někdo říká
že voda a zrcadlo je to samé
ale nikdo neví
co je správně
koho se máme zeptat?
Karla Hynka se už zeptat nedá
jeho stín už není vidět
jeho hlas už není slyšet
kéž by tady byl…
Josefína Raindlová, 6. B – 1. místo

Egypt
v Egyptě, kde teče řeka Nil
žádný člověk tam ještě nebyl!
tam vody plná řeka je
Nil se myslím jmenuje
tam hlasů plno vyzvídá
zda jim řeka špetku vody dá?
když tváře se v Nilu jak v zrcadle třpytí
nikdo nemá nic k pití
jen koukají se jako stíny
na ty tváře, které trápí splíny
Adina Marková, 7. A

voda je jak zrcadlo
stíny jsou jak vlci
stíny jsou lovci noci
hlasy jsou jako den
slyšet jsou jen ve dne
a v noci utichaj
mám rád noc víc než den
David Šedina, 6. C

Řeka
voda plyne a teče řekou
slyšte, slyšte její šumivý hlas
poté vyústí, prýštíc přehradou
zrcadlo, zrcadlo, pověz
bude-li jas či stín
nadále dopadat na průzračnou hladinu
Robert Vácha, 6. A

voda se blýská
a je mi tak blízká
hlas já svůj slyším zblízka
a stín vidím z nízka
ale zrcadlo – lidský výtvor
nejvíce vodě se podobá
vidím tam svůj odraz
jak se v zrcadle blýská
Jan Jamščikov, 6. A
voda stejná jako hlas
zlý bude nový čas
v zrcadle se odráží
stín co lidi zaráží
Lili Hamdanová, 7. B

voda mi kape z mokrých vlasů
když v dešti se procházím
všude je tolik neznámých hlasů
a já už nechápu, kam mám jít
stíny mi už zakryly tvář
na obzoru už není má svatá zář
náhle je tu zrcadlová místnost
mám jít dál nebo tu stát?
ptám se, ale nikdo neodpovídá
Natálie Nováková, 7. A – 1. místo

když plyne voda
je to, jako bych se díval na zrcadlo
je to jako stín, který šumí v tiché krajině
jako hlas, který mi tiše šeptá
napij se, napij se…
Jáchym Starý, 8. A

když na vodu se dívám
jak se v ní zrcadlí má krása
divný pocit mívám
že se odraz zakalí
že nenajdu zpět stín své krásy
a neuslyším hlasy spásy
a že nic mne nepotěší
Tereza Horáčková, 8. A

na vodu
jak zrcadlo
noční světlo
dopadlo
můj hlas se mi
chvěje stále
stíny jsou zas
kousek dále
Tomáš Vojtíšek, 8. A – 1. místo

ve stínu ležel jsem
a poslouchal svůj hlas
ve vodě jak v zrcadle
prohlížel si svůj vlas
kdo jsem a co mi jde
to je to hlavní
tak jsem šel zpátky do města
a dal se na zpívání

Cena školních Příběhů bezpráví
v naší zemi máme mnoho krás
ale nejvíc je člověka hlas
svoboda je důležitá jako voda
ale někdy v srdci bodá
jako v zrcadle vidíte své chyby
tak podobně o sedmnáctém
viděli lidé temné stíny
ale i světla naděje měli
a proto dnes je to tady skvělý
Tereza Křivohlavá, 9. A

když 17. listopadu téct čistá voda začala
svobodnou zem zrcadla lidí malovala
černý stín náhle zmizel
a hlas lidu konečně uspěl
Bára Krejčová, 9. C

Adam Čech, 9. B

voda teče
na plotně se peče
pod stromem stín
dopadá na klín
zrcadlo se leskne
po domově teskne
hlas nás volá tam
odkud není kam

Sedmnáctý listopad
z kohoutku teče voda
komunismu přijde pád
venku je neshoda
hlasy se z ulic ozývají
v zrcadle vidím svůj odraz
lidé se policistům vyhýbají
vycítili od nich podraz

Marek Jungr, 9. B

Klára Skoncová, 9. C

její hlas se odrážel na hladině vody
kde jako krásné tóny zněl
její stín, co jako odraz na mě působil
nezapomenu již
a z její duše zjistil jsem
že do zrcadla dívám se
a že ona ta pravá jest

můj odraz v zrcadle
je tmavý jako stín
hlas plynoucí jako voda
všude smutek všude stín
nad protestem studentů
se já stále zamýšlím
ale bez nich – co by bylo?
to já si představit neumím

Max Nový, 9. B – 1. místo
Vanesa Huruglicová, 9. C

I looked into the mirror
but i saw just a shadow
the only thing was my voice
was my painful sorrow
It shouldnt ever happen
under voice of water
I had in hands that weapon
and the blood of my lover
Anna Sikorová, 9. C

Quand l' eau tombe
Sur mon ombre
Je me rend compte
Que se sont des larmes
Qui me brise comme des sabre
Je voit son reflet dans le mirroir
J' entends toujours sa voix
Et le voix avec moi
Mais il n' est pas la
Il est parti
Et m' a laissé a ici
Barbora Laštůvková, 7. B

L'eau dans la mer
le mirroir sur le mur
ta voix est la paix
comme l'ombre de tes cheveux
Rebecca Van Luyk, 9. C

Lost Island
Here i'm stuck away from civilization
all alone filled with devastation
On this island, no one to see
this lonely island contains only me
This island surrounded by water
far away from my daughter
as nighttime passes on this island
I hear a soft voice
it told me to leave
I had no chair
i had no boat
Only had a shadow makes no noise
Now I look at a broken mirror
wishing I was home
with my family
having dinner

Adam Daher, 6. A

when I went to a lake
I saw my face in the water
like in a mirror
I saw my shadow in the grass
that was never later than me
I heard a voice in a forest
that was prettier than anything
it sounded like the person
was an angel
I went to the voice
and saw an elf with a beautifull face
Barbora Hyklová, 7. B

Je suis dans l´eau
et je suis trés beau
J´ai une belle voix
Oui c´est bien moi
Je me regarde dans la glasse
Je suis le plus beau de ma classe
Je vais me cacher dans l´ombre
et je vais manger un comcombre
Tomáš Bordes, 6. B

