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Nem szeretem ezt a telet, 

Ennél szebb a kikelet. 

Minek tűrjem a hideget, 

Ha hógolyózni nem lehet. 

 

Fáznak szegény madarak, 

A varjak meg csak kárognak. 

Azt mondják, hogy kár… kár… 

Hogy elmúlott a nyár. 

 

Ne féljetek madarak, 

Eljön nektek a tavasz. 

Nem, fogtok éhezni már, 

Ha itt lesz minden gólyapár. 

 

Felnézek a magasba, 

Fecskét látok szmokingban. 

Előveszem kerékpárom, 

Vígan hajtom egész nyáron. 

 

 

Pálmai Viktória 5. o. 

Tavaszváró 

A tartalomból 
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Rabság 

 

Örülök, 

Hogy te is így érzel. 

Lelkedben 

Nélkülem ezer sebből vérzel. 

 

Fontos vagy 

Te, s az is, hogy szeress. 

Szólj valót, 

És szerelmesen bátran nevess. 

 

Nem kérem, 

Csillagokat lehozd, 

Csak szeress 

Őszintén és ölelj magadhoz! 

 

Szoríts még 

Karjaid börtönében! 

Boldogság 

S szabadság végtelen medrében. 

 

A legszebb, 

Mit ember kívánhat, 

E rabság, 

Ki melletted örökké állhat. 

 

Boldog rab 

Szeretnék maradni. 

Melletted 

Az életet végigkacagni. 

 

Egy biztos, 

S mindig így vagyon: 

Érzem már 

Jó veled és szeretlek nagyon. 

 

Írta: Farkas Zoltán 6. o. 

Varázsgyöngy 

A himalája 
 
 
Egyszer régen élt Ázsiában egy király. De ő olyan 

irigy volt, hogy még a kisujját sem adta volna kölcsön 

fiának sem! 

Egyik nap azon morfondírozott, hogy milyen jó lenne 

építtetni magának egy magas, égbenyúló kastélyt. Sőt, 

egész várat, várrendszert, magas tornyokkal! 

Szólt hát a munkásainak, hogy azonnal kezdjék el 

építeni ezt a csodakastélyt. Még az ország 

legeldugottabb falvaiba is eljutott az óriásvár 

építésének híre. Mindenki arra gondolt, hogy ha segít 

a kastély építésében, utána a király talán munkát ad 

majd neki a várban. 

Estére már mindenki ott tolongott az építkezés helyén, 

és a munka jaában folyt. Éjszaka viszont túl sötét volt, 

nem tudták folytatni a munkát. 

De egyszerre nagy havazás indult meg a felhőkből! 

Olxan nagy, hogy vastagon beborította a hó a várat, 

mire másnap az embrek munkának láthattak volna, 

hogy befejezzék az építést, annak hűlt helyét találták. 

 

Így keletkezett a Himalája égbenyúló hegyrendszere. 

 

Fekete Zsombor 

5.c 
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Kedvesem 

 

 

Ki lehet az, 

Aki csábít engem? 

Te lehetsz csak, 

Kihez húz a szívem?! 

 

Verset írok, 

És csak búslakodok… 

Tollam fogom, 

És csak irogatok… 

Szól a zene, 

Nem figyelek már mást. 

Nem fáj fejem, 

Csak rád gondolok már. 

 

Rád gondolok, 

Bár itt lennél velem. 

Neked írok, 

Hisz tudod: szeretlek! 

 

Ennyi lett hát, 

Befejezem versem, 

Figyelj most rám: 

Szeretlek kedvesem! 

 

 

 

 Farkas Zoltán 6. o. 

Varázsgyöngy 

Az élet nehézségeit 

a szívünkön viseljük 

még ha fáj is az - 

mindig ott marad. 

 

Ha a fájdalom átjárja 

szívedet, akkor eljön érted 

a reménység csillaga. 

 

Az élet csak egyszer van 

ezért becsüld meg, 

és adj hálát, hogy vagy  

hogy mindig .......... 

 

 

 

 

Klára 

Az élet 
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Az öröm 

 

Az örömről én most írok egy verset 

Rá is szánok vagy tíz percet. 

