
Slohová práce 

SAMOTA 

Už jsem byl sám v kině, úplně sám jel v prázdné tramvaji, úplně sám byl na 
vrcholu hor, sám seděl v kostele.... Taky se cítil úplně osamocen.... Ale nikdy…(FB, 
autor neuveden) 

Útvar – líčení 

Přicházíš a já přemýšlím, jestli tě mám začít zdravit, když jsi se mnou v poslední době tak často. 
Cítím, jak mi obléváš ruce chladem, jasně dáváš najevo, že jsi to ty. Jako by mi uvnitř dlaní 
začaly růst ledové krystalky. Skrz paže prostupuješ pomalu celým mým tělem. Stlačuješ mi 
hrudník, až se nemůžu nadechnout. Obsazuješ celé mé tělo, přivlastňuješ si ho a mě si 
vystěhovala na dlažbu. Instinktivně se skrčím a snažím se nahmatat zbývající kousíčky sebe. 
Z posledních sil tě prosím, abys odešla. Teď není správná chvíle. Upřímně, na naše setkání 
nikdy není správná chvíle. Avšak jakmile jednou začneš, už se nenecháš přemluvit. Když se 
dostaneš až k mé hlavě, vím, že je příliš pozdě na odpor.  

Zakalíš můj zrak a vše kolem mě je najednou cizí a tak vzdálené. Mám pocit, že visím uprostřed 
vzduchoprázdna a někde dole jsem nechala realitu. Můžu se pokoušel křičet, ale nevyjde ze 
mě ani hláska. Nemáš se mnou soucit a jen se mi škodolibě směješ. Líbí se ti, že mě můžeš mít 
jen pro sebe.  

Jsem ráda sama. Jen já, má mysl a srdce užívající si kouzlo okamžiku, putující vzpomínkami 
nebo skotačící v nikdy neuskutečněných scénářích. Když přijdeš ty, přestanu být najednou 
sama. Pohltíš mě a už nic jako já neexistuje, jsi jen ty. Naplníš mě jak trpké víno prázdnou 
karafu. Má hlava je němá a city otupené. Jsem připoutaná a dívám se, jak trháš na kousky vše, 
co jsem se snažila vystavět, a obracíš to v prach.  

Nemáš slušnost a chodíš, kdy se ti zachce. Prodíráš se ke mně při cestě vlakem nebo když ve 
městě míjím spoustu uspěchaných tváří. Hraješ si se mnou v přeplněné místnosti. Krutě se 
plížíš, když mluvím s lidmi a vytrháváš mi slova z úst. U mých nejbližších mě necháš zpochybnit 
vše, až sama začínám váhat, jestli pro mě něco vlastně znamenají. Jsi v cinknutí odjíždějící 
tramvaje, bouchnutí vchodových dveří, v prvních ranních paprscích a v posledním doušku 
kávy. Jsi neodmyslitelně spojená s mým životem, udělala jsi v něm už spoustu jizev. Přestože 
si to nerada přiznávám, jsi má jediná jistota. S tebou vše začíná a taky vše končí. Dali ti špatné 
jméno. Jsi Samota, ale nikdy mě nenecháš samotnou. 


