
Eliška Čermáková (1. D) 
 

Démoni v srdci 

Srdce divoce buší do uší, 

kromě tlukotu slyším jen křídla muší. 

Mou mysl obklopuje temná noc,  

má nade mnou neuvěřitelnou moc. 

 

Srdce splašeně buší dál 

ve vzduchu je cítit můj žal. 

Vlastní démoni se mě straní, 

už také zmizeli v dáli. 

 

Od okamžiku, co jsem zůstal sám, 

každou vteřinu si vyčítám. 

Srdce se už zklidnilo, 

mé tělo se do temnoty zahalilo. 

 

Vtom ustal i šum křídel muších, 

Ticho prohnalo se v mých uších. 

Nakonec jsem zůstal ve světnici sám, 

jako květina na parapetu uvadám. 

 

Také se o mě nikdo nestará, 

jako o slunce, jež navečer zapadá. 

Nepostará se o mě nikdo  

z košile smetu si neviditelné smítko. 

 

Ze zásuvky vezmu čistý list papíru, 

mé oči se lesknou jako milion safírů. 

Démoni můj konec vycítili, 

pach mých slz ucítili. 

 

Už dopisoval jsem poslední dopis, 

pochybuji, že ho někdo najde a pořídí opis. 

Koho by ten dopis vůbec zajímal, 

stejně se na mě za celý život nikdo nepodíval. 

 

Ze zásuvky vezmu pistoli, 

ale mou zlomenou duši to nezhojí. 

Démoni se ke mně semkli blíž, 

už smějí se, že připravil jsem si kříž. 

 

Tak jsem se zbavil trápení 

Nic lepšího na světě není. 

Démoni mě konečně nechali, 

mé strasti s nimi odpluly. 



Smrtčin prst 

Kostnatým prstem do mě šije, 

Zmučené srdce však stále bije. 

Kostnatým prstem na mě míří, 

Pomalu se rytmus tiší. 

Kostnatým prstem míří dál, 

Jsem prázdný jako taneční sál. 

Kostnatý prst dává dolů, 

Můj rytmus ztrácí stopu. 

Kostnatý prst dolů dala, 

Na svůj seznam jméno si připsala. 



Smrtka 

Na sobě plášť 

v úsměvu planoucí zášť. 

Pohublá bledá tvář 

v očích mrtvolná zář. 

Černá křídla zakončená drápy 

vyřeší všechny sváry. 

Nikoho si nevybírá, 

ale všechny nás jako korálky posbírá. 

Nikdo neví, kdy si pro koho přijde, 

jak a kdy na něj řada vyjde. 



Očkávání 

Na prahu sedí sklíčeně 

zmrzlé ruce v klíně složené. 

Tváře bledé, rty pevně sevřené, 

dubové dveře stále zavřené. 

Přemýšlí, zda ho pustí do domu, 

jestli mu dají dneska místo u stolu. 

Ze světnice vyjde stín, 

za zády se mu ozve hlasem tichým. 

„Pojď se ohřát chudáku, 

jak dlouho tady mrzneš tuláku?” 

Chlapcovy oči se rozzáří, 

na jeho tváři se úsměv vytváří. 


