PRÓZA – TERCIA A
A vraj pekný Halloween
Konečne je to tu! 31. október, deň na ktorý som sa najviac tešila. Takisto ako všetci moji
kamoši. Vždy na Halloween chodievame spolu pýtať sladkosti. Už máme aj trasu, po ktorej
každý rok chodíme. No tento rok ich plánujem vystrašiť. Dokonca som si aj ušila kostým
psychopata. V podstate nič výnimočné: čierne oblečenie a cez hlavu ponožku. Skryjem sa
v uličke, v ktorej chodíme oslavovať lup a budem predstierať, že im ho chcem zobrať. Je to
odplata za minuloročný prvý školský deň, ale o tom potom. Takže deň D. Podarilo sa mi
vypariť rodičom a teraz sa už zakrádam uličkou. Som tu ešte skoro, musím počkať. Vtedy sa
za rohom ozval šuchot. Ani som si neuvedomila aká som vystrašená a skoro som bola prvý
človek v histórii, ktorý gumovou pištoľou zastrelil mačku. Už je to tu. Za rohom počujem
smiech. Čakám, že zvuky zosilnejú, ale ich tvorcovia sa vzďaľujú. Čo sa to tu deje? Pomaly
vystúpim z tieňa. Vtedy spoza rohu vyskočia moji kamoši. Skoro som dostala infarkt! Nedošlo
mi to hneď, a tak som sa začala biť ako o život, kým mi došlo, s kým bojujem. Nanešťastie
som mojej kamarátke stihla vybiť dva zuby. Došlo mi to až keď som počula jej šušľavý hlas.
Vtedy som si uvedomila že mám poriadny problém. No ona sa tvárila akoby sa nič nestalo. Po
krátkom výsluchu som zistila, že sme naozaj spriaznené duše – uvažovali sme úplne rovnako.
Dobre sme sa na tom rehotali. Rozhodli sme sa pokračovať v tradičnom zbieraní sladkostí.
Keď som sa vrátila domov, s pocitom, že je to najúžasnejší deň v mojom živote, hneď som
vedela, že niečo nie je v poriadku. Rodičia na mňa čakali a tvárili sa naozaj naštvane. Zistila
som, že rodičia zistili, že som mojej kamoške vybila dva zuby. Snažila som sa im vysvetliť, že
to bola nehoda, ale vôbec ma nepočúvali. Za trest som musela odovzdať všetky sladkosti
a schytala som aj týždeň domáceho väzenia. A vraj pekný Halloween!

