
Marína Oravcová: Príbeh Dominiky 

 

Volám sa Dominika, mám 16 rokov, som jedináčik a môj život bol skvelý, až kým 

sme sa nepresťahovali. Nová škola, noví priatelia... jednoducho všetko odznova. Rodičia mi 

hovorili, že si rýchlo zvyknem, ale ja som si to nemyslela. 

Hneď prvý školský deň mi meškal autobus, no vďaka tomu som sa zoznámila so 

školníkom. Milo mi otvoril dvere. Keď som dorazila do triedy, pani učiteľka ma predstavila. 

Kým mlela o tom, aké to musí byť pre mňa ťažké, pozorovala som červenovlasé dievča 

v zadnej lavici. Nervózne klopkala po stole svojimi na čierno nalakovanými nechtami a žula 

žuvačku.  

Na konci zdĺhavého príhovoru učiteľka povedala: „Ela, budeš mať za úlohu ukázať jej 

školu a zoznámiť ju s kolektívom.“ A pozrela sa na hnedovlasé copaté dievča v prvej lavici 

s okuliarmi na nose, ktorú všetci poznali pod menom „Tá, čo má vždy domácu“.  

Po hodine za mnou Ela prišla a povedala: „Ahoj, Dominika. Volám sa Ela, určite 

budeme dobré kamarátky.“ 

Hneď som vedela, že s touto osobou nechcem mať nič spoločné. Maximálne si budem 

od nej opisovať úlohy. 

Vtom okolo nás prešlo to červenovlasé dievča. 

„Kto to je?“ spýtala som sa Ely. 

„Volá sa Nina. Nemá veľmi dobré známky. Radšej si z nej neber príklad.“ 

Neviem, prečo som to spravila. Či ma zaujímalo, kam ide, alebo som sa len chcela 

vyhnúť Eliným rečiam, ale išla som za ňou. Nevšimla si ma. Vošla do malej miestnosti pod 

schodiskom, kde si školník odkladal náradie. Nikto tam nechodí a zaujímalo ma, prečo tam 

šla. Povedala som si, že pôjdem za ňou a priateľsky sa zoznámime. Keď som otvorila dvere, 

videla som ju sedieť v rohu s cigaretou v ruke. Pri nej sedeli dvaja chlapci. Jeden mal blond 

vlasy a zelené oči. Druhý bol tmavovlasý s hnedými očami. Mali alkohol a drogy. Zľakla som 

sa. Chcela som rýchlo odísť, ale skôr než som sa pohla, Nina povedala: „Čo tu robíš?! Ak 

s nami nechceš mať problémy, nikomu nič nehovor! Jasné?“ 

Prikývla som. Keď som v noci zaspávala, rozmýšľala som, či to mám niekomu 

povedať, alebo si to mám radšej nechať pre seba. 

O pár dní prišla za mnou Nina a povedala: „Vidím, že tu veľa kamarátov nemáš. 

V piatok pôjdeme von. Ja, Tom a Mišo. Ak chceš, môžeš sa pridať.“ 

Mišo a Tom boli pravdepodobne tí chlapci, ktorí boli vtedy s Ninou. Najskôr som si 

hovorila, že s nimi nikam nepôjdem. Ale potom mi napadlo, že zoznámiť sa s nimi nie je zlý 



nápad. Zrejme sa chcú so mnou spriateliť, aby som nikomu nič nepovedala. Súhlasila som 

teda. Veď predsa nebudem s nimi piť ani fajčiť cigarety. 

Stretli sme sa na námestí. Všetci traja vedeli, kam ideme. Len ja nie a bála som sa 

spýtať. Po ceste som veľa nerozprávala. Len som odpovedala na ich otázky, kde som bývala 

predtým, čo ma baví, čo robievam vo voľnom čase alebo aké pesničky počúvam. Prišli sme 

k opustenej starej budove.  

„Zvládneš preliezť oknom?“ spýtal sa ma Tom, akoby som bola najväčšia padavka. 

„Samozrejme, že to zvládnem,“ povedala som, možno až príliš hrdo na to, ako bolo 

okno vysoko. Ledva som sa tam vyškriabala.  

Vošli sme do veľkej posprejovanej miestnosti. Zostala som stáť prekvapená a trochu 

vydesená. Ostatní si sadli na zem a správali sa ako doma. Mišo vytiahol z batoha cigarety, 

Tom alkohol a Nina igelitové vrecká s marihuanou a asi aj s inými drogami. Začala som si 

uvedomovať, že tu nemám čo robiť.  

Po pol hodine sme počuli prichádzať auto. Boli to policajti. 

„Čo tam robíte?!“ vykríkli. 

„Rýchlo poďme!“ zvolala Nina.  

Nina, Mišo a Tom vyskočili oknom a utiekli. Plánovala som utiecť s nimi, ale 

nepodarilo sa mi tak rýchlo vyliezť oknom. Chytili ma. Keď prehľadávali môj batoh, našli 

dve igelitové vrecká marihuany. Museli mi ich tam ,,kamaráti“ podstrčiť. 

„Čo to má znamenať? Pôjdeš s nami!“ povedali prísne.  

Odviedli ma do auta. Vystúpila som na policajnej stanici a poslušne, so slzami 

v očiach som nadiktovala mamine telefónne číslo. Vedela som, že to nedopadne dobre, a tak 

som plakala stále viac.  

Mama bola nepríjemne prekvapená, keď zistila, čo sa stalo. Prišla aj s otcom. Pýtali sa 

ma, s kým som bola, prečo, či som fajčila, pila alebo fetovala. Vysvetlila som rodičom aj 

polícii, čo sa presne sa stalo. Sľúbila som, že už nikdy takú hlúposť neurobím, a moje slzy to 

dosvedčovali. Mohla som ísť do väzenia. Ale policajti sa nado mnou zľutovali.  

Doma som si vypočula dvojhodinovú prednášku mojich rodičov. Padla na úrodnú 

pôdu. Odvtedy som sa s Ninou a jej partiou nebavila. 

 


