
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název práce 
 

 

Počítání oveček 

 

Jméno a příjmení: Tereza Pánková 

Třída: 8.B 

Věk: 14 let 

Téma: 
Lze vše spočítat? 
Počítání oveček... 

Adresa: Nad Fojstvím 1335, 756 54 Zubří 

Škola: ZŠ Zubří, Hlavní 70, 756 54 Zubří 

Telefon: 571 658 920 

Datum: 15. 11. 2013 
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Počítaní oveček 

První ovečka přeskočila plot. 

Jednoho dne večer 

můj mozek si brečel. 

Můj mozek trucoval. 

Usínalo se mi špatně, 

něco mi v tom bránilo. 

Bylo to snad nasnadě, 

že něco mě ranilo? 

Druhá ovečka přeskočila plot. 

Kouří se mi z hlavy, 

porušila jsem snad mravy? 

Udělala jsem snad něco špatně? 

Přemýšlím tak nad tím, 

zdali jsem je porušila. 

Jsem si jistá vším, 

nebo jsem se nesnažila? 

Třetí ovečka přeskočila plot. 

Musím urovnat myšlenky, 

to jsou moje domněnky. 

Pokusím se je zklidnit. 

Jsem docela ospalá, 

přivírají se mi víčka. 

Myšlenka už zchátrala 

jak zhasnutá svíčka. 

Čtvrtá ovečka přeskočila plot. 

Doufám, že již usínám, 

padám, však nevím kam. 

Propadám se níž a níž. 

Propadám se do neznáma, 

propadám se černou tmou. 

Propadám se níž a sama, 

propadám se ozvěnou. 
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Pátá ovečka přeskočila plot. 

Přemýšlím tak nad tím, 

třeba už jen sním. 

Možná je to jen zlý sen. 

Je to divné zjištění, 

ocitám se na zemi. 

Mám jen drobná zranění, 

nikde nic tu není. 

Šestá ovečka přeskočila plot. 

Třeba jsem jen v divém snění, 

stojím tu jako v opaření. 

Nevím, co si počít dál. 

V dáli jako by se někdo smál, 

kouř za ním se line. 

Nad lidským hrobem tancoval 

jak z galaxie jiné. 

Sedmá ovečka přeskočila plot. 

Když jsem se však podívala lépe, 

spatřila jsem, že se třepe. 

Jako by snad až brečel. 

To je však moc podivné, 

když před chvílí byl slyšet smích. 

To jsem slyšela zajisté, 

když náhle se vítr zdvih. 

Osmá ovečka přeskočila plot. 

Vítr se mne snažil odfouknout, 

jako by něco mělo propuknout. 

Sviští okolo mne jako hurikán. 

Dýchat z toho nemohu, 

úplně se zajíkám. 

Na nic se však nezmohu, 

propadám všem panikám. 
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Devátá ovečka přeskočila plot. 

Utichá vítr velmi pozvolně, 

není mi moc radostně. 

Už pod sebou cítím stálou zem. 

Stojím konečně na pevnině, 

vítr už nadobro ustal. 

Zmůžu se jen stát nevinně, 

člověk by jen skuhral. 

Desátá ovečka přeskočila plot. 

Škublo to se mnou, 

když jsem šla tmou. 

Sama a neznámem. 

Kde to vlastně jsem? 

Sebe táži se sama. 

Cukla jsem rtem, 

sen střídá drama. 

Jedenáctá ovečka přeskočila plot. 

Ocitám se někde v domě, 

sklepení je zařízeno skromně. 

Jsem tu sama, samotná. 

Když podívám se však pořádně, 

vidím tam osobu s nožem v rukou. 

V panice se cítím bezvládně, 

svíjím se zoufale zmítána mukou. 

Dvanáctá ovečka přeskočila plot. 

Píchá mě velice u srdce, 

je mi nadmíru trpce. 

Můj život skomírá. 

Když náhle potichu 

klátím se k zemi, 

padám v omámení - 

vtom slyším zvuk budíku. 

 


