
Zničení 

 

Landová Lucie 9.C 

 

Lidé by se často měli zamýšlet nad tím, co říkají a třeba dvakrát si to promyslet, než to řeknou 

člověku naplno.  

Jedna věta totiž někdy dokáže velice zabolet, a to ani dotyčný nemusí mít nějaké psychické 

problémy či něco podobného. Hrubá i vulgární slova se nejčastěji vyskytují v nějaké hádce. 

Obvykle v ní lidé používají slova, která ani nechtěli říci, protože jsou v zápalu zlosti. Ale stačí 

říct i pouhou větu a všechno se může zvrtnout. Člověk si vzpomene na činy, které jsou s tím 

slovem spojeny, a v mnoha případech se zhroutí. Já to několikrát zažila, ale nikdy to nebyla ta 

nejsilnější slova, která by mně mohla být vyřknuta. Lidé si u toho pobrečí a chvíli myslí jenom na 

sebe. „Člověka je možné zničit, ale ne porazit“. Ano. Člověka pošleš na samé dno propasti, 

z které je obtížné  se dostat, ale ty buď po chvíli, nebo po dlouhé době zjistíš, že ti to za to vlastně 

nestálo a třeba mu i budeš chtít pomoci, nebo se omluvit.  Ale už je pozdě. Každý čin má své 

následky. Ať už pozitivní, nebo ne. Tvůj přítel se teď topí v propasti, tzv. ve svých myšlenkách. 

A ty? Ty teď budeš pykat za svoje slova podle toho, jakou měla pro člověka váhu. Vezměte si to 

takhle. Pro někoho může mít třeba nějaká vulgární nadávka váhu tak sedm kilogramů a tu na 

nohou stále unese, možná stěží, ale nezbortí se. Jedna věta pro jakéhokoli člověka nemusí 

znamenat vůbec nic, ale pro někoho je tak silná a těžká, že váží třeba čtyřicet pět kilogramů. 

S tím už je těžké chodit. Dotyčný se snaží žít dál, ale tuto váhu už neudrží. Váha ho zničí. 

 Zničí, ale nezabije. Vlastně se dát říct, že třeba umře uvnitř. Uvnitř své mysli, kde má emoce, 

city apod. Ale neumře navenek. Nikdo neví, co nosí v hlavě. Nikdo jim tam nevidí, neví, na co 

myslí. A je daleko lehčí ublížit takovému člověkovi. 


