
Všechno zlé pro něco dobré 

Byl pozdní večer a Jana se vracela domů ze základní umělecké školy.  Jelikož 

se nedávno přestěhovala, neuvědomila si, že jde do starého domu, kde už cca 

týden nebydlí. Šla s kamarádkou Luckou a probíraly různé věci, co se staly za 

dobu, kdy se neviděly.     

Když došla Jana domů, uviděla rozsvíceno, ale ještě pořád jí nedošlo, že se 

přestěhovala.  Sundala boty a vešla do chodby. Jen co se dveře zabouchly, 

uvědomila si, že už tu vlastně nebydlí. V tom okamžiku jí přišla sms od 

mamky, kde se psalo: ‚‚Ahoj, dnes budeš doma přes noc sama, musíme 

s taťkou k babičce. Přijedeme další den kolem oběda.‘‘ Jana se otočila a šla 

směrem ke dveřím. Neudělala ani dva kroky a někdo jí zakryl oči. Jana se 

hrozně lekla a celá ztuhla.          

Otočila se směrem k osobě, která jí zakryla oči. Byl to Adam. Kluk, se kterým 

Jana chodila. Chtěla vysvětlit, jak se sem dostal a proč tu vůbec je. Adam jí ale 

nepustil ke slovu. Řekl jí, že měla včera svátek a že jí přeje všechno nejlepší. 

Jako dárek jí dal krásný stříbrný řetízek, který si Jana hned zapnula na pravou 

ruku. Dal jí ho se slovy, aby si na něj vzpomněla pokaždé, když ho uvidí. Adam 

věděl, že rodiče Jany odjeli a tudíž nezjistí, že Jana nepřišla domů, dostal tedy 

nápad, že by mohli ve starém bytě naposledy přespat a udělat si malou 

oslavu.            

Když vešli do obýváku, uviděla Jana všude rozvěšené balónky a velkou ceduli 

s nápisem ‚‚Všechno nejlepší!‘‘ a na stole byl malý čokoládový dort. Když 

snědli dort, šli si pustit film. Adam řekl, že mu je jedno, co to bude, ať si 

vybere Jana. Jelikož bylo už dost pozdě, oba dva usnuli. Ráno se probudili a 

byt dali do původního stavu. Umyli nádobí, sklidili výzdobu a vše udělali tak, 

jak bylo. Poté šli společně do školy. Odpoledne přišla Jana už do nového bytu 

a jen co dosedla, přijeli její rodiče. Nic nezjistili a Jana byla ráda. Nakonec 

vlastně nevadilo, že si Jana neuvědomila, že se přestěhovala a šla do starého 

bytu. Kdyby se nespletla, nezažila by tak skvěle prožitý večer.   
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