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Naše třída dostala za úkol z češtiny 

následující zadání:
1. soustřeď se dvě minuty a napiš 

řadu slov, jak ti běží myšlenky

2. vyber si z nich 5 slov a napiš s 

nimi:a) poezii (4 verše)

b) prózu (5 vět)

c) drama (1 scénická poznámka 

+ dialog o 2-4 replikách)



Sedím na dřevěné houpačce.

Já nevnímám mírný větřík.

Celý můj obličej, zabořen je v knížce.

ani ty hrůzné povinnosti, co tíží mě,

jen příběh o smutné krásce.

Ten dojemný je, až slza ukápne mi,

snad ona na velkém stromu nezhyne mi. 

Sedím na houpačce a vítr mi pročesává vlasy. Přemýšlím o všem možném, o škole, domově, nesplněných snech. Včera 
jsem měla odletět do Egypta, místo toho mám jen samé povinnosti. Kniha, co čtu, mě pořád nevtáhla do děje. Zadívám se 
do koruny stromu a vzdychnu si. 

NA HOUPAČCE



NADĚJE VÍRA A LÁSKA Hledím do přírody,
a v duchu říkám si:
Tam je skrytá ta zlá síla,
skrytá je však i má víra.
Toužím po míru se zlou sílou,
mír však vidím pouhou dírou.
Zapomenout však nesmím,
na lásku naší z vášní.

Bojím se zlé síly, která mne furt trápí. Zapomínám ale na lásku a to nesmím. Mír zatím vůbec 
neexistuje mezi zlou nemocí a námi lidmi. Doufám, že nám k míru pomůže naše víra.



SPOLEČNOST - ZDRAVÍ - VIRUS - LIDÉ - SVOBODA

Společnost v téhle době řeší své zdraví,
virus nás ohrožuje, ano stále ho to baví.
Až znova půjdeme do restaurace utišit svůj hlad,
už nás snad nebude ohrožovat tenhle virus, tenhle had.
Máme zůstat doma, ano je to omezení svobody,
ale prosím dodržujme nařízení a zákony.

14. 11. 2026 na světě už pouze mizivé procento zdravých lidí, lidská 
společnost je celá zničená. Ve městě virus nemám pouze já. Mám hlad, už 
4 dny jsem nejedl a zajistit ji jídlo je velmi složité. Ven jít můžu, ale vlastně 
nemůžu, protože by to znamenalo jistojistou smrt. A tak se sám sebe ptám, 
k čemu mi je svoboda, když ji nemůžu využít. Pokud tohle čtete, jsem jistě 
mrtev, ale kdo by to mohl číst, když na celé Zemi už vlastně skoro nikdo 
není…



HRA

Dnes bude nádherný den,

v noci jsem měla krásný sen.

Budeme si hrát spolu na zahradě,

ve stínu stromů všichni pohromadě.

I náš pes bude si hrát s míčkem,

den skončí až se zapadlým sluníčkem.

Jednoho dne jsem šla na zahradu, protože je karanténa. Sedla jsem si ke stromu a utrhla si 

jablko. Bylo červené a šťavnaté, protože na něj celou dobu svítilo sluníčko. Jelikož máme psa, tak 

jsem si s ním začala hrát. Házela jsem mu jeho oblíbený míček.



ACH JO

Mám tu několik problémů,
třeba málo spánku,

úkoly dělat a číst milion článků.
Pak přichází stres a menší deprese.

Už zas jen čekám, co nástěnka přinese..



STUDÁNKA
Každý den ve studánce vidím ty oči,
koukám se zrána na to modravé nebe,
a vždy mi mé srdce pouskočí,
i při jediné myšlence na tebe.

     Ležím v chladivé trávě a zkoumavě koukám na nebe. Srdce mi 
buší jako o závod, když svýma očima v čiré studánce vidím ty 
tvé. Nemohu odlišit skutečnost od reality. Svou rukou se pomalu 
snažím zachytit prchavý moment, když se čirá voda tříští jako 
zrcadlo. Teď už vím, že nevidím tebe, jenom se snažím neustále 
klamat sama sebe.



Nosím hrdě trhlinu v duši,

jsem blázen – moc mi to sluší.

Slova nenaplní smysl bytí,

svět není místo pro svobodné žití.

Jak vidí blázna svět? Jako bytost s pochroumanou duší. 

Jak vidí blázen svět? Jako trhlinu, jámu pekelnou, místo 

pro utrpení. Bytí je přeci jen jiné než opravdové žití.



Umírající stařec: Chci pochopit sebe a pak každého človíčka z nás, chci pochopit celý svět! 

(Zvolá z nemocničního lůžka postarší pán a bolestivě na konci věty sykne)

Nemocniční sestra: Dědulo, Vy blázínku, nekřičte mi tady... (Pokárá starce nemocniční 

sestra, která právě obstarává ostatní pacienty na pokoji)

Umírající stařec: Kde se rodí myšlenky? Nemám moc času. Chci najít na mnohé odpověď. 

Cítím trhlinu duše, rozpadá se! (Mluví stařec už jen sám pro sebe a hledí na čistě bílý 

nemocniční strop)

Mladší slečna: To víte, každý hledá odpověď na otázku svého bytí... (Pronese tiše ležící na 

vedlejším lůžku. Na pooperačním oddělení na ní již nezbylo místo, proto zde leží mezi 

staršími a poslouchá jejich vzlykavé naříkání)

ŽITÍ - BLÁZEN - TRHLINA - DUŠE - BYTÍ



Texty vznikly v rámci domácí práce ve čtvrtém týdnu nouzového stavu v době 
uzavřených škol kvůli světové pandemii koronaviru v dubnu 2020.


