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 „SOS",  zasvietila mi správa na mobile a hneď som vedela, že musím ísť. Bol 

piatok večer a nebola som si istá, či rodičia pochopia naliehavosť toho, že som 
chcela ísť von. Nakoniec som nejakým spôsobom  prehovorila rodičov tým, že 
potrebujem robiť projekt a keďže ide Ema cez víkend preč, musíme ho urobiť dnes. 
No pravda je úplne iná.  

Už dlhšie sledujeme s Emou jej suseda a nášho spolužiaka Petra. Musím 
povedať, že to tajné sledovanie ma celkom baví a niekedy sa cítim ako špiónka. 
(„haha“) Ale to nie je hlavný dôvod prečo sa tak veľmi „hráme" s Emou na špiónky. 
Pravda je taká, že Peter nie je celkom milý a dobrý chlapec. Každý pondelok ide pred 
dom, kde ho čaká jeho "gang" a spolu sa vyberú von. 

 Pondelok chodí k svojmu otcovi Marek. Cestou ho zastavia chlapci s Petrom. 
No a to najhoršie je, že Marekovi berú veci a vysmievajú sa mu. Snažili sme sa zistiť, 
prečo to robia. Hlavne Peter, ktorý má všetko čo potrebuje. Nakoniec sme sa ale 
dozvedeli, že jeho rodičia nežijú tak šťastne ako to vyzerá. Zhodli sme sa spolu s 
Emou, že hmotné veci, ktoré stoja stovky eur, nemajú takú hodnotu ako šťastie a 
láska v rodine a celkovo v živote. A ďalší chalani sa na týchto zlých skutkoch iba 
zviezli, pretože kamaráti „stoja“ pri sebe.  

Ďalšou našou úlohou bolo zistiť, prečo sa Marek nebráni. A vlastne nevšimli si 
jeho rozvedení rodičia, že mu miznú veci? V tomto prípade to nebolo až také 
prekvapujúce, keďže rodičia, ktorí sa spolu nebavia, nemôžu takéto veci sledovať. 
No ak by to Marek dal nejakým spôsobom najavo, možno by si to všimli. Hľadala 
som nejaké informácie, aby som zistila, čo bráni ľuďom a hlavne deťom vtom, aby 
povedali, že im niekto ubližuje . Vraj v tom je strach. No ak strach neprekonáte, ako 
môžete prekonať to, že vám niekto ubližuje a šikanuje vás?  

Prišla som za Emou. Jej dlhé, kučeravé, blonďavé vlasy mala tentokrát vypnuté do 
gumičky. Na tričku mala nápis rockovej skupiny a tepláky, ktoré boli o niekoľko čísiel 
väčšie, asi po jej staršom bratovi.  
"Čo sa deje?" hneď som sa spýtala, keď sa stretli  naše pohľady. V rýchlosti mi 
povedala, že videla z okna svojej izby, ako ide Peter s chalanmi von. Hneď sme teda 
vyrazili, aby sme zistili, kde išli. Rýchlo sme sa ponáhľali, aby sme ich nestratili. Cítila 
som adrenalín v mojom tele.                                                           

Pri obchodnom centre sme mohli ísť dvomi smermi. Ja som zvolila ísť za 
obchodné centrum . Moja intuícia mi hovorila, že to bude lepšia voľba. No v tomto 
prípade tá horšia.  

"Sofii, myslíš, že tu naozaj budú?“ zakričala Ema tak hlasno, že to bolo počuť 
až ku mne.  

" Pšššt!" hneď som dala signál Eme, aby už nepovedala ani slovo. Za rohom 
nákupného centra vykúkali naše dve hlavy. Ani som nedýchala.  

