to ta nejlepší oslava vůbec. 

Dnes je rok 2018, mně je 25, Sáře 24, jsme zasnoubení, a koncem roku chystáme 
svatbu.  


