
1. kapitola (Petra) 

Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám 
s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: 
„Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci, abys mě líbal na veřejnosti?“ 
 
Panebože, to je Matěj Stropnický! Jsem tak zaskočená. Propiska mi vypadla z ruky. Všiml si mě a 
popošel blíž, zatímco já chvatně sbírám propisku ze země. 
„Promiňte, ale… neviděli jsme se už?“ ptá se. 
„Ano… i... ne,“ vykoktám. 
„Jak tomu mám rozumět?“ zeptá se s úsměvem. 
„No… osobně vás vidím poprvé, ale máte mě v přátelích na Facebooku.“ 
„A jak se jmenujete, slečno?“ 
„Petra… Petra Kučerová.“ 
„Petra je hezké jméno. No nic, musím jít, ale doufám, že se ještě někdy uvidíme. Nashledanou, Petro!“ 
usměje se. 
„Nashledanou,“ odpovím a on odchází se svým přítelem. 
Páni! Jsem tu první den a už jsem HO potkala. Jsou to už skoro čtyři roky, co ho znám a přesto Matěje 
stále miluju. A teď jsem ho potkala naživo! 
 
Po vyučování zamířím na nejbližší tramvaj mířící do Prahy 8. Bydlí tam totiž má kamarádka, u které 
budu přespávat, když pojedu do Prahy kvůli škole. Ani jsem se vlastně nezmínila o tom, že Mediální 
studia studuju dálkově. 
 
V tramvaji si vedle mne sedne kluk. Vypadá taky na studenta. Má krátké tmavé vlasy, které se mu 
trochu vlní. Docela pěknej kluk (uvažuju) kam asi jede? Všiml si, že jsem se na něj podívala a usmál 
se. 
„Kam jedeš?“ ptá se. 

„No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje… vím jen, že to kousek od Řešovské.“ 

„Já vystupuju o zastávku dál, neboj se, řeknu ti včas, kdy máš vystoupit.“ 

„Díky,“ pokusím se o uvolněný a ne nervózní úsměv. 

„Ty nejsi z Prahy, že?“ 

„Nejsem, jsem z jižních Čech.“ 

„A v Praze studuješ?“ zajímá ho. 

„Jo, první rokem na UK.“ 

„Já taky studuju na ´Karlovce´, už druhej rok. A co studuješ za obor?“ 

„Mediální studia, dálkově.“ 

„Já mezinárodní vztahy, ale prezenčně.“ 

Zadívám se z okna. Jsem z něj trochu nervózní. 

„Mimochodem, jmenuju se Josef, ale pro tebe jsem Pepa,“ usměje se. 

„Peťa,“ představím se. 



 

Chvilku si povídáme a já zjišťuju, že je to moc milý kluk. Zapovídáme se tak, že mou zastávku 
přejedeme. 

„A kudy mám jít teď?“ ptám se Pepy bezradně. 

„A kde přesně ta kamarádka bydlí?“ 

„No… v Řešovské.“ 

„To je kousek, já tě tam dovedu.“ 

„To je od tebe milé,“ usměju se. 

 Před domem mé kamarádky se rozloučíme. Chci už jít dovnitř, ale on se zeptá: 

„V kolik musíš být zítra ve škole?“ 

„V devět.“ 

„Já v půl desátý. Tak se uvidíme v tramvaji, Peťo.“ 

„Dobře, ahoj,“ opětuju mu úsměv a vejdu do domu mé kamarádky Jany. 

 

2. kapitola (Josef) 

Vyšel jsem ven ze školy a spěchám na tramvaj. Uf, stihl jsem to. Dívám se, kde bych si mohl sednout. 
Úplně vzadu sedí nějaká holka. Přisednu si k ní. Podívá se na mě a já se usměju. 

„Kam jedeš?“ zeptám se. 

„No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje… vím jen, že to kousek od Řešovské.“ 

Je nějak nervózní. 

„Já vystupuju o zastávku dál, neboj se, řeknu ti včas, kdy máš vystoupit.“ 

„Díky,“ pousměje se. 

