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A két 

tudatlan 

hópihe 

 

Karácsony 
éjszaka van. 
Az utakat már 
belepte a 
fehér 
gyönyörű hó. 
Csak a szél 
fúvása 
hallatszik 
néha. S 
hirtelen a 
csöndben 
beszélgetés 
hallatszik, 
vajon kik 
lehetnek akik 
megtörték ezt 
a 
hangtalnságot
? S vajon miről 
beszélgetnek, 
nevetgélnek?  
 

Két hópehely kacará- 
szott. Fogócsáztak. Szüleik is ott 
voltak, akik csak messziről figyelték 
őket. A hópihék jól érezték magukat 
fent a levegőben, s még nem is  
sejtették mi fog velük történni. 
Odamentek a szüleikhez, hogy 
kérdezzenek valamit: 
- Anya, Apa! Mikor érünk már le? -
ekkor anyjuk hirtelen sírni kezdett. 
Apjuk viszont válaszolt nekik. 
- Figyeljetek rám! Ott lent nem olyan jó 
mint amilyennek látszik. 
- Miért mi van ott lent? 
-Ott lent.... -s ekkor egy kisfiú 
kabátjára esett a kis hócsalád, s a 
meleg kabáton elolvadtak. 
A két kis hópihe már sose tudja meg 
miért nem jó “ott lent”. 
 
  Szigetvári Kata  6.c 

Őszi eső 

 

November   

elején az idő 

kezd lehűlni, 

cseppekben 

gyön- 

gyözik 

az 

őszi 

kime- 

rültség a Föld 

homlokán. 

Minden olyan 

monoton, csak 

az eső mi 

kopog. Ha 

megfigyeljük 

és sokáig 

hallgatjuk, nem 

az elmúlást, 

hanem az élet 

lüktető 

pulzusát  

halljuk rajta. 

Nem tudom 

A tartalomból:  

Várnagyi Márta: Őszi eső c. írása 1 

Szalahov János: Ci-co 2 

Elrejtve mélyen (névtelen) 3 

A Naphoz Horváth Márk verse 4 

Én vagyok egy öregember 
jövök együtt a decemberrrel. 
“Mi a nevem?”-jól tudjátok: 
Miki bácsi néz most rátok. 
Aki jó lesz gyerekek 
ahhoz rögtön elmegyek.  
Viszek neki jó diót 
mogyoróból kóstolót.  

 
Szaloncukrot  jó sokat, 
De ez csak a jókra vár,  
a rosszaknak a virgács jár. 
Jó sok virgács, semmi cukor 
finom zselés szaloncukor. 
Estére majd meglátom, 
kinek adjam a virgácsom! 
   Belladian Zília 6.c 

“Hideg felhő szült engem...” 

Mikulás bácsi 

PÁLYÁZAT !!! 

ANK 1. Sz. Általános Iskola 2000. év - téli kiadás 

“Léptem a 
hamvas, vedlő 

őszi földön, 
Reccsent a 

falevél lelke a 
lábam alatt. 

Jajdúl, 
rekkenve 
hasad.” 
(részlet) 
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Aranytól Petőfinek 
 
Köszönöm, hogy ön nekem íly jót ír, 
Tudom, hogy ön az első helyért vív. 
De tudja én még ott nem tartok 
Viszont a tehetsét én csodálom. 
 
 
Megírtam a Toldit igaz bár 
Fölemelték a díjat is ami nekem jár 
Én igazán nem gondoltam volna 
Hogy egyszer ön is hozzám szóla. 
 
 
Természetes, hogy holnap önnel 
találkozom 
Persze a Duna parton így ahogy 
mondom. 
Jól fogjuk magonkat érezni Öcsi 
Mikor ezt írom megcsodál mindenki. 
 
 
Tudja én még kezdő vagyok, 
De maga előre lépett egy nagyot 
Ma úgy is csodálatos a költészet 
Ez uralkodik majd a mindenségen. 
 
 
   Soós Gábor  6.c 

én legszívesebben kiszaladnék a 
zuhogó esőbe, addig szaladnék míg el 
nem fáradok, aztán lefeküdnék a nedves 
földre....  
Ez mind és jó, addig amíg valame- 
lyik tanárom rám nem szól:  
“Figyelj kislányom!” Persze felkapom  
a fejem, szertefoszlik a kép, csak  
a ködös felhős délelőtt marad az 
ablakon. 
 
