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vLASTnÁ TvORBA

Čo rozumejú 
ľudia pod poj-
mom dobrý 
kamarát? 
Úprimný, 
ochotný 
pomôcť, vždy 
sa rozdelí, 
vždy je so 
mnou? Ale, 
kdeže, dobrý 
kamarát vám 
nepomôže, 
ešte vám 
pridá, aby ste 
mali viac. Do-
brý kamarát 

vám zje posledný kúsok pizze a vysmeje vás, 
že vám nič neostalo. S radosťou vás zobudí o 
pol štvrtej ráno s otázkou: „Spíš?“. To je jedno-
ducho môj najlepší kamarát Domino.
I keď sa zdá, že máme rovnaké mená, posta-
vou a výzorom sme úlpne iní. S istotou môžem 
povedať, že môžeme účinkovať na divadel-
nom predstavení ako: „Dlhý, Široký a bystro-

zraký“, akurát ten široký nám chýba. Keď si 
predstavím prežité noci s týmto človekom, až 
sa mi slza tlačí do kútiku oka od radosti. Ak si 
myslíte, že s ním mám nejaký pomer, tak ste 
na omyle. Dôvod nocovania bol vždy len jeden, 
boli sme spoločensky unavení, i keď veľa ľudí 
nás nazýva „teplými bratmi“. Takáto zrada 
príde zvyčajne zo strany rodičov. Domino sa 
vyučuje za propagačného grafika. Zvyčajne 
takí ľudia sedia celé dni na zadku a vytvárajú 
internetové stránky pre dospelých. Ja by som 
sa mu veľmi nesmial, lebo o tie vysedené zad-
ky sa budem starať ja.
      Ak by mi niekto dal v živote otázku: „Dáš 
ruku do ohňa za 
svojho najlepšieho 
kamaráta?“. 
Odpoveď by znela 
nie, pretože ja 
by som šiel kúpiť 
špekačky, klobásu a 
nad tým ohňom by 
sme opekali až do 
rána.

DOMiNik

niečo zahrajme, hádam to 

čoskoro prejde.“ A už som 

držala v ruke žolíkové karty. 

Búrka ozaj netrvala dlho. 

Prestalo pršať, ale vonku 

ostala tma ako keby bol už 

večer. 

„Drevo je mokré, musíme 

chvíľu počkať, kým to 

trochu preschne,“ oznámil 

všetkým Števo. „Tak čo 

keby sme sa prešli po cin-

toríne, teraz je tá pravá 

atmosféra,“ zakvílil Paťo. 

Už som to nevydržala. 

Vedela som, že to opäť 

naráža na mňa a môj 

strach.  Tak so mňa 

vyletelo: „ A čo keby si 

išiel sám?“ 

„To je dobrý nápad, 

ukáž nám aký si 

smelý,“ pridala sa na 

moju stranu Majka. 

„Ukáž Zuzane, že 

sa nemá čoho báť, 

že tam žiadne 

strašidlá nie sú.“

Postavil sa, 

napravil si 

šiltovku

a niečo od tých, ktorých múza

nefauluje, ale iba kope ... 

domino

domino

 a povedal: „Tak fajn. Pôjdem 
tam a prejdem sa celým cin-
torínom.“ Považovala som to 
za bláznovstvo, ale keď chce, 
nech len ide. Mňa by tam veru 
nedostal nikto. V duchu som si 
aj trochu priala, aby sa niečoho 
poriadne vyľakal. Nech si ho 
môžem aj ja trochu doberať, 
aby vedel, aký je to pocit. Paťo 
svojím rezkým krokom prešiel 
už pol cintorína. Aj si začal 
pískať, na znak, že sa nebojí. 
Prechádzal práve okolo jed-
ného hrobu, ktorý mal prikrytý 

náhrobný kameň, keď sa z pod 
plachty, s ktorou bol prikrytý oz-
valo: „ Dajte pozor, tu som ja.“ 
Bol to hlas vychádzajúci priamo 
z jedného hrobu! Paťa tak 
vystrašil, že v tej chvíli neve-
del kde je východ z cintorína. 
Rozbehol sa úplne opačným 
smerom. My sme sa len z 
diaľky prizerali a nechápali 
sme, čo sa vlastne deje. Prečo 
a kam sa zrazu rozbehol? 
Preskočil dokonca plot a utekal 
priamo k nám. My sme ešte 
videli ako pani, ktorá maľovala 

písmenká na náhrobný kameň, 
vykukla z pod plachty. Bola tam 
prikrytá, aby dážď, ktorý ešte 
pred chvíľou padal z oblohy, 
nezamočil čerstvo namaľovaný 
nápis „ SPOMÍNAME“. Mávala 
na Paťa, v ruke držala jeho 
šiltovku, ktorú v tej rýchlosti 
stratil.
    Ešte dlho sme sa smiali z 
tejto príhody. Už nikdy sa mi 
Paťo nesmial a nedoberal si ma 
pre môj strach. Dokonca téme 
cintorín sa intenzívne vyhýba.
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