
POSLEDNÁ ŠANCA 

„Sarah!“ začula som známy hlas. Znel veľmi nervózne. Bola to moja mama, nad ňou stáli 

dvaja doktori, otec a Michuell. Michuell je môj najlepší priateľ. Poznám sa s ním už 10 rokov. 

Presťahoval sa do Brattfordu, keď som mala 2 roky, inak pochádza zo Škótska. Je z nás 

nerozlučná dvojka. V škole ma dievčatá nemajú rady hlavne preto, lebo Michuell je môj. Jeho 

krásne krištáľovo modré oči, hnedé kučeravé vlasy a jemné pehy obdivuje každá, okrem 

mňa, pretože ja si to ani veľmi nevšímam. Michuell o mne vždy hovorí, že som iná ako 

ostatné, ale to má na mne najradšej. ,,Zajtra nepôjde nikam,“ vyrušil ma z premýšľania 

doktor, „vyzerá to na preťaženie, potrebuje oddych.“  

Jasne, že som preťažená, keď musím cvičiť na klavírnu súťaž. Som v absolventskom ročníku 

a učiteľ hovorí, že ak chcem ísť na dobrú hudobnú strednú, musím ísť aspoň na jednu súťaž 

počas štúdia. Takže toto je moja posledná šanca a nikto, NIKTO mi to neprekazí, aj keby 

veľmi chcel. ,,Pôjdeš tam, neboj sa, nikto ti to neprekazí,“ šepol mi do ucha Michuell, akoby 

vedel, nad čím premýšľam. Zahrial ma príjemný pocit, pretože čím som staršia zisťujem, aké 

mám šťastie, že mám svojho najlepšieho priateľa. Sme vlastne ako jeden človek. Vždy 

rozmýšľame rovnako. Moja babička hovorievala, že Michuell je mnou zaslepený alebo niečo 

také. Nikdy som nepochopila význam týchto slov. Prudko som sa postavila z postele, chcela 

som všetkým naznačiť, že je všetko v pohode a je čas ísť. Hlava sa mi zatočila a skĺzla som na 

stoličku. 
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  „Už je čas, aby si vstala princezná,“ ozval sa otec spoza zamknutých dverí mojej izby. 

Rozotrela som si obviazanými rukami rozospaté oči. Až teraz som si uvedomila, že som včera 

odpadla a poranila som si obe ruky a až teraz som zistila, ako veľmi ma bolia. Dotackala som 

sa ku skrini a vybrala som z nej moje obľúbené purpurové šaty. Namierila som do kúpeľne, 

kde som si tvár umyla v prudkom prúde ľadovej vody. Nemotorne som na seba navliekla šaty 

a kefou som si prehrabala vlasy. ,, To by malo stačiť,“ zamrmlala som do zrkadla a našpúlila 

som pery. Hlasno som sa rozosmiala. Pobrala som sa do kuchyne, kde sedela mama ako 

zvyčajne so šálkou kávy v ruke. Premeriavala si ma. Napla som hruď a cítila som ako 

z premočeného obväzu kvapká voda. Rýchlo som kvapky na dlážke zotrela chodidlom. Mama 

len pokrútila hlavou a zrakom ukázala na prázdne miesto s raňajkami. V kuchyni vládlo 

zvláštne ticho, také ako keď sa mamka s tatkom naposledy pohádali. Odsunula som stoličku 

a pomaly som si sadla, pozerajúc sa nechápavým pohľadom na mamu. Istotne bola 

nespokojná s tým, že chcem ísť hrať, ale potom sa mi nesplnia moje sny, nebudem robiť to, 

čo chcem a navyše o súťaži som vždy snívala. Zahryzla som do vianočky a pospevovala som si 

melódiu Bachovej prelúdie. Keď som dojedla pozrela som sa na hodiny. „Tak čo, môžeme 

ísť?“ spýtala som sa mamky a potiahla som ju za ruku. Vzala som si noty. Myslela som, že 

bude naliehať, ale ona len nasledovala moje kroky. 
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Nasadli sme do auta, v ktorom sedel ocko spoločne s Michuellom. Pocítila som šťastie. Nikdy 

nevynechal moje koncerty a keďže mám vždy veľký strach on mi ho pomáha prekonávať, veď 

to najlepší priatelia robia, alebo nie? „Vyzeráš úžasne,“ šepol mi do ucha a stisol mi ruku. 

Zostala som stáť ako obarená. Zaklipkal očami, potom ešte raz a pritiahol ma na sedadlo 

vedľa neho. Stále ma držal za ruku. Nakukla som do spätného zrkadla, v ktorom som 

zahliadla mračiaceho sa ocka. Až vtedy som si uvedomila ako veľmi nemá rád, keď sme 

s Michuellom až tak blízko. Otrávene som sa odsunula na sedadlo k oknu, pričom som pustila 

Michuellovu ruku. Čelo som si priložila na okenné sklo a kútikom oka som pozorovala svoju 

spriaznenú dušu. Každým jedným metrom, ktorý sme míňali sa vo mne zvyšovala hladina 

strachu. Snažila som sa myslieť na niečo iné, len nie na to, aký mám strach. Privrela som oči 

a predstavovala som si ako sedím na javisku v najslávnejšej sále sveta. Zvuk rýchleho auta ma 

upokojoval tak veľmi, že som napokon zaspala. 