   Várnagyi Márta 7.c 
 
 

Gecko balladája 
 

Kis barátunk vígan megy 
a homokban de félelmetes 
zajt hall és menten összeroppan. 
Megfordul és mit lát esküdt 
ellenségét a sivatagi rókát. 
Menekülni próbálna de farkát 
elkapja a róka.  
De gecko elszabadul mert leszakadt 
a farka. Felkacag s így szól: Nem baj, 
majd várok a másikra. 
Már nem tudta elmondani, mert ott volt  
mégegy róka, és gecko nyakát  
ketté roppantotta. 
 
    Fata Dániel 6.c 
 

De nem tartott sokáig a vígság, 

Cin-córa rátört a szörnyű kórság. 

Egyre betegebb és gyengébb lett, 

míg egy nap az örök vadászmezőkre 

ment... 

 

Azóta is hiányzik nekem, 

nincs aki csocsózzon velem. 

 

  Szalahov János  6.c 

  Cin-co 
Volt egy szép cicám 

Cirmos és vidám. 

Cin-co volt a neve 

Sokat játszottam vele. 

 

Együtt csocsóztam vele. 

Sok gólt rúgott nekem. 

Lett egy pajtása Marci, 

Most már együtt tudtak játszani. 

 

 

“Míg egy nap az örök vadászmezőkre ment...” 

“Köszönöm, hogy nekem íly jót ír...” 

Varázvarázsgyöngy 
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Száraz falevél 
 

Léptem a mamvas, vedlő őszi földön, 
Reccsent a falevél lelke a lábam alatt. 
Jajdul, rekkenve hasad.Továbblépek:döntöm. 
Mordulva susog fülembe: Micsoda alak! 
 
Tovább megyek, emléke űz tova: 
Árnyékot tartott forró hőségben, 
Tavaszom zöldellt, most itt sárgáll halotti tora. 
Kora ősszel aratott édes termést, jólétben. 
 
Született, bölcsője feslő bimbó volt 
Koporsója csak nyirkos föld, penészes levél 
Kopott ruhája barna itt-ottfekete folt 
S a gyönyörű fényes múltról recsegve mesél. 
 
   Várnagyi Márta 7.c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petőfinek! 
 

Te fiatal író 
Nagy teherrel bíró 
Paraszti sorból kilépő 
Pimaszságokat nem tűrő 
Hogy voltál képes a nagy hóban 
Buda-Pestre menni zakóban 
Versedet leadni 
Nagy hírrel hőkölni 
Aranyt barátodnak hívni 
S magadat az élre tolni 
Azt hiszed te vagy a jó 
 A legnagyobb műíró 
Hát nem így van te nagyképű 
Szalmakazalban csak egy tű. 
 
   Hánzs Brigitta 6.c 

 
 

    Elrejtve mélyen 
 
Minden éjjel róla álmodtam, 
beszéltem vele, 
mindent megpróbáltam. 
 
Szeretem őt 
szeretem hallgatni szavát, 
nézni kéklő szemét, 
mellyel nem az én szívembe lát. 
Mindig tudtam, hogy őt szeretem, 
tudtam, nem csal az érzésem 
Barátja voltam, 
ha rosszul volt, vígasztaltam. 
 

 

 

 

De nincsen már ötletem 
mit tegyek, 
hogy szeressen. 
 
Kifogytam az ötletekből, 
pedig szeretem ötödikes évemtől. 
Már csak a remény maradt, 
hogy benne ott élek, 
elrejtve a szíve alatt. 
 
 
   (névtelen) 

Nem az én szívembe lát 

Varázsgyöngy 

Nagy hírrel hőkölnii 
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Egy hópihe a sok közül 
 

Hideg felhő szült engem, 
amint földet értem, 
egy havas mezővé lettem, 
onnan el nem mehettem. 
 
Akkor már semmit se tehettem, 
a többiek odahúztak engem, 
sajnos társaimmal eggyé lettem, 
ekkor már próbálkozni se mertem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Utam során sokat láttam, 
rengeteg pórul járt társam, 
kutyám madaram a vízben önmagam 
amit láttam nem akartam. 
 
Libegtem és szálltam 
örvendezett minden társam. 
Mert újra szálltam, 
ezért megtettem amit akartam. 
 
   Joó Szilárd 6. c 
 
 

 

amit láttam nem akartam 

Iskolánk 

pályázatot 

hírdet az 

alábbi 

témakörökbe

n: 

1. A legszebb 

vidék, ahol 

eddig jártam. 

2. Kedvenc 

játékom 

3. Mi okoz 

nekem 

bánatot? 

Lehet vers, 

próza, levél 

stb. 

Leadás Süle 

Zoltánnál 

2000.III. 30-

ig 

Téli örömök 

 
Télen végre esik a hó 

Hatodikán jön a télapó 

Jön a sok-sok ajándék 

A házakban néhány gyertya ég. 

