
Odpoludnie pri jazere 

Sofia sa konečne vrátila domov z nemocnice. Ležala tam dlhé dva týždne. Chúďa malé. Dostala výsyp 

a hrozný kašeľ. Vyzerala, ako vymastená múmia na tej nemocničnej izbe. A ešte aj tie horúčky, 

v tomto teple, no na porazenie. Mama už bola zúfalá, no a ja z nej. Ten malý krpec ma aspoň vedel 

rozosmiať, vždy niečo zatrepala. Ale do toho jazera, sme radšej nemali ísť plávať. Toľko ľudí, no tie 

vyrážky práve schytala ona. Však samozrejme, keď sa dvadsať krát ponorí a hladká nohami každú 

riasu, zrejme si myslela, že je ryba, či čo? Typická Sofi ! Hodíš ju do vody a vylezie až za dve hodiny. 

A ja som sa rozplývala, aká je tá voda úžasná zelená. Nazvala som si ju „ smaragdové oči .“ Až na tie 

oči, neboli smaragdové, ale doterné. Okukoval ma taký týpek! Celkom fešný a cítila som, ako sa 

červenám, tak som to uhrala, že sa potápam za sestrou. Neviem, či z tých mojich líc, nehorela aj voda, 

no ja som sa potrebovala schladiť. Tak tá Sofi, bola super príležitosť. Tešili sme sa, aké sme super 

a opálené zo slniečka. Konečne som sa zbavila jeho pohľadov. No po pol hodine ma znechutil pohľad 

na Sofiu.  Mali sme radšej ostať pod vodou. Jedného pohľadu sa zbavím a druhý ma oslepí. Fuj, to čo 

má na tej nohe, vyzerá to odporne. Mala by som sa tváriť, že som  nič nezbadala, len tak pre istotu. 

Ináč by Sofia odpadla a na mňa by naši nahučali, že to má istotu od slnka. Veď ocovia sú už takí, 

stretnú kamarátov a šup na pivo, veď Hanka Sofiu postráži. No a mami, tie sú zas príšerné hysterky! 

A...možno jej to do večera celkom zmizne. Mali by sme zbehnúť na zmrzku, aspoň by sa sústredila na 

dva kopčeky vanilky a myslela si, že ju uštipol komár. Podarilo sa mi ju nahovoriť, aj keď to dlho 

netrvalo. Poobliekali sme sa, nasadili frajerské slnečné okuliare, v ktorých sme vyzerali, ako 

mafiánske manželky. Však štýl nesmie chýbať. Tá Sofinka je taká roztomilá ako sme sa blížili k bufetu, 

zahliadli sme nášho ocinka, ktorý sa na nás spokojne usmieval.  Ako super, že sestrička mala dlhé 

šatôčky. Vyzerala krásne a zakrývali jej nechutnú vyrážku. Ja som bola spokojná, že si nič nevšimol. Po 

super popoludní, vodných radovánkach a skvelej zmrzline, sme sa vybrali domov.  Kráčali sme popri 

jazere. Začal príjemne povievať vetrík a ja som bola nadšená krásou okolitého okolia. Mala som dobrý 

pocit až do chvíle, kým som si nevšimla rybku plávajúcu hore bruchom. Ostala som zaskočená. To čo? 

A o chvíľu ďalšiu a ďalšiu. Premkol ma zvláštny pocit. „Čo keď v tej vode niečo je ?“ „A čo ak.., čo ak tá 

Sofinkina vyrážka s tým, nejako súvisí ?“ Dostala som strach. No najviac o sestru. Doma nás čakal 

výborný pudingový koláč, ako skvelá bodka za dnešným dňom. Mamine sa naozaj podaril. Unavenej 

zo slniečka a vody sa mi zaspávalo veľmi dobre a rýchlo. Snívalo sa mi o tom fešákovi od jazera, až 

kým ma neprebrali cudzie hlasy a krik mojej malej sestry:“  Auuu   mamička, to štípe! Pomoooc!“ „ 

Dajte jej 5 ml ditiadenu a okamžite ju berieme do nemocnice,“ povedala lekárka. Zľakla som sa. 

Myslela som, že snívam. No ráno som sa prebudila do krutej reality. Moja malá sestrička skončila 

v nemocnici.  Robili jej všelijaké vyšetrenia a zistili, že to má z vody. Dostala vysoké horúčky a škaredé 

vyrážky po celom tele, ktoré ju svrbili a štípali zároveň. A záverečný verdikt? Voda znečistená 

nebezpečným odpadom.  Vošla do mňa strašná zlosť. Rozhodla som sa, že to preverím. Rodičom som 

povedala, že idem von za Katkou, samozrejme, by ma k jazeru nepustili. No nemohla som to nechať, 

len tak. Prichádzajúc k jazeru som už z diaľky videla, ako okolo neho naťahujú pásku a cedule 

s nápisom : „ZÁKAZ KÚPANIA!“ Sadla som si na breh a oči mi zaliali slzy. Vtom som pocítila, ako ma po 

vlasoch pohladila niečia ruka. „Neplač, kráska ,ja viem, sestrička.“ Utrela som si slzy a uvidela pred 

sebou fešáka zo včera. „Ja ....je mi to tak ľúto“, neovládla som sa a hodila sa mu do náručia. Odvtedy 

sme s mojou láskou Peťkom spolu. Dozvedela som sa, že do rieky vtekajúcej do jazierka uviazol 

kamión prevážajúci chemický odpad, ktorý sa mu vylial a tým, že sa riečka vlievala do jazera, dostal 

doň i odpad. Prenikal pomaly a postupne. Bohužiaľ sme sa o tom dozvedeli neskoro a voda bola 

znečistená. No a odniesli si to ryby, kačky ,aj moje malé zlatíčko. Našťastie sa z toho dostala, no a ja 



som sa spolu s mojim Peťkom pridala k hnutiu Greenpeace. Sme náruživí  ochrancovia prírody. 

Robíme brigády v lese a okolí, čistíme vodné toky v našom okolí, bojujeme proti chemickým 

čističkám, organizujeme besedy a letné tábory, kde deti učíme láske k prírode. Sadíme nové stromy 

a chránime ohrozené druhy vtákov. Vlastná životná skúsenosť mi dala najviac. Veď zdravie ľudí 

a mojich blízkych je pre mňa najdôležitejšie. Robím to, čo ma napĺňa a veľa novým veciam sa stále 

učím. Navyše mám po boku Peťka, ktorého ľúbim a každá akcia je pre nás dobrodružstvom. Nie je 

väčší dar, ako úsmev detí, ktorých ste niečomu priučili a niet krajší pohľad, ako pohľad na krásnu 

a čistú prírodu vôkol nás, v ktorej vidno dobre odvedenú vašu robotu. Príroda je naším srdcom a my 

jej súčasťou. Je to náš relax a energia zároveň. Cítim, ako mi pri každom nádychu čerstvého vzduchu 

a spevu vtákov, či šumu listov a žblnkotu potôčika, vôni lesa, či lúky pulzuje tep v žilách premkne ma 

zvláštny pocit radosti a slobody. Tak toto bol náš príbeh, mňa bláznivej Hanky a mojej sestričky 

Sofinky. Dal mi veľa a ukázal mi, že najdôležitejšie v živote je zdravie, a to si môžeme udržať len vďaka 

čistej prírode a vzduchu. A je na každom z nás, ako sa k tomu každý postaví. 
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