Za nákupným centrom stál Peter a ďalší. Filip, Samo a Cyril sedeli na 
opustenom parkovisku. Asi nikto nevedel, že nejaké parkovisko za nákupným 
centrom vlastne je. Peter stál a stále chodil sem a tam. Vyzeral byť dosť nervózny až 
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vystrašený. V nejakom momente, ani neviem o čom som premýšľala, len som sa 
zamyslela a pohľad vyplašeného Petra prebodol moju tvár. V tomto okamihu sa 
ukončila moja i Emina kariéra špióniek, a mali sme čo vysvetľovať. Teraz ešte viac 
nervóznym chlapcom.  
„Vy začnite prví!" rozzúrená Ema, ktorá bola celá červená nedala ani priestor na to, 
aby som niečo vyzradila.  
„Prečo stále robíte zle Marekovi?!"  
„Ehmm, mm, no vieš, Marek..." Peter celý vystrašený nevedel ako ďalej pokračovať. 
Peter, ten chlapec, ktorého sme s Emou sledovali viac ako dva mesiace šikanovať 
Mareka.  
„Noo hovoor!" konečne som sa zmohla aspoň na dve slová.  
"Mareka hľadajú. Vraj niekde odišiel a nikto nevie kde je".  
„Čo?!" vykríkla Ema. 
„To nemyslí..." nestihla som dopovedať vetu, keď sa všetky pohľady otočili na jednu 
stranu. Policajné auto zastavilo na opustenom parkovisku. Vtedy som sa presvedčila, 
že aspoň niekto o tomto parkovisku vie. Vtom momente sa mi srdce rozbúšilo ešte 
viac. S Emou sme sa doslova rozprávali pohľadmi. Keďže sme boli najlepšie 
kamarátky rozumeli sme si aj takto.  
"Chlapci teraz pôjdete s nami".  
To jediné sme počuli, keďže chalani museli ísť bližšie. Bola som úplne roztrasená, 
ale museli sme zistiť, čo bude ďalej s Petrom, Cyrilom, Filipom a Samom. Ema 
navrhla, aby som spala u nej. Hneď som volala mamine.  
„Ahoj mami môžem spať dnes u Emy?"  
„Noo, ja neviem, nemali ísť zajtra preč?" spýtala sa začudovane.  
„Ehmm, no vieš, oni to nakoniec zrušili.." nakoniec zo mňa vyhŕklo. 
Po chvíľke som ukončila môj rozhovor s maminou a išli sme k Eme domov. Pozerali 
sme sa na správy, písali sme Filipovi čo je s nimi. Žiadna odpoveď.  

V sobotu sme sa zobudili skoro ráno. Vykúkali sme z okna, či by sme náhodou 
neuvideli Petra.  

„Vieš, Sofi rozmýšľala som, či nebola trochu chyba, že sme to nikomu 
nepovedali." povedala ešte stále vystrašená Ema.  

„Áno, spravili sme chybu." len tak zo mňa vyhŕklo.  
Bola to pravda . V celom nadšení sledovať Petra a jeho gang a hrať sa na špiónky 
bolo super. Ale ak sme videli, že niekomu ubližujú, prečo sme to nepovedali? Teraz 
je Marek niekde sám a nevie čo ďalej. Nakoniec som vyhlásila.  
„Musíme ísť pohľadať  Mareka. Viem, že už sa naša kariéra špióniek dávno 
skončila", Ema sa začala smiať  „ale musíme  ísť rýchlo a ešte pred tým by sme mali 
ísť k jeho otcovi, povedať mu celú pravdu.                                              "Obliekli sme 
sa ani som nevedela čo, vybrala som niečo z Eminej skrine, hodila na seba a išli 
sme..                                                                                          
 Slnko žiarilo a museli sme si zobrať okuliare, aby sme cestou niečo videli. Keď 
sme všetko vyhŕkli  Mierkovému otcovi, ktorý radšej ani nereagoval, vybrali sme sa. 
Nevedeli sme, kde ideme. Chcela som nájsť niečo, kde by mohol ísť, ale nič ma 
nenapadalo.                                                                         „Kde by si išla ty Ema?" 
Po dlhom premýšľaní z nej vyhŕklo                                  „Veď predsa by som išla za 
tebou!                                                                 „Dobre, ale Marek bol viac tichý typ, 
nešiel by za nejakým človekom, skôr si myslím, že by niekde išiel sám."                                                                         
"Futbalové ihrisko!" vykríkla Ema.                                                                                
Naozaj bolo možné, že tam bude, minule sme si tiež boli s Emou zakopať, ihrisko 
bolo prázdne, až na Mareka, ktorý sa tam prechádzal. Cesta na ihrisko je celkom 



známa, určite viac ako to parkovisko za obchodným centrom. Keď sme prišli na 
ihrisko, nikoho sme nevideli. Mala som pocit beznádejnosti. Bola som smutná, 
nervózna a sklamaná sama zo seba.                                           „Vidíš to za tým 
stromom?" po chvíľke  ticha sa Ema ozvala                                „Čo? Kde?" spýtala 
som sa                                                                                   „No veď tam, vpravo, 
nevidíš?" Ema ukázala prstom na ten najvyšší strom. Za stromom bol Marek. Celý 
unavený a vystrašený, ale bol to Marek. Rozbehli sme sa čo najrýchlejšie ako sa len 
dalo.                                                                      "Marek!" celá udýchaná som 
zakričala. Smutne sa na nás usmial a všetci sme sa vybrali domov. 

