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Rád bych vám představil osobu, jež je pro mě, dá se říct, naprosto nejbližší, neboť 

jsem to já osobně. Já jsem si doslova přirostl k srdci.  

Mé jméno jest David Kozina. To jméno v sobě míchá slávu mocného židovského 

krále, otce Šalamounova a slávu českého hrdiny Jana Sladkého Koziny. Jsem tudíž již od 

svého narození předurčen k hrdinským činům. Sice jsem odsouzen k tomu, abych je 

prožíval jen na papíře, či v mé fantazii, ale to mě nikterak netrápí. 

Jsem velice klidný člověk, málokdy se rozčílím a zvykl jsem si brát život a některé 

jeho problémy až melancholicky. Také se rád zasměji, přičemž si potrpím na takový ten, 

dá se říct, vyšší humor, jako je například Werich a Horníček, či Šimek a Grossmann. Jsem 

celkem optimistická bytost, oplývám schopností neustále před sebou vidět ten lepší konec.  

S ostatními kamarády je to malinko horší, neboť jsem pomalu ukázkovým příkladem 

introverta. Před cizími lidmi mám většinou trému, ale když už se s někým skamarádím, 

myslím si, že pak nejsem špatným kamarádem. 

Rád chodím do přírody, jejíž krása mě naplňuje takovým tím vnitřním klidem. Vzít si 

sluchátka, pustit hudbu, a vydat se do lesa, ještě živého a zeleného nedávným deštěm. No 

co může být krásnějšího? Jen kdyby příroda nebyla již v tak ubohém stavu. Dost často 

právě lidskou rasu kvůli tomu odsuzuji.  

Když něco dělám, snažím se to udělat pořádně a svědomitě. Akorát se mi občas 

stává, že něco začnu a než to dokončím, dostanu jiný nápad a začnu dělat něco jiného. 

Jsem i celkem nadaný člověk. Až na mírné nedostatky ve sportu, či v cizích 

jazycích, jsem všestranně nadaný. Největší talent mám na matematiku, rád maluji a píšu 

básně. Rád si také zahraji počítačové hry. Nikoliv však takové ty moderní, které jsou 

odnikud nikam, ale staré dobré RPG hry, z nichž jedna je pomalu starší než já. Mí 

spolužáci mi proto moc nerozumí, mám totiž velice odlišné zájmy než oni. 

Mám se rád. Jsem jiný než ostatní, ale jsem sám sebou. On by člověk měl mít sám 

sebe rád. Ale samozřejmě by měl mít rád i ostatní. Nevím, jestli můžu být někomu vzorem, 

ale chtěl bych alespoň jednou něčím přimět svět, aby byl o něco lepší. 
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