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Cesta k cíli

Kveteš jak růže v ústraní,

v záři jasného slunce.

Jen ty správné k Tobě přivádí,

život sám je Tvé cesty soudce.

Vydej se na cestu svou,

jdi přímo za svým snem.

Bojuj statečně s černou tmou,

pak procházet budeš krásným dnem.

Utkáš-li se s překážkami,

zdárně překonáš těžké chvíle,

nebudeš zdrcen porážkami,

ale dotkneš se vysněného cíle.

Nic není jen náhoda,

všechno má svůj důvod.

I když je chmurná nálada,

ber to jako závod.



Spadneš-li , pokoušej se znovu vstát,

neházej flintu do žita,

kdykoli to můžeš vzdát,

užívej si života.

                                                          Anežka Onofrejová, G2.A



Láska

Jsem ztracena, kam spěje moje bytí?

Jsem smutna neb smutné je mé žití.

Má mysl mě šálí, 

v noci se sny opět zdály.

Jak kouzelník mě očaroval, 

má mysl je jím spoutána.

Ač nejspíš nechtěl, očaroval, 

Já v lásce jsem již ztracena. 

Jak šťastna bych byla, 

kdyby se mnou mluvil.

Jak smutna jsem, že nemluví.

Když říkal slova milá, 

jeho hlas tak zvonil - 

ta vzpomínka vždy zabolí. 



Jsem otrokyní lásky spalující, 

jen jeho v mysli stále mám.

Láska je nesmírně inspirující,

já život za ni jistojistě dám. 

                                                                     Kateřina Farská, G2. A



                        Zklamáno                        životem,
                            Zklamáno tebou,                bije jak na po-
                          plach hlubokou nocí,          co jen se událo me-
                         zi tebou a mnou, že mé     zdrcené srdce krvácí?
                       Byl jsi to ty, na kterého sázelo,mělo o důvod navíc sta-
                       tečně bít, avšak stalo se to,co nemělo a já ztratila dů-
                       vod, pro co dál žít.Sedím tu mlčky, poslouchám srdce,
                        zpívá svoji žalostnou píseň,vypráví o tom,že ty jsi ten
                          zrádce,proč lomcuje mnou tíseň. Zlomené je právě 
                            v půli,naděje zdá se pouhým snem,já již v sobě 
                               nenacházím vůli, co počít dál  ?  Zmatená
                                 jsem. Jak nespravedlivé je někdy žití
                                    lidské,napadá mě jen jedna jediná
                                        věc a  to  odchod do  země 
                                           Sedmihradské,  jak by
                                                     to vyřešila
                                                       Agnes.   

                                        Veronika Červenková, G4.B
                              



Vyznání

Chci ti ukázat kousek duše své,

tak jako na jaře se otvírají poupata.

Nech mě, prosím, a vyslyš prosby mé,

tak jako ptačí mamka poslouchá svá ptáčata.

Láska k tobě je to nejkrásnější, co mě mohla potkat,

tak zavři oči a dej mi ruku.

Nech nitky naší lásky protkat,

vždyť naší láskou můžeme ušít nekonečnou deku.

Chtěla bych být sluncem,

dotýkat se tě všemi svými paprsky.

Chtěla bych být měsícem, 

prozářit tak ještě víc noci naší lásky. 

Tak nech už starosti a strach za sebou, 

vždyť máme jeden druhého.

Ať naše srdce bijí stále touhou,

a naše láska vydrží nesmírně dlouho. 

                                                                               Michaela Blažková, G4.A



Smutek

Přišlo to tak náhle,

jak blesk z čistého nebe,

já stále ptát se budu,

proč  zasáhlo to tebe.

Tvé smutné oči hleděly do očí mých,

já v nich chtěl vidět tvůj smích,

ale byl v nich jenom pláč,

jako by se ptaly – proč a zač.

Co trápí duši člověčí

 tělu ani srdci nesvědčí.

Já ptám se dál, co trápí nás.

Já ptám se dál, kdo ví to z vás.