 

        Utána jön Advent és Karácsony 

        A fa alatt van sok játékom 

        Ez a boldogság három napig tart 

        Hisz mindenki megkapta azt, amit akart 

 

De ezzel az ünnepeknek nincs vége 

Mert eljön Szilveszter napja is végre 

Ekkor szólal meg a sok trombita 

E napon minden gyerek csak ezt fújja. 

         

        Egy napot kell csak várniuk az újévre 

        Ilyenkor már átléptünk a 2000.évbe 

        Két hónapig élvezhetjük a tél örömeit 

        Aztán az idő télből tavaszba iránylik. 

 

           (Soós Gábor 6.c) 

varázsgyöngy 
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Ne haragudj rám! 

 
Ne haragud rám! 

nem így akartam, 

akaratlanul is a boldogtalanságban maradtam. 

elhagytalak álmokért, 

mik a szívemet sebesre szúrták, 

a csalódások, a gond, 

ezek vártak rám tőled távol, 

Megérte? 

Tőled távol..... nagy - nagy áron! 

 

    Csalódtál bennem, 

    és fájt a szíved, 

    kínozott a bánat, 

    s megült a gond nálad, 

    és én nem voltam veled, 

    Egy üres, fáradt szívet hagytam neked! 

    S mit kaptam érte? 

    Megérte? 

    Tőled távol.... nagy - nagy áron! 

 

Amikor megismerkedtünk, 

égett a szemed, 

a szíveket hoztad lángba vele. 

Az én szívem is egy lángbe borult, 

de ebből az én és a te szíved is okult! 

S mit kaptam érte? 

Megérte? 

Tőled távol nagy -nagy áron! 

 

    Kihúnyt a szemed tüze! 

    Nem ég, 

    nincsen heve, 

    de itt vagyok,  

    újra veled, 

    fogom a kétkezed, 

    visszajöttem szeretni, 

    nem álmokat kergetni! 

    S mit kaptál egy szóra? 

    A szerelmemet újra! 

    De miért nem szólsz hozzám, 

    miért hallgatsz szótlan, 

    hiszen a kezedet fognám. 

 

S én akkor megéreztem, 

hogy azon a napon, amikor eltévedtem a jó útról, 

te lelkiismeretfurdalást adtál útravalóul, 

s most szíved tartja szívem rabjául. 

        (Lippai Anett 7.c) 
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Petőfi Sándor a romantika 

legnagyobb alakja 
 

(1823-1849) 

 
Petőfi Sándor Magyarország egyik legkiemelkedőbb költője. Pályafutása során nagyon sok 

hányattatás érte, ennek ellenére szellemi termékei kitűnően megállják a helyüket, még az 1990-es 

években is. 
A népiességet és Petőfi Sándor nevét csak együtt lehet emlegetni. Csaknem minden versében 

megtalálhatók a népiesség költői elemei illetve a hazafias eszmék is egyaránt. Lázadólelkületű, de 

mégis erkölcsös művei bármelyik külföldi híresség versével szembeszállhat: 

 
Hol sírjaink domborulnak, 

Unokáink leborulnak, 

És áldó imádság mellett 

Mondják el szent neveinket. 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 

                              
(1848, Nemzeti Dal) 

 

Az előző versrészletben - amely nemzeti himnusz is lehetne – az aláhúzott sor tükrözi egy hazaszerető 

költő érzéseit. 
 Petőfi Sándor anyagilag  ugyan szegény, de testében, lelkében milliomosnak számított. A költői 

képekkel elhalmozott versei soha nem hatnak giccsesnek, sőt mitöbb, e képek, jól is festenek 

műveiben. Akár az alábbi  műrészletből is látszik, mennyire volt érzéke a rímfaragáshoz, és a 

tájleíráshoz: 
 

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 

Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, 
De látod amottan a téli világot?  

Már hó takará el a bérci tetőt. 
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár 

S még benne virít az egész kikelet, 

De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, 
A tél dere már megüté fejemet. 

 
   (1847. Szeptember végén) 

Bevallom nekem ezek a kedvenc verseim, melyek így képesek bemutatni egy szeptemberi tájat. A 

legjobban vegyíti bele ebbe a panorámába az idő múlásának ábrázolását - De íme sötét hajam őszbe vegyűl 

már… 

Mint minden költő életében neki sem hiányozhat a szerelem. Szerelmi költészete ugyancsak 

felkelti az érdeklődést mindenki számára. 

 
Szeretsz tehát, kedves szép angyalom? 

Szeretsz valóban, én nem álmodom! 

De mért hagyád a végső pillanatnak: 
Megfejtését e drága szent titoknak?  