„Sarah vstávaj,“ ozvala sa nervózne mama. Hlavu som prudko zodvihla, pričom som si ju 

narazila o lem okna. Ticho som zavzlykala a chytila som si boľavé miesto. Otvorila som dvere 

auta a postavila som sa k veľkej bráne najprestížnejšej hudobnej školy v našom meste. 

Roztrasenou rukou som stlačila kľučku. „Vitaj slečna, poď ďalej,“ privítal ma celkom príjemný 

pán zavalitej postavy, zrejme riaditeľ tejto školy. Prechádzala som chodbami obrovitánskej 

školy. 
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 „Však je to tu krásne?“ vybafol na mňa Michuell a objal ma okolo pliec. Chytila som mu ruky 

a zhlboka som vydýchla. „Je ti niečo?“ spýtal sa ma ustarostene. Nadvihla som hlavu, aby 

som sa mu mohla pozrieť do očí. „Nie, som v poriadku. To len tá tréma a všetko ostatné. 

Všetko ma bolí, ja...ja neviem či to zvl...,“ „Ticho! Všetko zvládneš. Jasné? Si úžasná takže 

žiaden strach,“ prerušil ma Michuell a usmial sa na mňa. V tejto chvíli som to potrebovala. 

Otočila som sa hodila som sa mu okolo pliec. Objala som ho najpevnejšie ako som mohla, 

a mala som pocit akoby zo mňa všetok strach opadol. „Poprosím všetkých súťažiacich, aby sa 

zhromaždili v koncertnej sále!“ zahlásil ten pán, čo nás privítaval. Chytila som Michuella za 

ruku . Stáli sme v dverách sály a ja som sa rozhliadla. Zvieralo mi žalúdok pri pohľade na 

veľké koncertné krídlo. V diaľke som zazrela ocka ako sa opäť mračil a chcel ísť za nami, no 

mama ho zastavila a príjemne sa na nás usmiala. Sadli sme si až do posledného radu. V sále 

vládlo nepríjemné ticho, ktoré neskôr prerušila najstaršia porotkyňa. Ja som sa však 

sústredila len na prekonanie môjho strachu. Vyslobodila som sa s Michuellovho zovretia 

a začala som si odmotávať oba obväzy. Od bolesti sa mi zatmelo pred očami. Nevládala som 

hýbať prstami, vlastne bola som ako z kameňa. Necítila som nič okrem strachu. Na prsty som 

si prikladala ľadovú fľašu s vodou, ale ani to nepomohlo.  
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Hlavu som si položila na Michuellove plece a potláčala som nevoľnosť a trému. Nič som 

nevnímala, priala som si aby sa život na chvíľu zastavil. Oči som mala silno zatvorené a zdalo 

sa mi akoby sa vznášam. Odrazu mi bolo tak príjemne ako ešte nikdy... 

„Sarah, Sarah. Si na rade. Prosím ťa vnímaj ma!“ „Pre boha čo sa stalo, je v poriadku?“ 

Zaklipkala som očami a snažila som sa nadýchnuť. Ležala som ockovom náručí a po líci mi 

stekali kvapky vody. Omdlela som. Stáva sa mi to často. Pokrútila som sa a hodila som sa 

dopredu. Postavila som sa na nohy a kráčala som smerom k javisku. Všetci na mňa 

ustarostene hľadeli. Odvážne som si sadla za krídlo a z obecenstva sa predral mamin hlas: 

,,Sarah prosím...“ odvrátila som hlavu, reflektory na mňa prudko zasvietili, zadívala som sa 

do hľadiska a pohľadom plným strachu som vyhľadávala rodinu a Michuella. Všetci kývli 

hlavou. Prsty som položila na klávesy, zhlboka som dýchala a hovorila som si: „1,2,3,4...“ 

v hlave som mala neustále Michuellove slová: „ To zvládneš, to zvládneš!“ Zaklonila som 

hlavu, nahmatala som správne tóny a začala som hrať. Ruky ma neskutočne boleli, ale tóny, 

ktoré sa cez moju bolesť predierali boli čisté. Vnímala som len seba a krídlo. Na javisku som 

nechala svoju dušu. Vyrazila som posledný akord a odtrhla som ruky. Čakala som aspoň 

potlesk, ale nič sa neozývalo, do očí sa mi nahrnuli slzy. „Myslím, že máme víťazku!“ prerušila 

ticho jedna z porotkýň. V tom sa ozval veľký potlesk a jasanie. Mama, otec aj Michuell sa ku 

mne rozbehli a objali ma. Po lícach mi tiekli horúce slzy, od šťastia. „Bola si dokonalá, ako 

vždy,“ povedal Michuell a vtisol mi pusu na líce. Cítila som sa ako vo sne a ticho som 

zašepkala: „POSLEDNÁ ŠANCA...“ 

 

 

 

 

 

  