                                                        Lukáš Slabý, G1.B



Chyby

Každý den dělá člověk plno chyb, 

neudělá to, co má, nesplní svůj slib.

Špatné kroky děláme všichni stále,

mnohdy si nevážíme toho, co máme.

Nevyužíváme náš čas na plno,

všímáme si zbytečných věcí okolo.

Mnohdy se zajímáme o to, co nemáme,

důležitým věcem moc zájmu nedáme.

Minuty trávíme myšlením na nic,

třeba i na to, zda v životě nemáme na víc.

Špatné nálady mění se s dobrými,

nálada mění se vzpomínkami drobnými.

Neuvědomujeme si, že čas plyne rychlostí blesku,

a my ho promarníme s žalem a spoustou stesku.

                                                                            Andrea Željazková,
G4.B
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Když spadneš sedmkrát

po osmé se postav

všechny svoje sny

jako domky z karet postav.

Radu si beru k srdci

stůj si za svým názorem

každá cesta začíná

blikajícím kurzorem.

Možní ničím nezáříš

vevnitř jsi jen troska

a v hlavě se ti válí

místo mozku kostka. 

Tak máš něco do sebe

nejsi žádná kopie

jen typický buran

co víkendy rád propije. 

                                             Denisa Slávková, G4. B



V parku

Zahradní brankou,

zadní branou.

Vzpomínky sbíhají,

ohýnky planou.

Předními dvířky,

předními dvěřmi.

Vezmi mě za ruku, 

pojď se mnou,věř mi.

Pojď za mnou,

cestičkou vyšlapanou,

pojď za svou holčičkou ustaranou.

Nesahat, nemluvit,

je trochu křehká. 

Hýčkej ji, pěstuj ji,

dýchej jen zlehka.

Doleva, doprava, nahoru, dolů.

Půjdem tou zahradou zas někdy spolu?

                                                            

                                                           Aneta Šafránková, G4.A



Nevím...

Nevím jakou báseň složit,

co mám do ní všechno vložit?

Nevím, jak to udělám,

vždyť každý den ji neskládám!

Dadaista nebudu.

Neb chvíli nad tím pobudu.

Těžký věc, jen hledám slova,

mozku, mozku, to je doba...

Avšak snaha, ta se cení, 

vždyť to přeci jen tak není.

Jenže pozornost má, 

stále někam utíká,

hlava řeší jiné věci, 

no tak, soustřeď se přeci!

Jak to psaní teďka snesu?

Myšlenky jsou v jednom presu, 

snad už se něco rýsuje,

a zas tak špatná báseň to nebude...

                                                            Gabriela Uchytilová, G4.A



Avokádo

Křivky ladné jako žena,

nosí se tak vznešeně,

já ukousl bych si docela,

té něžné prdele. 

Slupku šťavnatou nemá, 

já ji rád sloupnu, 

dužinka vláčná, 

jak stvořená ve snu.

Jádro má tvrdé, 

taky mi něco tvrdne

já jedu však dál, 

jak vítězný král.

Je to stvoření zelené

jako jarní sad, 

ač lidé pohrdnou, 

já přec ho mám rád. 

                                                          Tereza Neuwirtová, G4.B



Měsíc

Obloha je jasná, jako hladina,

každý pohled si jí užívá.

Zbohatlík i spodina.

Každá hvězda kouzelně zářivá.

Měsíc jako ostrov v temném moři,

osvětluje cestu mou.

Čekání co z temna se vynoří.

Jak gondoliér proplouvám tmou.

Jak Vincentovo plátno umění.

Jak kýčovitá tapeta v pokojíku.

Jen toto, nic nezmění.

Bohu za tento pohled: Tisícero díků.

Jen tak sedět u silnice,

prostě si jen tak zapálit.

Sedět kousek od popelnice

a snažit se co nejvíc ráno oddálit.

Ještě chvilku chci tu zůstat,

dým opouští má ústa.

Ještě chvilku jen se dívat,

takových nocí měl jsem půl sta.



Ale jen toto je má noc poslední,

ještě kousek zapálený zbývá.

Vše skončí, až se rozední,

mého času kvapně ubývá.

