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(1.) Povím vám jeden zároveň naprosto běžný příběh, ale přesto neobyčejný. 
Začíná v Berouně ve Středočeském kraji, kde se ve stejný den roku 1998, 
v ulicích kousek od sebe, narodily dvě děti. Matěj a Sára. Jejich rodiče bývali 
dlouholetí přátelé, takže nebylo divu, že i ti dva se už od malička kamarádili a 
drželi spolu. Byli nerozluční – ani nástup na základní školu je nerozdělil. Jak to 
ale už tak bývá, nic netrvá věčně, a právě hned první den na místím gymnáziu, 
kam se oba dostali, se něco změnilo.                                                                                                                                  
Sára měla na sobě ty krásné světlemodré šaty s volánky, ty, co na ní míval Matěj 
vždy tak rád, ale nikdy jí to nepřiznal. Její hnědé vlasy jí volně splývaly až do 
půlky zad a na tváři jí nechyběl ten její klidný pohled. Matěj se při chůzi vedle 
ní na ni díval a pozoroval, jak před ním vchází do jejich nové třídy. I když jim to 
od pohledu spolu slušelo, ani jeden z nich se nikdy neodhodlal k něčemu víc, a 
hlavně kvůli strachu ze ztráty jejich přátelství to nikdy nechtěli riskovat, proto 
raději zůstávali kamarády. A to byla možná ta klíčová chyba, proč se časem 
všechno zvrtlo.    

(2.) Vešli do třídy, když v tom si Matěj všiml, aniž by se na Sáru musel dívat, že 
strnula na místě. Byla to možná jen pouhá sekunda, protože se zase znovu 
rozešla hledat jejich novou společnou lavici. „Co tato?“ ukázala na třetí lavici 
blíž ke dveřím učebny a usmála se na Matěje jakoby nic, on si ale nemohl 
nevšimnout, jak po očku pokukuje po tom klukovi se špinavou blond barvou 
vlasů. Typické, pomyslel si. Na takové typy kluků byla Sára magnet. Na takové 
ty s tím sebevědomým úšklebkem na tváři, ty, co ji donutí svou pouhou 
existencí celé dny jen nemyslet a nemluvit o ničem jiném, o tom, že se jí někdo 
líbí, jak jí přijde, že vypadá divně a že by si radši měla zítra vzít ty hezčí šaty, co 
má schované na tyto situace, i když další den přijde do školy v úplně normálním 
oblečení se slovy: „Nevím, nejsou ty šaty moc?“ a na takové kluky, mezi které 
ten blonďák rozhodně patřil, a Matěj v žádném případě. A on Matěj hlavně 



vždycky dobře věděl, že takoví kluci si Sáru nezaslouží ani v nejmenším. Že ji 
jen psychicky zraní a roztrhají její srdce na kusy. Už v tu chvíli přemýšlel, jak 
tomu blonďákovi, který se podle všeho jmenuje Adam Verner, zabránit, aby se 
k Sáře jen přiblížil. Druhého dne ráno ale věděl, že je to ztracené. Měla na sobě 
totiž TY ŠATY, které měla na tyto situace vyhrazené. A aby toho nebylo málo, 
Adam za ní o jedné přestávce přišel a hned se dali do řeči. Časem se ti dva vídali 
čím dál více a začali spolu i chodit. Matěj se snažil s Adamem aspoň trochu 
bavit, ale ať se snažil, jak chtěl, fakt, že mu Adam přebral jeho nejbližší 
kamarádku, byl silnější. Sára s Matějem se začínali odcizovat. 

 (3.) Roky plynuly a blížily se Sářiny a Matějovy osmnácté narozeniny. Dříve by 
je ovšem slavili spolu, to se ale už dávno změnilo. Matěj zrovna chodil po venku 
se svým kamarádem Alexem, když v tom mu začal zvonit mobil. Podíval se na 
jméno na displeji. Sára. Nevolala mu takhle měsíce, naposledy když potřebovala 
nějaké sešity na dopsání. Co potřebuje tentokrát? S mírnými obavami to zvedne 
a ozve se její známý hlas.  