„Ty nejsi z Prahy, že?“  

„Nejsem, jsem z jižních Čech.“ 

„A v Praze studuješ?“  

„Jo, první rokem na UK.“ 

„Já taky studuju na ´Karlovce´, už druhej rok. A co studuješ za obor?“ 

„Mediální studia, dálkově.“ 

„Já mezinárodní vztahy, ale prezenčně.“ 

Na chvilku se zadívala z okna. 



„Mimochodem, jmenuju se Josef, ale pro tebe jsem Pepa,“ představím se. 

„Peťa,“ představí se také a usměje. 

Zapovídáme se, až její zastávku přejedeme. 

 

„A kudy mám jít teď?“ ptá se bezradně. 

„A kde přesně ta kamarádka bydlí?“ 

„No… v Řešovské.“ 

„To je kousek, já tě tam dovedu,“ nabídnu jí. 

„To je od tebe milé,“ usměje se a vyrazíme. 

Už jsme u domu její kamarádky a ona chce jít dovnitř, ale já se jí zeptám: 

„V kolik musíš být zítra ve škole?“ 

„V devět.“ 

„Já v půl desátý. Tak se uvidíme v tramvaji, Peťo.“ 

„Dobře, ahoj.“ 

 

Páni, taková úžasná holka! Jestlipak má kluka? Já jsem nikdy holku neměl a mrzí mě to. Ale ona… to 
je ztělesnění mé představy o ideálním děvčeti. Krásná, zábavná a inteligentní.  

Pomalu jsem se vydal k domovu. Doma jsem se až do sedmi učil. Po večeři (mimochodem, měli jsme 
moji oblíbenou obloženou mísu) jsem se umyl a zalezl do postele. Usnul jsem s myšlenkami na 
Peťu… 

 

  



3. kapitola (Matěj) 

Vycházím ze dveří kabinetu mojí profesorky. Venku už na mne čeká můj kluk.  

„Tak co ti říkala?“ zajímá ho. 

„Zatím dobrý, poradila mi ještě nějakou literaturu.“ 

Jdeme spolu chodbou dolů. Když jsme téměř u dveří, Honza mne obejme a políbí. Ne tedy, že bych 
nebyl rád, ale několikrát jsem mu naznačil, že nechci náš vztah dávat na veřejnosti najevo. A tak, když 
se odtrhne, řeknu: 

„Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci, abys mě líbal na veřejnosti?“ 

 

Vtom uslyším slabé cinknutí. Otáčím se a vidím, že u plánku budovy nějaká holka sbírá ze země 
propisku. Může jí být tak dvacet. Mám dojem, že už jsem ji někde viděl. Bázlivě se na mne dívá svýma 
očima. Má krásné, dlouhé hnědé vlasy. 

„Promiňte, ale… neviděli jsme se už?“ zeptám se. 

„Ano… i ...  ne,“ vykoktá. 

Asi je ze mě nervózní. 

„Jak tomu mám rozumět?“ usměju se. 

„No… osobně vás vidím poprvé, ale máte mě v přátelích na Facebooku.“ 

„A jak se jmenujete, slečno?“ 

„Petra… Petra Kučerová.“ 

„Petra je hezké jméno. No nic, musím jít, ale doufám, že se ještě někdy uvidíme. Nashledanou, Petro!“ 

„Nashledanou.“ 

Vycházím s Honzou z budovy. 

 

Cestou domů pořád na tu holku myslím. Bylo na ní něco zvláštního. Chápu, že jsou lidé v mé blízkosti 
občas nervózní, jenže mně se zdálo, že tu holku něco trápí. Něco spojeného se mnou! A jakže se 
jmenovala? Petra, ano Petra! Kdybych ji tak mohl vidět znova, myslím, že by mohla být mojí dobrou 
kamarádkou… 

„Na co myslíš, Máťo?“ ptá se Honza. 

„Ale, na nic a na všechno,“odpovím mu. 

 

Když dojedeme ke mně domů, uvařím nám čaj.  

„Je ti něco? Jsi nějak zamlklej.“ 



 


