
Sekunda B 

Dáma v deravom neopréne 

Všetko sa to začalo tým, že sem prišiel list od známeho, ktorý ma vyzýval, aby som letné 

prázdniny strávil v Egypte,  s tým, že sa budeme potápať a hľadať historické predmety. Ten 

list bol totiž od môjho strýka, ktorý pracuje ako historik. Jeho koníčkom je archeológia. Dlho 

som nerozmýšľal a jeho ponuku som prijal. Veď kto by už nechcel stráviť prázdniny v Egypte 

a to navyše zadarmo. O týždeň som už mal zbalené kufre . O šiestej mi zazvonil budík, ktorý 

mi oznamoval, že je čas stávať, naraňajkovat sa a ísť na letisko. Na letisku v Bratislave som sa 

stretol so strýkom, ktorý tam na mňa už čakal. Strýka som naposledy videl na Vianoce. Od 

vtedy sa moc nezmenil. Stále tie isté hnedé vlasy, modré oči, brada a jeho klasická havajská 

košeľa. 

 Leteli sme lietadlom v prvej triede. Nikdy som takým lietadlom neletel. Teda aby ste mi 

rozumeli, v lietadle som už sedel, keď sme s mojimi rodičmi a bratom leteli do Talianska. 

Výlet som si užil, keďže obdivujem architektúru a tej je teda v Taliansku dosť. Z toho 

množstva ľudí a tepla som bol chvíľami bezradný.  Ale vráťme sa späť k príbehu. Sedeli sme 

v lietadle a strýko mi rozprával  o Egypte. Nebolo to moc zaujímavé, ale keď už ma zobral do 

Egyptu tak som ho počúval. Našťastie nevydržal rozprávať celú cestu a po chvíli zaspal s tým 

,že aj ja by som si mal pospať. Mne sa však moc spať nechcelo preto som sa rozhliadal 

v lietadle. Pred nami sedel pár, ktorý bol najskôr na svadobnej ceste. Stále si robili fotky, 

občas som v nich mohol vidieť svoju znudenú tvar. Po chvíli ma to prestalo baviť a opýtal 

som sa či ich nemám odfotiť ja, myslím, že sa ma to už dlhšiu chvíľu chceli spýtať lebo boli 

dosť nadšený. Z môjho nápadu. Spýtal som sa: ,,Ako ste sa vlastne spoznali?“ . Dozvedel som 

sa, že muž sa volá Daniel a jeho žena sa volá Alexandra hneď sa mi zapáčili. Prvý krát sa 

stretli v lietadle cestou do Egypta. A neskôr ešte pri potápaní a v reštaurácii. Vtedy im to 

prišlo divné a preto si vymenili čísla. Myslia si, že to tak osud chcel, keď ich dal dokopy. 

Dokonca si spravili rovnaké tetovania. Úprimne dúfam, že im to vydrží.  S tými tetovaniami 

by to bol problém, ale to som si povedal len v duchu. Po chvíli sa mi začali zatvárať viečka, až 

som zaspal. Snívalo sa mi o obrej ponožke, ktorá požierala svoj druhý pár, ale to bol iba ďalší 

výplod mojej fantázie. Zobudil som sa na to, ako ma strýko trasie za rameno: ,, Vstávaj Juro, 

pozri je vidno pyramídy.“ 

Aby som sa priznal bol som ohúrený. Pod nami bolo vidno púšť a v jej srdci pyramídy, 

posledný zo siedmych divov sveta. O pár minút sme pristávali a hlas letušky nás vyzval: 

,,Prosím všetkých cestujúcich, aby sa pripútali budeme pristávať.“ Keď sme zosadli v Egypte 

ako prvé ma ohúrilo neskutočné teplo. Našťastie nás na letisku už čakal taxík, ktorý nás 

zaviezol do jedného z najlepších hotelov V Egypte. 

 Na druhý deň sme sa už išli potápať do červeného mora. Červené more je jedno z najlepších 

miest na potápanie na svete. A už chápem prečo. Všade kam len oko dovidelo sa 

rozprestierali útesy obrastené korálmi. Našim cieľom však bola stará pirátska loď, ktorá bola 

len nedávno objavená. Úprimne nečakal som, že v nej niečo nájdeme, ale mýlil som sa. Teda 

okrem korálov a množstva mušlí som v nej našiel aj starú vázu. Viem, že to znie ako staršné 

klišé, ale bolo to tak. Potom ako sme ju dostali na povrch sme už len pozerali na útesy. Bolo 



sme na takej časti, kde nebýva moc ľudí, ale stretli sme jednu dámu. Dámu v deravom 

neopréne. Strýko si ju odniekaľ pamätal potom si spomenul. keď išiel v lietadle po pitie 

sedela vedľa neho. Potešili sme sa, že sme stretli ďalšiu slovenku. 

 Ukázala nám koraly na ktorých rástli ďalšie koráli, bolo to dosť super. Veľmi sa na mi páčila. 

Preto sme sa dohodli, že sa večer stretneme v reštaurácii.  Myslím si, že medzi ňou a strýkom 

preskočila iskra. Veľmi mi pripomínali ten pár  v lietadle, dúfam, že si len nespravia rovnaké 

tetovania. Takto sme sa spoznali s dámou v deravom neopréne... 