„Ehm, Matěji?“ osloví ho nervózně. „Co potřebuješ? Jestli si chceš opsat nějaké 
sešity, tak nejsem doma, takže ani nezkoušej zvonit.“ odmlčí se a pak pokračuje. 
Tak moc mu vadí, že ho pro tyto věci Sára začala využívat. „Sáro, já ti to říkám 
na rovinu, nebudu pro tebe ten člověk, za kterým se zastavíš, jen když něco 
potřebuješ. Vážně nebudu, a tak…“ Sára ho ale přeruší: „Matěji, já tě ale tak 
nikdy nebrala a nechtěla tě tak brát. Mrzí mě, že jsme se přestali bavit, ani nevíš 
jak, potřebuji se ale s tebou sejít.“ Zněla tak smutně, až to Matěje zaskočilo. 
Zhluboka se nadechl. „V kolik zítra po škole můžeš?“ „Maty!“ vykřikla 
nadšením do telefonu. „Děkuji moc! Můžu kolem čtvrté, šlo by to?“ Matěj se 
mírně pousměje. „Jo, to by bylo dobrý.“ 

Druhý den se setkali, jak se domluvili. Šli si sednout do kavárny, kam dříve 
chodívali. „Tak, co se děje?“ začne Matěj, když jim servírka přinese jejich kávu. 
Přitom hypnotizuje její oči. Je nenamalovaná a to se mu nezdá, protože Sára 
patří mezi ty dívky, které by bez třeba i malé vrstvy korektoru pod očima 
nevyšly z domu. Vypadá hrozně unaveně. „Já nevím. V poslední době je 
všechno divný.“ Odmlčí se. „Já vím, že už to říkám asi posté, ale hrozně jsi mi 
chyběl a chci, aby to bylo jako dřív.“ Tváří se smutně, ale přesto se přátelsky 
pousměje. „Víš co? Zapomeňme na to, co bylo, nebo nebylo. Dobře?“ usmívá se 
Matěj. „Souhlas.“  A jejich společný příběh mohl dál pokračovat.  



(4.) A taky pokračoval. Matěj zrovna seděl na schodech před domem a čekal na 
Sáru. Byli domluveni, že ji ve tři vyzvedne a zajdou spolu na squash. Chtěl ji 
nějak rozptýlit. Zdála se mu už dva týdny od té doby, co se začali opět vídat, 
nějaká divná, zamyšlená. Najednou uslyšel kroky před sebou. Před ním stojí 
žena, hodně zraněná žena s modřinami různě po celém těle. A v tom mu dojde, 
že tohle není žena. To je dívka. Stála před ním Sára. Vyděšeně se na sebe 
několik sekund dívají, když si Matěj uvědomí, že se celá třese. Až se jí 
rozklepou kolena a ona přestává mít rovnováhu, Matěj ji chytí a obejme ji. 
„Sáro, co se děje, co se stalo?“ ptá se a přitom ji uklidňuje hlazením po zádech. 
Až teď, co ji po dlouhé době objímá, si uvědomuje, jak je hubená. „Adam.“ 
zašeptá a v tu chvíli mu nějak všechno začne do sebe zapadat, až mu to nahání 
strach. Pomůže jí po schodech do jejího domu, kde ji předá jejím rodičům, kteří 
jsou absolutně vyděšení. Jak si mohli nevšimnout, co se děje? Za chvíli už volají 
policii. Matějovi to ale nedá a vyběhne pryč z domu hledat Adama. Běží rychle 
jako nikdy, najednou už chápe, k čemu mu ty tréninky sprintů byly, když se mu 
v závodech nikdy moc nedařilo. A ví přesně, kam běžet.   Dorazí do parku, kde 
ho uvidí bavit se s tou jeho partou. Stojí k němu všichni zády, Adam a další dva 
kluci. Vůbec už dál nad ničím nepřemýšlí, i když jsou v převaze. Napadl ho 
zezadu a povalil na zem. Udeřil ho do obličeje a zakřičel: „Tohle je za Sáru.“ 
V tom ale Matěj ucítil, jak se na něj vrhají ti další dva kluci a odtrhávají ho od 
Adama. Bránil se, ale bylo mu to k ničemu, nakonec se do něj stejně pustili. 
Když uslyšel houkání policejního majáku, ležel už jen bezvládně na zemi a 
Adam se svou partou do něj kopali. Jakmile ale uslyšeli jednoho z policistů 
zakřičet: „Policie! Ustupte od sebe a dejte ruce nahoru!“ vzali nohy na ramena. 
„Nepokoušejte se utíkat, jsme ozbrojení!“ ozval se další policista. Zastavili se. 
Dál už si ale Matěj nepamatoval, protože v tu chvíli postupně ztrácel vědomí. 

