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Priateľstvo je ten najkrajší dar. Sama som to pochopila až pred 

nedávnom... 

Stalo sa to asi pred piatimi rokmi. Bola jeseň a práve vtedy do 

voľnočasového krúžku nastúpilo jedno dievča. Volala sa Nina. Vyzerala 

priateľsky. Myslela som si, že budeme spolu dobre vychádzať. Po pár 

tréningoch si začala s našou partiou rozumieť. Za malú chvíľu to začalo 

byť hádam najpopulárnejšie dievča. Bola milá, ale niečo mi na nej 

nesedelo... 

 Až raz som prišla na nácvik a Veronika, ktorá ma vždy čakala 

v šatni, tam nebola. Pomyslela som si, že je asi chorá, ale keď som vošla do 

telocvične som videla ako sa s Ninou veľmi bavia. Prišla som ku nim 

a pozdravila. Vtedy mi Veronika povedala, že v sobotu ku nám nepríde 

pretože sa dohodla s Ninou že pôjdu spolu do kina. Trochu ma to zarazilo, 

pretože som si myslela že pozvú aj mňa. Zvyšok tréningu som nebola vo 

svojej koži. Veľmi to na mňa doľahlo. Ako mi Nina práve toto mohla 

spraviť?! So mnou to išlo dole vodou. Prestala som sa s mojimi priateľmi 

baviť a dokonca som sa im vyhýbala.  

Avšak tréningu som sa nevyhla. Nina využila príležitosť že sme boli 

v šatni samé a pýtala sa ma prečo som sa s ňou prestala baviť. Ja som jej na 

to povedala že preto, lebo sa kvôli nej so mnou moje najlepšie kamarátky 

prestali rozprávať. Na to mi však povedala len tiché aha a odišla... Pár 

tréningov ju nebolo vidno a asi po mesiaci prišla s tým, že odchádza. 

Neviem prečo, ale bola som z toho smutná aj ja. To všetko kvôli mne! 

 Zrazu som si uvedomila že niekde v kútiku duše to bola aj moja 

priateľka. Rozbehla som sa za ňou a silno ju objala, že nech neodchádza, že 

budeme dobré kamarátky. Na jej tvári sa objavil úsmev. O malú chvíľku 

k nám prišla Veronika a spolu mi povedali, že mi chceli v rámci mojich 

narodenín nachystať oslavu a že sa potrebovali dohodnúť a rozdať si úlohy 

kto rozošle pozvánky a tak... 

Uvedomila som si že som jej krivdila. Pochopila som že najskôr som si mala 

nechať všetko vysvetliť. 

Postupne sa vzťahy medzi nami začali zlepšovať. Stali sa z nás 

najlepšie kamarátky na život a na smrť.  



 

 

 Na krúžku sme ostali dodnes a nevieme si ani len predstaviť že by 

niektorá z nás odišla. Ďakujem jej za všetko čo sme spolu prežili. Bez  Niny 

by môj život nemal cenu. Ďakujem... 
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