
Upozornění: Než začnete číst následující literální počin, zapněte si do pozadí píseň A la Folie od Juliette 

Armanet pro navození té správné atmosféry. 

Téma: 6 – 7 

Nadíkovo tajné přání 

quicklyGETin  

„Časy se změnily. Od té doby, co Krtek vede OMN, máme víc práce s papírováním než budováním.“  

pomyslel si Nadík. 

„Že já hlupák mu říkal o tom, jak jsem se kdysi naučil všechna vyjmenovaná slova a přečetl celý česko-

český slovník. Teď místo obsazování sousedních států mám na práci jen opravování jeho gramatických 

chyb v nových vyhláškách.“ pokračoval ve svém myšlenkovém pochodu, když usedal ve svém domě 

k dalšímu štosu papírů, který přinesl ve své brašně. 

Dnes byl ale až příliš hezký den na nějaké vysedávání v potemnělé kanceláři a došlo to i Nadíkovi. Rukama 

rozhodil všechny štosy papírů, vstal ze židle a vyrazil do centra za ostatními.  

Když se blížil ke státním hranicím Tswillína, viděl už z dálky jak se Škoty motá v kruhu na loďce blízko 

přístaviště. Ten ho také zpozoroval a zavolal na něj „Hej Nadíku, nechceš se přidat?“ 

Od Nadíka se mu dostalo rychlé a rázné odpovědi, že na takovéhle skopičiny vážně nemá náladu a raději 

by šel někam relaxovat. Škotymu se nezdál tón, s jakým na něj Nadík promluvil. Vyskočil z loďky, vylezl 

na molo a odvětil „Tak pojď relaxovat sem. Vypadáš nesvůj, co ti je?“ 

Nadík souhlasil a přišel k molu blíž. Oba si sedli na jeho okraj a hleděli směrem k západu. 

„Chci to tu skončit.“ začal Nadík svoji řeč. „Nikdy se mi nedostalo toho pravého ocenění, po kterém jsem 

prahnul od začátku hraní na tomhle serveru. A teď s tou narůstající prací to není už vůbec zábava. Z práce 

irl chodím domů do další práce. Nevím která je horší.“ 

„Snad ta pro Krtka ne? Mizerně platí.“ přitakal Škoty. 

„Máš pravdu, za ty cobblestony, co nám dává jako odměnu si jídlo nekoupím. Proč nás sakra vůbec platí 

v cobblestonech?!” pokračoval Nadík. 

“Je to krtek a krtci dělaj tunely v zemi a tak nám dává dary přírody, co nahrabe.“ 

„To dává smysl. Je to hrozný ale dává to smysl. Ale stejně..Jak mi chybí ty časy, kdy Gold_Cake tuneloval 

ekonomiku na povrchu. Tohle podpovrchové řešení se mi zdá být nesmyslné.“ 

Škoty souhlasně pokýval hlavou a dodal „Je to tak.“ 

V tu dobu bylo Slunce již těsně nad obzorem a pohled z Tswillinského přístaviště byl opravdu krásný. 

„Co tě tu vůbec tak trápí, jakého ocenění se ti tu nikdy nedostalo? Však Hlavní admin i šéf OMN si už byl 

a obou funkcí ses vzdal.“ 

„O funkce nejde. Jde o lásku.“ povzdechl si Nadík a pokračoval „Podívej se na Arlen a Davida, jak vypadají 

šťastně. Erika má už taky nového přítele a Leo se konečně odhodlal vyslovit se a jak jim to teď s Krtkem 

vyhovuje. O Frostym a LišceSK ani nemluvě..“ 

„Tak se taky vyslov.“ přerušil ho Škoty. 

Na to, se smutným výrazem ve tváři, Nadík odpověděl „Nevím, jestli na to mám.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=-GPkqoQz2vo
https://www.youtube.com/watch?v=-GPkqoQz2vo


„Za zkoušku nic nedáš, kór jestli to tu chceš skončit, tak se můžeš teď hned vydat na svoji poslední pouť, 

vyslovit se a buď tu šťastně zůstat další roky a nebo se už nikdy nevrátit.“ 

Nadík od Škotyho nikdy neslyšel něco tak moudrého, a při pohledu na zapadající Slunce to v něm vyvolalo 

impuls, který ho donutil okamžitě vstát a jít konat. Při svém odchodu stihl ještě poděkovat za rozhovor a 

pak už jen pelášil mílovými kroky do centra Tswillínu. 

Když probíhal kolem radnice, tak ji uviděl. Onu osobu, kterou tajně miloval už roky. Na místě se zastavil 

a chvíli pozoroval jak zrovna staví nový obchod pro začínající hráče. 

... 

„Oqape, máš chvilku?“ zavolal na něj. 

Oqap se otočil a tázavým tónem se zeptal „Co bys rád?“ 

Nadík chvilku váhal ale pak to řekl. „Miluji tě. Už roky tajně doufám, že si toho všimneš a ono to stále 

nepřicházelo. Tak to říkám teď, já sám, Oqape miluji tě.“ 

Oqap se začervenal, chvíli koukal do země a pak se rozběhl k Nadíkovi a objal ho. 

„Cítím to stejně.“ dodal. 

Krtek, který má uši všude a byl nedaleko tohoto šťastného setkání, okamžitě doběhl a svým klasickým 

způsobem zkazil romantickou chvilku. Vytáhl z kapsy sonický šroubovák, poklepal Nadíkovi na rameno a 

chtěl mu ho předat.  

Nadík se otočil a na jeho dar mu odpověděl „Krtku, strč si ten svůj šroubovák do prdele. My tohle 

potřebovat nebudeme.“ 

Oqap se usmál, přikývl a znovu Nadíka objal. 

Krtek se na patě otočil a se smutkem v očích odešel. Po cestě domů napsal Leovi zprávu, že je na serveru 

další šťastný pár, ale opět nemají stejný problém jako oni.  