Vtedy sme si uvedomili, že nebolo správne to, čo sme urobili. Mohlo sa to 
skončiť aj horšie. Zistili sme, že aj keď sme banda trochu čudných deciek, musíme 
začať držať spolu, každý si svoj trest bude musieť odtrpieť, ale už nikdy nebudeme 
robiť veci, na ktorých sme sa poučili. Peter a jeho "gang" už hádam nebude 
ubližovať, a ak áno, už budeme s Emou pripravené na ďalšiu misiu, no už nie ako 
špiónky, ale dievčatá, ktoré chcú pomáhať druhým. 
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V mojom živote to bolo po prvý raz, keď som sa s takýmto niečím stretla. 

Nevedela som, čo by som urobila, ak by sa mi niečo takéto stalo, bola som v šoku. 

Z vyprávania o Simoniných problémoch v rodine mi bolo do plaču. Je to predsa moja 

najlepšia kamarátka a ja jej neviem pomôcť. Zdôverila sa mi s viacerými svojimi 

problémami, no najviac ma prekvapilo, keď sa rozhovorila o rozvode jej matky a otca. 

Je z toho aj s bratom zúfalá. Nevie, čo ma čakať, a ani ako to bude celé prebiehať. 

V jej očiach som videla nielen strach, zúfalstvo, ale aj smútok. Simona je zvyknutá na 

oboch rodičov, hoci sa menej  stretávala s matkou (keďže u nich nebýval), ale aj tak 

bola rada, keď bola celá rodina pokope, či už na jej basketbalovom zápase alebo na 

oslave jej  štrnástych narodenín. 

 Bola som v ich rodine svedkom viacerých hádok . Ale Simona s bratom to 

brali už ako každodennú realitu a nebolo to pre nich nič nové. Aj keď moje poznatky 

ohľadom rodiny neboli až také dokonalé, snažila som sa Simone dopomôcť k tomu, 

aby nebola taká vystresovaná z tejto udalosti.  

Keď sa mi zo všetkým zdôverila, musela som ju priviesť na iné myšlienky, 

predsa nechcem, aby sa celé vianočné prázdniny trápila rozvodom jej rodičov, aj keď 

je to na tú najnevhodnejšiu chvíľu, pár dní pred Vianocami. Utrela som jej slzy z očí 

a išli sme za Luciou do cukrárne.  Dali sme si každá po jednom zákusku a išli sme 

všetky tri na iné myšlienky sa prejsť do ZOO kde si Simona začala znova prichádzať 

na tie myšlienky týkajúce sa rozvodu rodičov. Po náročnom dni plnom sĺz sa Simona 

vrátila domov v trošku lepšej nálade. Ja som nešla ešte domov s Luciou sme išli za 

Jarom a Samuelom do parku, kde sme si zahrali basketbal. 

Keď som sa vrátila domov a sadla som za počítač, naťukala tu slávne  známu 

sieť FACEBOOK  videla som len Simonine statusy o tom ako neznáša svoj život a jej 

správy nedávali zmysel.  Hneď som jej napísala, nevedela som ako zareaguje, 

čakala som, čakala a nič, bola síce online, ale neodpisovala. Mala som o ňu strach, 

celú noc som nespala.  

Na druhý deň som šla za ňou domov. Bývala odo mňa pekný kus, ale pre ňu 

by som urobila všetko, je to moja najlepšia kamarátka, skoro ako moja sestra. Prišla 

som k nej domov, zazvonila na zvonček, čakala, čakala som a nič. Po piatich 

minútach mi otvoril jej brat Dávid, spýtala som sa ho, kde je Simona a on mi so 

slzami v očiach odpovedal: „Simona je , je...... preč!                                

V mojich očiach vzplanul oheň smútku, slzy sa mi liali z kútikov oka. „Simona naozaj 

utiekla....“ v hlave sa mi zrútil celý svet. Bežala som na naše tajné miesto, o ktorom 

vieme len Ona a ja ..... nebola tam , bola som v koncoch , zrútil sa mi svet, ale 

nevzdávala som sa, hľadala som ju ďalej.                                                                  
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Išla som cez cintorín k opustenému hotelu, kde sme vtedy riešili šikanovanie Lucie. 

Vošla som dovnútra a uvidela som Simonu ako klbko nešťastia.                                   

Prišla som k nej a pošepla som jej do ucha:„Simi som rada, že sa ti nič nestalo, čo by 

som bez teba robila.“                                                                                                                  

Simona sa postavila a vyrozprávala mi čo sa dialo, keď sa vrátila včera domov. 