Az öröm bármikor utolérhet, 

Amikor éppen nem esz a méreg. 

 

Nézzük csak : mikor az ember örül, 

A világ megfordul a tengelye körül. 

Amerre mész kigyúlnak a fények, 

És azt hiszed hogy rossz már nem érhet. 

 

Az öröm érzése csodálatos 

Mégis gyakran vagyunk bánatosak. 

Ilyenkor csak keress egy társat 

Aki segít megoldani a problémádat. 

 

Én örülök annak, hogy van mit ennem, 

És esténként van hova a fejem letennem. 

Még annak is örülök hogy iskolába járok, 

Mert vannak ott haverok és jó tanárok. 

 

Bár igaz, hogy még csak gyerek vagyok, 

De nem lesz ez így, leszek még nagyobb, 

S akkor örülök majd minden lánynak, 

Aki büszke lesz arra, hogy velem járhat. 

 

Minden örömben van egy kis üröm, 

De ezen a fejemet én nem sokat töröm. 

Hiszen én még csak egy gyerek vagyok 

Ezen csak gondolkodjanak a nagyok. 

 

 

 

Schrott Dániel 5. osztályos tanuló   

Varázsgyöngy 

Fájdalom 

 

Hóvirág az ablakon 

Jégdarab az ajkadon, 

Remeg a tested, 

Elhagy a leleked, 

Nem érzel semmit, 

Kő lett a szíved. 
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Velem vagy 

 

 

Este, ha lefekszem 

Simogat az álom, 

Magam előtt mindig, 

A Te arcodat látom. 

Simogat a kezed, 

Arcomon érzem, 

Szíved dobbanása, 

Altatódal nékem. 

Szemed ragyogása 

Őrködik felettem, 

Minden áldott éjjel, 

Itt vagy Te mellettem! 

 

Horváth Anita 7. o. 

Varázsgyöngy 

 

 

Múltad…….Jövőd! 

 

 

Mögötted a múlt, s 

Előtted a jövő, 

Kezedben a lét, 

S ha látod már a fényt, 

Emlékezz a múltra, 

De csak a jövődnek élj! 

Cigi 
 
Kátrány, mely a tüdőmet rontja, 

Fájdalom, mely szívemet bontja, 

Cigi, mely semmit nem ér, 

Füst, mely számból kitér, 

Hamu, mely a cipődre hull, 

Félelem mely szívedben gyúl. 

    

 

    (2003) 
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Az avarban lépkedek 
 
Az avarban lépkedek, 

Csak az avarra figyelek. 

Elvesztettem valamit,  

Azt keresem én most itt. 

Fehér volt az, hófehér; 

De ha leesik a hó, hogy lelem meg én. 

Nincs életem, csak halálom. 

Ha én azt meg nem találom. 

Tiszta finom színét, ha többé nem látom, 

Akkor érzem; szemem világát sem találom. 

Az avarban lépkedek, 

Csak az avarra figyelek... 

 

Délibáb csalja meg a fejemet, 

Szép hazám, újra látlak tégedet! 

Fel sejlik édes színed, 

Újra látom fehér fényed! 

A hó már nem rejthet el, 

S tavaszodván még szebb leszel. 

Szebb lesz majd fényed, 

És ezernyi virág nyílik majd ki tőled! 

De, csak szemem csalt meg, 

És vége is a szép reménynek. 

Délibáb csalja meg a fejemet, 

Szép...fényes! Láttalak tégedet. 

 

Lehullott a hó, betakar mindent; 

Nem talállak téged, te elhagyott, bús nemzet. 

Kies a táj, 

Gyermekeid nem segítenek rajtad, Hazám? 

Mind más fényt keres, 

Nem tudják, hogy te vagy a tökéletes?! 

Vakok ten fiaid, 

Élettelenek... mind. 

A hó rajtad marad, 

Sőt még dobnak rád, hogy veszteg maradj. 

Lehullott a hó, betakar mindent; 

Nem találnak rád, te, elhagyott, te, szent nemzet! 

 

 

Handbauer Máté 8. évf. 

 
 
 
 


