
Stávka, ktorá nás mohla stáť život 
 

Vyšli sme von do tmavej noci a chlad sa nám zarezal pod kožu. Je už neskoro cúvnuť, 
pomyslela som si. 

Boli sme už piaty deň na volejbalovom sústredení a uzavreli sme hlúpu stávku, ktorá 
znela , že sa musíme v strede noci okúpať v neďalekom jazere. Stávka bola dohodnutá tak, že 
dve dievčatá, ktoré podajú najmenej správnych servisov počas tréningu , sa pôjdu v noci 
okúpať. Tréneri samozrejme o stávke nič nevedeli. A tak sme sa ocitli tu, v tmavej , chladnej 
a tichej noci.  

„No, už nemôžeme späť,“ šepla som Viki, „ buď teraz ,alebo nikdy.“  
Viki prikývla. Vybrali sme sa k jazeru. Obuté sme mali pohodlné bežecké tenisky, 

takže naše kroky boli nehlučné a nenarúšali pokojnú noc. Zvyšok cesty sme prešli v tichu, len 
sem-tam bolo počuť život nočných zvierat. Mala som pocit, že mi srdce vyskočí z hrude. 
Konečne sme dorazili k jazeru. Zvyčajne jazero plné ľudí bolo teraz opustené a prázdne. 
Nebol to príjemný pocit a citíla som , že ani pre Viki to nie je príjemné.  

„Pôjdeme do vody týmto brehom,“ ukázala Viki prstom na najbližší breh, ktorým sme 
nikdy nevstúpili do jazera.  

„Náš breh je predsa až ďalej,“ šepla som. 
„No a , pôjdeme týmto , chceme byť predsa  čo najskôr v chate, nie?“ 
„Ale nepoznáme tu ten zráz do vody, môže byť nebezpečný,“ nadhodila som.  
„Nebuď hlúpa, keby bol nebezpečný, tak tu nie je cesta,“ uistila ma Viki a nahodila 

uisťujúci úsmev. 
„Máš pravdu,“ povedala som a pohla sa k brehu.  
Na brehu sme si nechali oblečenie a vstúpili do vody. Voda sa hneď rozvírila od našich 

chodidiel. Bolo to zvláštne, pretože sa zrazu na hladine objavovali kruhy od tenkých členkov , 
ktoré sa tam ponorili. S Viki sme sa na seba slabo usmiali a postúpili ďalej do vody, až nám 
vytŕčali iba hlavy. Cítila som , ako ma studená voda priam paralyzuje. Viki to asi vnímala inak , 
pretože sa odrazila od dna a plávala dopredu. Ja som radšej ostala na mieste, lebo som sa 
bála, že by som mohla dostať kŕč.  

„Viki, poď naspäť, môžeš dostať kŕč z tej ľadovej vody,“ upozornila som ju.  
„Máš pravdu, už sa vraciam,“ a začala plávať nazad.  
Chcela som sa otočiť a výjsť na breh a rýchlo sa obliecť, ale zrazu som zbadala Vikinu 

tvár ,osvetlenú splnom mesiaca, plnú zdesenia a vedela som , že niečo nie je v poriadku. Bola 
stále ďaleko, takže som ani nevedela , čo sa presne deje. Začala sa rýchlo hmýriť a mykať. To 
som už bola veľmi znepokojená. Musela som jej ísť na pomoc. Keď som bola bližšie , začula 
som Vikino šepkanie: „Ja, ja........do niečoho som sa zamotala.“ 

 Priplávala som už skoro k nej , keď som zistila , že vo vode je krv. Bola som pri nej . 
Videla som jej bledú tvár a vystrašené oči. Nedočiahli sme na dno, preto to bolo o to horšie. 
Ponorila som sa do vody a nahmatala som šmykľavý kus kovu-drôtu. Vynorila som sa 
a uvidela som, ako Viki zamdlieva. To nie, to nie, toto nemôže byť pravda! Podoprela som ju 
a snažila si usporiadať myšlienky, ako nás odtiaľto dostanem. Nedokážem ju vytiahnuť z vody 
a uvedomila som si , že nemám pri sebe ani mobil. Jediné, čo zostávalo , bolo kričať ako 
zmyslov zbavená. Už som nemala silu kričať slová, tak som len z celého hrdla začala kričať 
bezvýznamné ááááááá. Cítila som že , sa mi Viki vyšmykáva z rúk a posledné, čo som začula 
predtým , ako som sa ponorila pod hladinu, bol rýchly beh a skok do vody.  

Mala som pocit, že som pod vodou hodiny, ale v skutočnosti to bolo pár krátkych 
sekúnd. Pocítila som na tele ruky, ktoré ma vyťahujú z vody. Bezpečne ma položili na breh. 



Stále som musela myslieť na Viki a bála som sa otvoriť oči. Žije? Umiera? Cítila som , že leží 
vedľa mňa a prinútila som sa z posledných síl otvoriť oči. Uvidela som Vikinu bledú tvár, 
modré pery a na nohe škaredo vyzerajúcu reznú ranu, z ktorej sa stále valila krv.  

„Rýchlo, volaj sanitku,“ začula som kričať známy hlas. Našťastie o pár minút sanitka 
naozaj prišla a zobrala nás do nemocnice.  
 Dnes sme živé, zdravé a viac si ceníme život. Čo sa týka našich záchrancov , ukázalo 
sa,že tréner a trénerka si našli k sebe cestu a chceli stráviť pri jazere pár chvíľ osamote. Ich 
láska nám zachránila životy.   
 
 
 
 
 
          Emma Gáliková  