 

Egy pillanat hozá meg üdvemet 

És elválási gyötrelmeimet; 

Ugy jártam, mint ki palotát építtet, 

S midőn fölépül, számkiűzik őtet. 
         (1846. Szeretsz tehát…) 
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Összegezve e költő életművét, kicsit utcai szóhasználattal élve, piszkosul nagy tehetség volt!  

Magyarország költői etalonjának tekinthető ez az ember, kit más fölül nem múlhat. A 

példaidézeteken keresztül bebizonyított “profizmus”-t nem igazán lehet megkérdőjelezni. Ha valaki 

mégis megtenné állok elébe a disputának!!! 
 
         Fenyvesi Márton 7.c 

   Lógás 

 
Első nap mindent elérsz, 

Második nap kapsz szidást, verést. 

Harmadik nap lógni akarsz. 

 

Negyedik nap már be se jársz! 

Ötödik nap mindent megbánsz. 

Hatodik nap újat ígérsz. 

 

Hét nap alatt lettél szibész. 

 

   Gadó Gergő  4.c 

Fehér csoda 
 

Csendes volt az éjszaka, a szél sem fújt. Az utcán kis, fehér 
pöttyök jelentek meg. Már mindenki aludt, csak én néztem, milyen 
kecsesen szállingóztak ezek a hófehér pelyhecskék.  Közben arra 
gondoltam, hogy milyen lehet onnan fentről lefelé zuhanni, és ott 
belolvadni a nagy fehérségbe. Mit érez a hópehely ha összegyúrják 
a többivel, és valakit vagy valamit megdobnak vele? Fájdalmat 
vagy inkább örömöt? Esetleg semmit? Ezt csak ő tudja. Ő a 
szépek szépe, ez az apróság.  
S reggel, amikor felébredek, és kinézek az ablakon, ezt látom, 
hogy süt a nap. Csiripelnek a madarak. Nyár van. Az egész csak 
álom volt. Most már rájöttem, de nem szomorkodom miatta, mert 
tudom, hogy egyszer eljön a várva várt tél. 
      Heidecker Tímea 6.c 

A naphoz 
      

Harmat csillan a pókhálón, 

S a fény elterül a tájon. 

A messzeségben a ködön át, 

Látni a napkoronát. 

 

Végighalad az égbolton, 

mint egy király a trónon. 

Onnan szórja áldott fényét, 

Melegíti a Föld népét. 

 

     

Süssél-süssél Napocska, 

Te titokzatos égi csoda! 

Melengesd át a szíveket, 

S mi megígérjük Teneked: 

 

Vigyázunk a Földre nagyon, 

Ne pusztuljon erdő, kanyon 

Hogy fenn maradjon örökre, 

Körülötted körözve. 

   

  Horváth Márk Dávid 5.d 
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    Igaz barát 
 

A lovakra nem lehet haragudni, 

Még akkor sem, mikor megpróbálnak huncutkotdni. 

Álmom az, hogy lovagoljak, 

Igaz barátja legyek a lónak. 

 

Ló, ló lovak, 

Isszák a hideg habjait a tónak. 

 

Legelik a szép, zöld füvet, 

Hallanak valamit, hegyezik a fület. 

Ha jön az ember örülnek, 

S cserébe szénát kérnek. 

 

Ló, ló, lovak, 

Isszák hideg habjait a tónak. 

 

     Komjáti Dalma 5.d 

Családi karika 
 

Nem veszekszünk soha, 

csak egy kicsit néha. 

 

Cicánk Leó nem néma, 

halkan dorombol a léha. 

 

Simogatjuk mindannyian, 

selymes szőre csupa villany. 

 

Közben készül a vacsora, 

Apa hisz nem mehet oda. 

 

Pedig szeret főzni is, 

ujjunk nyaljuk együtt mi is. 

 

Szól a zene, beszélgetünk, 

Réka csendet int nekünk. 

 

Tanulna a nővérem, 

történelmet mindenképpen. 

 

Egy kicsit még zongorázok, 

utána az ágyba mászok. 

 

Puszit adok mindenkinek, 

aludjatok jól gyerekek... 

 

  Szűcs Dóra 

Nyárváró 

 
Egész télen arra vágyom, 

Meg az egyész nagy családom, 

Mikor lesz már végre vége, 

E hosszúra nyúlt telelésnek? 

 

    Várom már a jó meleget, 

    Unom már a hideg telet! 

    Nagyon várom a szüneteket, 

    Végre láthassam Abaligetet! 

 

Ott aztán gyorsan telik az idő, 

Hamar elfelejti az ember, ki is ő. 

Hajóskapitány, úszóbajnok, napozó? 

Gyere, látogass meg, ne légy oly habozó! 

 

     Papp Orsolya 5.d 


