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Malý Erik čakal pri dverách do detskej izby, Spisovateľ prešiel okolo neho.
„Čo mi to chceš ukázať?“
„Pozri, čo mám nové?“ ukázal na škatuľu s hracou konzolou.
„Čo to je?“ nechápal Erikov kamarát.
„Konzola,“ otvoril škatuľu, „poď, zapneme ju a budeme hrať.“
Spisovateľ sa mierne pomrvil.
„Neboj, bude ťa to baviť,“ Erik ho potlačil kúsok dopredu a zavrel dvere. Vytiahli zariadenie
a všetky príslušné káble. Zapojili všetko do malého televízora, ktorý mal Erik v izbe. Spisovateľ si
ľahol na koberec a hľadel na strechu polepenú hviezdami z fosforeskujúcej hmoty.
„Jedného dňa pôjdeme spolu na dobrodružstvo. K hviezdam,“ prehlásil Spisovateľ.
„Možno aj dnes,“ Erik zamával kazetou nad Spisovateľom.
„Ja ti neviem, dáke autá tam nemáš?“
„Jasné, že mám,“ vytiahol pretekársku hru a vložil ju do konzoly. Chvíľu museli počkať, kým
sa hra načítala a spustila. Spisovateľovi to veľmi nešlo, pretože stále narážal do krajov a stien. Erik
mu trochu pomohol.
O pár dní sa znova stretli a znova hrali. Erik stále vyhrával. A takto to pokračovalo týždeň, čo
týždeň, mesiac, čo mesiac a Spisovateľ sa pomaly lepšil, no zároveň sa lepšil Erik, ktorý Spisovateľa
len tak nenechal vyhrať.
Časom odpadla zo strechy prvá hviezda. Prvé vrstvy prachu pokrývali hračky rozhádzané po
zemi, aj televízor s konzolou. A prach rokmi pribúdal a hviezdy neprestávali padať. Ostala tam len
jedna, ktorá držala najskôr silou vôle. V dverách po niekoľkých rokoch zacvakal zámok a niekto
ich z vonka otvoril. Silueta za dverami sa zhlboka nadýchla a vkročila dnu...
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Ak sa Vám moja tvorba páči, môžete mi tiež pomôcť dobrovoľným príspevkom,
aby som naďalej mohol tvoriť obsah, ktorý bude voľne dostupný.
Dobrovoľný príspevok mi môžete poslať na tomto odkaze:
paypal.me/spajdy
Toto dielo je možné voľne síriť ďalej, ale s podmienkou uvedenia presmerovania
na pôvodnú stránku uverejnenia a tiež je vyžadované uvedenie autora.
V diele nie je dovolené vykonávať zmeny.
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