
NEVZDÁVAM TO 

 

Dievča menom Carmen bolo také isté ako ostatné dievčatá hoci nevedela chodiť. Pred pár rokmi 

mali s rodinou autonehodu, ktorá zasiahla jej nohy a odvtedy je na vozíčku. Carmenin sen bol 

vždy byť futbalistkou, no vedela, že to pre jej zrealizovanie treba veľa úsilia. Možno, že to bolo 

aj nemožné, no ona verila v to, že sa raz postaví a bude robiť to, čo ju napĺňa. Okolo seba mala 

milujúcu rodinu a kamarátov, ktorí ju vo všetkom podporovali a boli s ňou vo všetkom. Carmen 

chodila na všelijaké vyšetrenia ohľadom svojich nôh. Naposledy bola na vyšetrení, na ktorom 

jej podali všetky informácie a pokyny čo má robiť, a ako cvičiť zatiaľ, kým vyhodnotia 

výslednú odpoveď. Bolo letné júnové počasie a Carmen čakal veľký deň, kedy jej doktori mali 

povedať ako to s jej nohami bude. Na doktoroch už bolo hneď vidno, že tie výsledky nebudú 

pozitívne. „S veľkou ľútosťou vám oznamujeme, že výsledky nedopadli až tak dobre ako sme 

dúfali. Už asi viete čo vám tým chcem povedať. Nemáte žiadnu šancu sa niekedy v živote 

postaviť na svoje nohy, je mi to ľúto.“ V tej chvíli sa Carmen rozsypali všetky sny a všetky 

nádeje, v ktoré dúfala. Zasiahlo to aj jej rodičov a taktiež aj kamarátov. V tom Carmen zavrela 

svoje oči, ktoré boli naplnené slzami a predstavila si seba na ihrisku, v drese a s loptou. Vo 

svojich predstavách videla svoju rodinu, kamarátov, a ľudí, ktorí jej na zápase fandili a kričali 

„Carmen, ty to dáš!“ V tom, ako si to Carmen predstavovala, tak so zavretými očami sa 

postupne zdvíhala z vozíka a začala sama stáť. Jej rodičia neverili, že sa mohla postaviť keďže 

im doktori pred pár minútami oznámili, že nikdy nebude môcť chodiť. Taktiež doktori ostali 

veľmi zaskočení, že ako to môže byť možné, no stalo sa. Carmen je odvtedy najšťastnejšie a 

najúspešnejšie dievča tak ako v živote tak aj vo futbale a to len vďaka tomu, že neprestala veriť 

a nevzdala to. 
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