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1. LEKCE

prvním klukem to byl spíš 
výslech než rozhovor, ptal se mě 
na sourozence, domácí mazlíčky, 
co dělám za sporty. 

Kamarádka:
Tak to přece bývá, když se lidi 
seznamujou.

Dívka:
No to jo, ale ani jsme toho neměli 
moc společného. Má rád války 
a vojáky a ty víš, že to já vůbec 
nemusím… Zato jsem tu potkala 
bývalého spolužáka, chodili jsme 
spolu do fotografického kroužku 
a do hudebky.

Kamarádka: 
A s ním toho máte společnýho 
víc, jo?

Dívka:
Stoprocentně, a dávali jsme si 
některé z těch otázek, co tady 
mají připravené, jako „kde se 
vidíš za 5 let, na kterých věcech 
ti nejvíc záleží, co bys udělala 
s výhrou z loterie“ a tak a máme 
to všechno podobně! Možná jsem 
se na to toho učitele měla zeptat 
taky, abych ho poznala lépe.

Kamarádka:
Je pravda, že tyhle věci toho 
na člověka hodně prozradí.

Dívka:
Promiň Jani, já už budu muset 
končit. Zítra ti povím zbytek, tak 
zatím ahoj! (pokládá telefon)

v oboru, taky dům nebo byt, 
možná už i dítě…? To se nedá 
takhle říct.

Chlapec:
Ale dá… Já chci v podstatě to 
stejný. A bejt zdravej. A pořád se 
věnovat tomu, co mě baví. Fotit, 
učit se jazyky a poznávat svět.

Dívka:
Takže další otázka: tvůj dům hoří 
a ty si z něj smíš vzít jenom tři 
věci. Kromě lidí. Které to budou?

Chlapec:
Tak to je jasný: kocour, foťák 
a cestovní pas. A ty?

Dívka:
To není fér, já mám víc zvířat. 
Takže samozřejmě je. A pak asi 
fotoalbum z výletů a kytaru.

Chlapec:
Vidíš, tak to máme skoro stejný. 
Hele, ještě tohle – jsi spíš ranní 
ptáče, nebo noční sova?

Dívka: 
Rozhodně noční sova.

Chlapec:
Tak v tom se taky shodneme! 

Dívka:
Tak to je paráda!

Moderátor:
Dámy a pánové, střídání 
a pokračujeme dál, ale dáme si 
teď kratičkou pauzu…

Dívka:
Tak se pak ještě domluvíme na ty 
tipy na dovolenou, jo? Tak zatím 
ahoj! 

Chlapec:
Jasně, budu se těšit, ahoj…

Dívka:
Ahoj…

Dívka: (do telefonu)
Ahoj, tak si to představ, jsem teď 
na té rychloseznamce. A s tím 

Chlapec:
Ahoj, Emo, no ne, jsi to ty?

Dívka:
Marku, ahoj. Co ty tady?

Chlapec: 
Nedávno jsem se přestěhoval 
zpátky, zjistil jsem, že už 
potřebuju změnu.

Dívka:
Takže dělat fotografa v zahraničí 
už tě nebavilo?

Chlapec: 
To ne, bylo to skvělý, víš, že jsem 
cestování miloval a asi pořád 
budu, ještě toho chci hodně 
navštívit a vidět, ale spíš už jen 
na dovolenou. Chci se usadit. Teď 
se všechno točilo kolem práce 
a letenek a hotelů… Bylo to super, 
ale už mi chybělo Česko. Rodina 
a kamarádi, můj kocour, prostě… 
zůstat na jednom místě delší 
dobu… Ale povídej, co ty?

Dívka:
Já se mám skvěle, děkuju… 
Budu končit školu a hledat si 
práci. A taky bych si chtěla vzít 
z útulku psa. Ale ještě předtím 
mám v plánu nějakou pořádnou 
dovolenou. Ty musíš mít spoustu 
zážitků, když jsi procestoval 
skoro celý svět…

Chlapec:
To jo, můžu ti dát nějaký tipy, 
jestli chceš… Ale… Jen tady na to 
teď asi nebudeme mít moc čas… 
Tak mi zatím řekni… Na co se 
tady lidi asi tak běžně ptají…? 
Můžem se podívat tady na ty tipy 
na otázky. Třebaaaa, kde se vidíš 
za 5 let? 

Dívka: 
To je těžká otázka. Asi by bylo 
by moc fajn mít dobrou práci 
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