
Darček 

 

16 ročné dievča menom Alexandra bývalo s rodičmi a jej päťročným bratom Dávidom v 

meste Paríž. Mala veľmi bojovnú povahu a na jej vek bola až príliš inteligentná. Poradila si s 

každým problémom, ktorý jej stál v ceste. 

Neďaleko rieky Seina mali malú chatu, na ktorú s rodinou chodievali skoro vždy, keď mali 

voľno v škole. Cesta autom na chatu jej vždy prišla nekonečne dlhá. Alexandra mala v 

blízkosti chaty pár dobrých kamarátov, preto sa vždy tešila, keď tam mali ísť. 
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Sú letné prázdniny a Alexandra si balí svoje oblečenie do malého tmavomodrého kufru. S 

rodičmi a bratom sa chystajú na chatu, aby si konečne oddýchli od všetkých stresov a 

problémov. 

Alexandra už mala všetko zbalené, ale aj tak mala stále pocit, že na niečo zabudla. Pozrela sa 

okolo seba, ale nič ju nenapadlo. Zbehla pred dom a kufor podala bratovi do rúk, aby jej ho 

uložil do auta. Vrátila sa do domu a vošla do kuchyne. Na stole bol položený darček pre jednu 

z jej kamarátok k narodeninám. Rýchlo ho zobrala do rúk, a bežala do auta. 

Nasadla dnu a mohli vyraziť. Do uší si vložila slúchadlá, pustila si pieseň Sunflower od 

slávneho speváka Eda Sheerana a už sa iba tešila na moment, kedy znova uvidí svojich 

priateľov. 

Keď po hodinovej ceste konečne prišli na chatu, tak Alexandra, tak rýchlo vybehla z auta, že 

si jej mama ani nevšimla, že odišla. Neboli tam ani 5 minút a ona už stála pri dverách domu 

jej kamarátky. Nikto jej neotváral a tak sa rozhodla vrátiť za jej rodinou. Vybalila si svoje 

veci a z okna izby sa stále dívala na kamarátkin dom. „asi nie sú doma,“ pomyslela si. V 

rukách držala malú škatuľku s nápisom VŠETKO NAJLEPŠIE IVA! 

Po pár hodinách započula auto na ulici. Vybehla von. Uvidela svoju kamarátku Ivu a rozbehla 

sa za ňou. S úsmevom na tvári ju objala. Bola šťastná, že ju konečne videla. „ a ja tu pre teba 

niečo mám!“ nadšene povedala Alexandra, „poď k nám. Mám to v mojej izbe.“ 

Dievčatá bežali nadšene do Alexinej izby, no keď prišli dnu, radosť ich rýchlo prešla. Na 

stole, kde sa nachádzal Ivin darček nič nebolo. Niekto ho ukradol. Alexandra sa poobzerala 

všade okolo stolíka či niekde nespadol, ale beznádejne. 

Začala sa Ive veľmi ospravedlňovať, že pre ňu nemá nič k narodeninám. “pre mňa je ale 

hlavne, že si teraz tu. To ma robí šťastnou.” povedala Iva. Dievčatá sa silno objali, no v tom 

Alexandra uvidela na zemi kus baliaceho papieru z darčeku. Skrčila sa preň a o kúsok ďalej, 

pred dverami izby jej brata, uvidela ďalší kúsok. Zatrieskala na zamknuté dvere a naštvane 

kričala : “Dávid! Okamžite mi otvor! Ten darček nebol pre teba!” 

Po pár minútach sa dvere otvorili. Uprostred nich stál jej zahanbený brat s rámčekom v ruke. 

Alexandra mu ho vytrhla z rúk a otočila sa na svoju kamarátku. 

“Chcela som ti k narodeninám dať jednu z našich najkrajších spomienok, ktorú si ale ani 

jedna z nás nepamätá. Na fotke sme my dve, z doby keď sme mali len tri roky! Vtedy ste za 

nami prišli s tvojou rodinou. A moja mamina nám spravila túto krásnu fotku. Dúfam, že sa ti 

to páči.” dievčatá sa začali smiať. Ani jedna si nedokázali spomenúť na moment fotenia a to 

im prišlo tak vtipné. Iva sa poďakovala a pozvala Alexinu rodinu na obed k nim.  

 