Poslední potáhnutí z cigarety,

a jít zase procházet kabarety.

                                                               Michal Ďurišík, G4.B



Zvěř

Podnikatelé, právníci, studenti,

všichni členové vysoké společnosti.

Se sklenkou v ruce mění se,

bar je totiž jak nemocnice.

Každý sem chodí, když něco schází.

Každý sem chodí, když mu něco nedochází.

Každý sem chodí, když toho má moc.

Každý roztahuje křídla, když padne noc.

Letí tam, kde se jeho smečka ve zvěř mění.

Hostinský se úslužně klaní.

Každý, kdo vejde do dveří,

a tu lítou zvěř spatří.

Zahodí své starosti a vnímá jen večerní slasti.

A jakmile tohle jednou pozná, už je v pasti.

Stejně jako my, stejně jako já,

stejně jako tahle zvěř lítá.

Jen já dnes opravdoví mám důvod,

pozměnit svůj prapůvod.

Jen já sám, jen já sám.



Když přistál čtvrtý panák, jásám.

Jak když smečka hledá vůdce,

rvou se o postavení alfa samce.

Posilněný pátým kusem,

ukážu jim, kdo já sem.

Pěstní souboj s nějakým volem,

končí pro mne lícním bolem.

                                                                  Michal Ďurišík, G4.B



Kulisa

Melodie Tvého hlasu

záře v očích Tvých

ladný pohyb

vřelý úsměv

nejkrásnější smích.

Dotek srdcí

jež se chvějí

mé zůstává v tichu znít. 

Slova pravdy 

ve tmě skrytá

uzamknutá v tajemství

/ krev Tvá do mé navždy vpita /

kdo by tušil,

kdo to ví?



Na rozhraní mezi světy

na rozcestí osudů

/ jeden pohled

jedna chvíle /

víckrát smutná nebudu. 

Slzy sušíš, bolest kryješ

za obzorem vidíš svit.

Vedle Tebe dech se tají

srdce něžně kolísá. 

/ Pojď 

přijď blíže. /

Duše naše přec se znají.

Nebuď ve hře divadelní 

pouho pouhá kulisa.

                                                          Lenka Trávníčková, G4.B



Nezlomná duše

Duše ztracená

ve spěchu dnešní doby,

znavená 

ze slov,

jenž postrádají cit,

ukrytá

ve stínu

před krutou mocí zloby

a v srdci zakotven

věčný lásky svit.

Duše zmatená

z omylů a ztrát,

vzhlížejíc k iluzím

- jak jiným se může zdát -

přijata do ticha,

do neznámých krás.

Spojená s věčností,

s múzou a něhou. 

Spojená vděčností,

co v srdci dřímá. 



Spojená se světem

s každým z těch příběhů,

spojená příslibem,

jež přitakal koloběhu.

Bez viny,

beze lsti,

bez vlády a moci,

bez strachu

beze slov,

bez dechu ke konci.

Ke konci života,

jenž radost nám dal,

jenž sepsal vzpomínky

a zůstal důstojným

přesto,

že nechal nás

okusit nezlomný

poctivý žal.

                                                         Lenka Trávníčková, G4.B



Hledám lásku 

Hledám odpovědi na otázku, 

proč v životě jsem ztratila lásku. 

Proč podvedla mé vědomí, 

nezpytuje svědomí. 

Myslet na ni nelze přestat, 

zač mě bože musíš trestat! 

Svíčka zhasla z nenadání, 

tma se vkrádá bez váhání.

 Všude ticho až to děsí, 

vylézají noční běsy. 

Čekám na ně, ať mi zkrátí, 

to co život nenavrátí. 



Řežou ruce, řežou nohy, 

nekřičím, ač mě to bolí. 

Vzdávám se a srdce mé, 

začíná být z kamene. 

Bez rukou a bez duše, 

kráčím sama potiše. 

Mám odpověď svou na otázku, 

proč v životě už nemám lásku. 

Nechť v sobě jsem ji zabila,

 na dno srdce pohřbila. 

                                                               Lenka Králová, G4.B
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