V mojej hlave sa roztrhlo vrece s myšlienkami. Vzala som ju za ruku a išli sme k nej 

domov.                                                                                                                      

Zaklopala som na dvere. Otvoril mi Dávid.                                                                    

„Kde sú rodičia?“ spýtala som sa a on len mykol plecami, že nevie. Volala som 

Simoninej mame, ktorá so svojou dcérou mala vzťah asi ako macocha k Popoluške, 

nevážila si nič čo urobila bola na ňu zlá, no svojim spôsobom ju mala rada.      

Simonin otec bol milý a starostlivý, ale keď sa jednalo o Simonu tak bol odmeraný 

pomôcť jej. Jeho stredobod Vesmíru bol Dávid. Jeho synáčik, jeho miláčik.            

Keď sa rodičia vrátili domov bola som so Simonou. Oni vedeli čo urobila, ale nič 

k tomu nedodali a spustili ten istý scenár ako vždy krik, vreskot a nenávisť na seba. 

Videla som na Simone ten strach a tú bolesť, keď to videla, tak som zakročila. 

„Prepáčte!!!! Rada by som vedela, či si  uvedomujete, ako je na tom vaša dcéra?“ 

Obaja sa na mňa pozreli s údivom v očiach a jednoslovne povedali „NIE“ a to ma 

zarazilo, predsa by im malo záležať na tom čo si ich deti myslia o  rozvode.    

Zavolala som Simonu a tá im povedala čo mala na srdci. Rodičia len s nemým 

úžasom počúvali a nechápali ako mohli byť obaja takí slepí.                                         

Podišli k Simone a so slzami v očiach jej povedali: „Zlatko, tým že dospelí majú 

medzi sebou problémy sa to často prenáša aj na deti, ale to nie je dôvod ubližovať si  

a dokonca hazardovať s vlastným životom.“                                                          

Simone sa vrhli slzy do oči nevedela, čo má povedať len.... objala oboch rodičov 

a dodala: „Takže sa už nebudete takto hádať ?“                                                        

Rodičia kývli hlavou a povedali: „Simi už je to za nami, už nemusíš mať strach, sme 

jedna veľká rodina a nikdy vás  neopustíme.“                                                               

Simone spadol kameň zo srdca a mne tiež, len neviem či aj Dávidovi lebo on, sa ako 

vždy zavrel do svoje izby pri počítač a nevnímal svet okolo seba. Simonini rodičia sa 

uzmierili a Simona mohla byť znova šťastná a mať v srdci pokoj a nie strach. 

Odprevadila ma domov  a moje poslanie bolo splnené, vlastne to nebola len moja 

zásluha,  zvíťazila rodičovská láska k dieťaťu. Som rada, že to takto dopadlo a nikto 

o nikoho neprišiel. 
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Keby som bol prezidentom sveta 
(úvaha) 

 
Je všeobecne známe, že mi deti vnímame svet úplne inak, ako vy dospelí. 

Viac srdcom ako očami. Mám štrnásť, niečo medzi dieťaťom a dospelým. Ideálny čas 
na to, aby som sa stal prezidentom celého sveta. 

Viem, mnohým z vás sa práve teraz rozlieva po tvári ironický úsmev. Ty?!! 
A kto ty vlastne si? Tak to už môže vládnuť naozaj hoci kto! 

Fakt nechcem urážať, ale ešte si nikto z vás dospelákov nevšimol, že to vo 
svete vyzerá naozaj tak, akoby to bola pravda? Mnoho silných mužov a žien sa 
snažilo, a aj sa naďalej snaží ovládnuť celý svet. A výsledok? Podobný, ako keď si 
niekto začne pod sebou píliť konár a spamätá sa až na zemi, samozrejme, ak to 
prežije. 

Takže, práve dnes je ten veľký deň, kedy preberám žezlo ja. Viem, že sa to 
nepočúva ľahko, ale je čas na zmenu. Čím začať? Je to naozaj veľká výzva hodná 
veľkých svalov, ale úprimne, stačili by dva. Jeden v hlave a druhý v hrudnom koši. 
Mám pocit, že sme sa s nimi všetci narodili.  

Pri pohľade zhora na svet vidím krásu farieb, svetlo a počúvam ticho, ktoré sa 
mi prihovára. Čím viac sa približujem, tým viac som prekvapený. Vidím radosť v oku 
človeka, ktorý práve objavil nový vynález i jeho zdesenie, keď sa využije na zdieranie 
alebo zabíjanie ľudí. Vidím biedu i nadbytok, slzy radosti i slzy smútku. Takí sú 
dospelí a toto učia aj nás deti. Nevadí ešte vždy je čas s tým niečo urobiť. 

