
Splnený sen 

 

Zazvonil budík. Moja ruka sa len načiahla a chňapla po budíku. Musela som vstávať, lebo ma 

čakala škola a po nej práca v laboratóriu. Mama mi u nej v robote po škole vybavila brigádu. 

Neznášala som to tam. Omnoho radšej som chodila hrávať s kapelou, ale to ako hovorievala 

mama „nebolo pre mňa vhodné“ až sa nakoniec tak naštvala, že mi ju zatrhla. A to len kvôli 

tomu, že som meškala pol hodinu alebo hodinu. No dobre, tak dve hodiny, ale aj tak to nebol 

dôvod na to aby mi ju zatrhla. Prebehlo to asi takto. 

(M-mama, J-Jazmína,) 

Pomaly som vošla do domu, vyzula som sa a potichu som sa chcela priplychtiť do izby. 

Nepodarilo sa mi to, lebo rodičia ma už očakávali. 

M- Kde si bola mladá dáma? 

J- Nooo. Bola som s kapelou. 

M- A ty nevieš, kedy sa chodí domov! Mala si prísť o ôsmej a namiesto toho si prišla o 

desiatej večer. Ako sa chceš teraz naučiť na písomku? 

J- Ale to píšeme z chémie, a tú pri koncertoch potrebovať nebudem. 

M- Ale ak z teba má byť doktorka, tak ju budeš potrebovať a takto to ďalej nepôjde. 

J- Ale ja nechcem byť doktorka! Chcem sa stať rockovou hviezdou. 

M- Žiadna rockerka z teba nebude! 

J- Ale bude! 

M- Stačilo! Bude z teba doktorka, či sa ti to páči alebo nie! A s otcom sme sa rozprávali, že s 

tou kapelou je koniec! 

J- Čo? To my nemôžete urobiť. 

M- Už sme sa rozhodli. 

A preto teraz mame po škole pomáham, aby som vedela ako to v nemocnici chodí. Budík 

zazvonil znova. Chcela som ho vypnúť, ale v tom do izby vbehla mama. 

M- Jazmína, čo sa tu vyvaľuješ. Vstávaj! Nechcem kvôli tebe zmeškať do práce. 

J- Ešte päť minút. 

M- nie vstávaj! 

Neochotne som vstala. Prezliekla som sa a zišla som dole na raňajky. Najedla som sa. Mama 

ma už čakala pred dverami. 

M- No, že si sa aj vyhrabala. Nasadni do auta, zaveziem ťa do školy. 

J- Nie, to nemusíš, ja pôjdem s babami autobusom. 

M- No dobre, tak ťa hodím aspoň na zastávku. 

J- Dobre. 

Ako som tak čakala na autobus, všimla som si leták. Stálo na ňom, že hľadajú člena do 

rockovej kapely a že musí vedieť hrať na elektrickej gitare. Vedela som, že sa toho konkurzu 

musím zúčastniť. Našťastie gitaru mi mama nezobrala. Vždy, keď rodičia neboli doma, tak 

som cvičila. Prišiel deň konkurzu. Strašne som sa bála. Pomaly som vyšla na pódium a začala 

som hrať. Keď som skončila, všetci zostali sedieť. Zvesila som hlavu a išla som domov. 

Zvyšok dňa som preplakala. Rodičia sa ma viackrát pýtali čo sa mi stalo, ale ja som im to 



nepovedala. Ešte by ma vysmiali, že plačem kvôli takej hlúposti. Zrazu zazvonil telefón. 

Zodvihla som ho. V mobile sa ozvalo. 

(K-konkurz, J-Jazmína) 

K- Dobrý deň! Tu je konkurz na hľadanie člena do kapely. Hovoríme prosím s Jazmínov 

Predsedníckou? 

J- Áno, to som ja. 

K- Chceme vám oznámiť, že ste práve vyhrali tento konkurz a stávate sa členkou kapely. 

Nemohla som uveriť vlastným ušiam. Bola som veľmi šťastná. Popri škole som začala 

koncertovať. Rodičia s tým nakoniec súhlasili a prestali na mňa tlačiť s tou doktorkou. Zistili, 

že mi to naozaj ide a povedali mi, že ak sa rozhodnem akokoľvek, budú ma podporovať. 

 


