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Priateľstvo, výnimočnosť a rešpekt 

 

 Tento príbeh je o Martinovi, s ktorým som sa stretol úplne náhodou a stali sme  

sa najlepšími priateľmi. Osud zaťahá za tie správne nitky a rozhodne o tom, či medzi dvoma 

ľuďmi vznikne priateľstvo alebo nie. Na začiatku priateľstva je rozhodujúce opätovať 

úprimnosť toho druhého. 

Tak to bolo aj v mojom prípade. Jeden večer, keď som sedel v parku na lavičke, prisadol si ku 

mne cudzí chlapec, asi v mojich rokoch. Zo začiatku bol nesmelý, nebolo mu veľmi do reči. 

Tak som začal rozprávať ja o mojich záujmoch, o škole a tom, aké mám problémy v hokeji. 

Videl, že som úprimný a tak mi povedal, že sa volá Martin, že pochádza z Košíc.Je tu na 

návšteve pri svojej babke, ktorá je veľmi chorá. Bude treba sa o ňu postarať, preto mu 

mamka večer oznámila, že už sa do Košíc nevrátia a ostávajú žiť v Sobranciach. Rozprával mi 

aj o tom, aký bol úspešný v hokeji, o svojich kamarátoch z Košíc, s ktorými hral hokej. Zrazu 

musel všetko nechať a ostať v Sobranciach. Videl som mu v očiach veľký smútok, a tak som 

mu navrhol, nech sa dá zapísať do nášho hokejového klubu. Súhlasil. Na druhý deň som ho 

predstavil trénerovi, ktorý keď ho uvidel na ľade, bol z neho nadšený. Bol veľmi rýchly 

a vynikajúci útočník. Už na tréningu dal päť gólov. Veľmi som sa z toho tešil, pretože konečne 

mu zmizol ten smútok z očí. Martin večer prišiel za mnou a veľmi mi ďakoval. O týždeň sme 

mali zápas, kde sme obidvaja hrali v útoku. Za stavu 2:2 mi Martin prihral a ja som strelil 

rozhodujúci gól. Vyhrali sme. 

 Martinom som získal nielen výnimočné prieteľstvo, ale aj rešpekt u svojich 

spoluhráčov. 

          

       

          

 

  