Viem, nikto z nás nemá rád príkazy, zákazy a poučky. Nezakazujem vám robiť 
nové objavy, neprikazujem vám bezhlavo poslúchať ani vás nebudem karhať. 
Napriek tomu si dovolím vydať môj nový zákon. 

Odteraz budú všetci občania tohto sveta deťmi, usmiatymi, spokojnými 
a milovanými. Deťmi, ktorým nič nechýba a všetky sú si rovné. A o vojnách, hlade 
a trápeniach si budú čítať už len zo starých kníh. Aby nezabudli. 
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 Príbeh sa odohral v celkom obyčajnej škole, akých je mnoho.  
„Prestaňte sa naháňať po chodbe!“ vykríkol učiteľ.  
Vidno, že dospelí nevidia to čo deti. Veď to bolo úplne jasné, že sa nenaháňali to len 
sa len chudák Hugo sa snažil ujsť pred Kristiánom, Sergejom a Jánom. Pýtate sa 
prečo? Hugo neúmyselne vylial jogurt na Kristiána, ktorý ho so svojou partiou začal 
naháňať a on sa im snažil ujsť. Keď sa im ho podarilo chytiť poliali ho od hlavy po 
päty jogurtom. Všetko som videla nielen ja, ale aj ostatní, no veľká škoda, že učiteľ 
nie, keďže mu došla káva a on si ju bol doliať. Vždy ma to poriadne vytočí, keď 
Hugovi robia zle a učiteľ tam práve vtedy a takmer vždy nie je a nevidí to.  
Samozrejme som sa nerada pozerala na to ako trpí, určite sa s tým nezdôveril 
nikomu ani svojim rodičom. Neustále sa mu vyhrážajú bitkou, rozhadzujú mu 
učebnice a zošity, aby mali istotu, že má z nich strach a nikomu nič nepovie. Ak si ich 
počínanie niekto všimol, tiež sa mu ušlo vyhrážok, tak ako aj mne, keď mi chceli 
hodiť tašku do potoka. 
 Všetci sme sa pozerali ako chudáčik Hugo trpí. Raz mal dokonca aj monokel 
a prasknutú kosť na ruke a nikto nič. Keď sa ho rodičia pýtali čo sa stalo radšej si 
vymyslel, že spadol zo stromu, ako by mal povedať pravdu. Neviem či sú všetci 
dospelí slepí alebo len zaneprázdnení a unavení a tak si nás deti menej všímajú.  
 Prebudila som sa zo svojich myšlienok a podišla som k Hugovi. 
„Hugo si ok!“ opýtala som sa. 
„Nechaj ma, Kristína!“ odvrkol a zagánil na mňa. 
„Spravila som ti niečo!“ 
„Ty máš na tom tiež vinu!“ Hugo na mňa nebol nikdy takto nahnevaný, vôbec som 
mu nerozumela. 
„Hugo, počkaj ako si to myslel?“ kričala som za ním 
„Ty sa na to pozeráš a nič, ja som ti vždy pomohol, keď si to potrebovala. No keď ide 
o mňa ako by si mňa ani nepoznala.“ Spustil na mňa spŕšku výčitiek. 
A vtedy mi to celé došlo. 
„Hugo, je mi to ľúto, keby sa to dalo napraviť.“ 
„Nedá sa.“ povedal a odišiel. 
 Celú noc som nespala. Nešla mi tá dnešná situácia a hádka z Hugom z hlavy. 
Mala som výčitky svedomia. Do rána som premýšľa ako Hugovi pomôcť. V tom ma 
napadal super vec, ktorá by tých lumpov mohla usvedčiť. 
Ráno som sa snažila dovolať Hugovi, no márne. Rozhodla som sa ho vyhľadať 
v škole a povedať mu o svojom pláne, lebo bez neho by nemal zmysel.  
 Z myšlienok ma vytrhla Kristiánova banda. 
„Hej máš nejaké peniaze?“ opýtal sa ma Kristián pred školu. 
„Mám 5 eur, ale ani náhodou ich nedostaneš, lebo ich potrebujem na pomôcky.“ 
„No, tak máš smolu dáš mi ich tak či tak.“  
„To nespravíš.“ 
„Chceš sa staviť?“ 
Keď mi chcel vziať tašku odrazu sa objavil Hugo a skríkol: „Hej, nechaj ju     
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