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Slohový úkol  

Moje vzlety a pády 
     Život… je jako horská dráha, jednou jsme nahoře a 
jednou dole. Začínáme na rovince jako nevinné malé 
děti, které žijí svůj život vpoklidu bez jakýchkoli 
překážek, zvratů a různých událostí. Když jsme malí, 
většinou neřešíme žádné problémy a máme  
„bezstarostný“ život.  

     Po určitém věku se začne naše cesta zatáčet, různě 
se točit, stoupat, nebo naopak klesat. Můj bezstarostný 
život skončil, když mi bylo asi 13 let. V tu dobu jsem 
jezdívala alespoň jednou za měsíc ke kamarádce na 
víkend. Myslela jsem, že je skvělá... Jenže čas ukázal 
jinak.  

     Sice jsme se smály a bavily se spolu o různých 
věcech, jako to kamarádky dělají, ale ona byla jiná, jiná, 
než jsem čekala. Lhala nejdříve o maličkostech, jako 
třeba i o tom, že jí kamarádky kradou věci. Měla jsem 
po krk jejího hraní si se mnou, s mými city. Věděla jsem, 
že bych něco měla udělat, ale nechala jsem to být. Říká 
se, kdo lže, ten i krade… Je to celkem pravdivé.  



     Začaly mi „nenápadně“ mizet věci a já už ani nevím, 
co jsem ztratila, a co změnilo vlastníka. Na horské dráze 
jsem spadla až úplně na dno. Bylo mi hrozně, jako bych 
byla ve studni a nemohla ven. Mívala jsem špatné 
nálady, byla jsem nepříjemná na všechny ostatní. 
Seděla jsem na dně hluboké, studené, temné a děsivé 
studny, ze které nebylo úniku. Neměla jsem proč žít, 
nebo pro koho.  

     Začínala jsem pomalu zjišťovat, že lidé jsou hrozní a 
myslí jen a jen na sebe. Lžou vám v tom, že vás mají 
rádi, využijí vás, abyste měli rádi je, a pak vás 
odkopnou. Ale najdou se i takoví, pro které můžeme žít 
a oni nás nezraní. Podají nám pomocnou ruku, vymažou 
studnu našeho utrpení a smutku. Je jeden člověk, který 
je tak skvělý a úžasný, že si to ani neuvědomuje a říká, 
že skvělý a úžasný není, ale opak je pravdou. 

      Teď jsem zpět na své veselé, fascinující a trochu 
bláznivé cestě životem. Užívám si ho a věřím, že pokud 
neudělám nějakou zásadní chybu, budu šťastná i 
nadále.  

 

Šárka Ondráčková, žákyně 9. ročníku 
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