(5.) Když se probudil, byl ve svém pokoji a někdo klepal na dveře. V pokoji mu 
svítila jen lampička, venku už byla tma. „Maty?“ ozve se za dveřmi jeho máma. 
Matěj se podívá na mobil a v displeji vidí odraz svého obličeje, kde jsou vidět 
ještě stopy krve. „Je tu Sára, jsi už vzhůru?“ Najednou, jako by ho někdo polil 
vodu se rychle zvedne, aby si aspoň vyměnil tričko, ale tak silně ho zabolí 
v břiše, že to vzdá a sedne si na postel. „Ano.“ odpoví opožděně. Do dveří vejde 
Sára a jakmile Matějova máma zavře dveře, rozejde se a sedne si vedle něj na 
postel. Dívá se na něj. „Víš, že jsme si ale teď vzhledově docela podobní?“ dívá 
se na něj dál. Ani jeden to nevydrží a rozesmějí se. Jako by se vrátili v čase, jen 
tam sedí a smějí se. Vše je zase tak, jak bylo dříve. Jejich smích utichne a ona se 
na něj zase dívá. A pak se nakloní a políbí ho. Ta nevyslovená věta je slyšet na 



tisíc mil daleko: Vše je tak, jak má být. Po chvíli se od něj odtáhne a zašeptá: 
„Všechno nejlepší, Matěji.“ Pak, jako by se něco změnilo, se zvedne a odejde 
pryč. Přitom ještě stihne odložit na stůl bílou obálku.                                            

Druhý den si jde Matěj sednout před Sářin dům s tou obálkou, kterou mu 
nechala v pokoji. Otevře ji a čte: 

Milý Matěji, 

byl jsi můj důvod pro nošení TĚCH šatů, ale já si to uvědomila tak pozdě. Rány 
na mém těle se časem zahojí, ale ty v duši zůstanou navždy, a tak jsem se 
rozhodla odejít. Tak moc mě to mrzí, ale bojím se, a i kdyby byl Adam za tisícem 
mříží, měla bych pořád strach. A tak Tě prosím, vydej se se mnou na cestu pryč 
za lepším životem. Přijď za mnou ve čtyři den po tom, co jsem ti tento dopis 
dala, za naši kavárnu ve městě. Vem si jen nejdůležitější věci. Pokud ale nebudeš 
chtít, chápu to. Slib mi ale, že o tomto dopise nikdy nikomu neřekneš. Dobře? 
Kdybychom se už nikdy neviděli, je mi to líto. Hrozně moc. 

S láskou,  

Sára 

Ztuhnul a podíval se před sebe. 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 se 
na muže jen dívá a nemá tušení, co říct. „Takže je to pravda, naše Sára opravdu 
utekla.“ řekl a pohlédl k zemi. Za chvíli opět zvedl zrak, přišel k Matějovi a 
podal mu ruku. „Jsem dědeček Sáry, ty budeš určitě Matěj.“ On už ale na nic 
nečeká a rozeběhne se domů. Najednou mu žádné jiné rozhodnutí nepřijde tak 
správné, jako tohle. Co nevidět už jsou čtyři, a Sára a Matěj s rukou v ruce kráčí 
vstříc novému životu. A teď je vše, jak má být. 


