
Kamaráti dodnes 

Raz sme išli s kamarátom na prechádzku. Prechádzali sme sa a zrazu nám prebehla malá mačka 

rovno pod nohy, nemohli sme tomu uveriť. Kamarát si ju hneď zobral na ruky a potom som mu povedal: 

,,Ale aj ja si chcem tú mačku pohľadkať." Kamarát sa nahneval a odišiel bez toho, aby sa so mnou rozlúčil. 

Neveril som vlastným očiam. Tak som išiel domov aj ja. Keď som už prišiel domov, išiel som hneď na 

Facebook a začal som písať kamarátovi, že čo sa stalo, prečo tak rýchlo odišiel a prečo sa so mnou ani 

nerozlúčil. Vôbec mi neodpisoval, nechápal som tomu. Na ďalší deň som sa spýtal presne tie isté otázky. 

Tiež mi vôbec neodpisoval tak ako včera. Už som vedel, že bude na mňa naštvaný. V sobotu som sa ho 

opýtal, že či je na mňa nahmevaný, ale neodpisoval. A zrazu mi napísal: ,,Som na teba nahnevaný, lebo 

vždy si chcel všetko mať ako prvý, ani raz som nemohol mať niečo skôr ako ty."Hneď som mu na to 

odpovedal: ,,To nie je vôbec pravda!" Aj on mi hneď napísal: ,,Nepamätáš si, keď som si chcel kúpiť v 

sobotu Razer Kraken Pro, ty si sa musel hneď na ďalší deň chváliť, že si si objednal od Alzy Razer Kraken 

Pro." Okamžite som mu napísal : ,,Možno, že máš pravdu, ale ja za to nemôžem že aj mne sa zapáčili, keď 

si mi ich ukazoval v škole na počítačoch." Neveril som ako rýchlo hneď odpísal: ,,Ale predsa veĺmi si 

dobre vedel a ešte dokonca som ti to aj vravel keď som ti ich ukazoval, že si ich chcem kúpiť a ty 

samozrejme by si to nebol ty keby si ich nemal skôr ako ja." Keď mi napísal, neváhal som napísať: ,,Asi 

máš naozaj pravdu, niekedy chcem mať to čo aj ty, tak mi naozaj prepáč, nechcel som, aby si si myslel, že 

musím mať vždy všetko skôr ako ty." Pekne mi odpovedal: ,,Nevadí, aj ja som niekedy moc výbušný a 

nahnevám sa za každú hlúposť, tak mi aj ty prepáč, že som tak rýchlo zdrhol, keď si chcel aj ty pohladkať 

tú mačku."Odpísal som mu: ,,To nevadí a nechcel by si sa zajtra po škole stretnúť na ihrisku?"Odpísal mi: 

,,Jasné, ok tak zajtra ja už musím ísť tak čau." Napísal som tu presne to isté. Na ďalší deň sme sa stretli a 

hneď sme si odpustili všetko, čo sme si zlé spravili, ja som sa mu odpustil to, že chcel som mať všetko skôr 

ako on a kamarát sa mi ospravedlnil za to, že niekedy dokáže byť celkom dosť výbušný. Zmierili sme sa a 

kamarátili sme sa ako predtým. A doteraz sa kamarátime. ja mám 40 a on 41 a máme veĺmi dobrý 

kamarátsky vzťah. 


