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A n t o l ó g i a
2016
"Most a kezed kell - nincs kéz a világon
mit így szorítanék, egy kézre vágyom,
az éjen át nyújtsd, légy akárki bár.
Gondolj reám és messze útjainkra,
s mondd, ki lehet, aki e verset írta,
ki az a testvér és neki mi fáj?"

(Kosztolányi Dezső: Egy kézre vágyom, részlet)

Előszó helyett
Befejezetlen mondatok,
avagy Losisok a költészetről
Azért fontos a költészet szerintem,
„mert szépen és sokféle módon kifejezhetjük vele az érzelmeinket, például hasonlattal”
„mert elgondolkodtató”
„mert tanít”
„mert nem csak a számítógép létezik”
Azért ünnepeljük a költészet napját szerintem,
„mert tiszteljük a költőket”
„mert József Attilára és a többi költőre emlékezünk”
„mert ekkor született az egyik legnagyobb magyar költő”
„mert kötelességünk megemlékezni nagyjainkról”
Azért szeretek verset olvasni,
„mert megismerem egy másik ember érzéseit, gondolatait”
„mert örömmel tölt el”
„mert kizárom általa a körülöttem lévő világot”
„megtanulok új szavakat”
„mert megismerhetem a költő személyiségét”
„mert tetszik, ha rímel”
Azért szeretek verset mondani,
„mert figyelnek rám”
„mert megtanulom, és kapok érte ötöst”
„mert örömet tudok okozni vele másoknak”
„mert megdicsérnek érte”
„mert beleélhetem magam”
„mert szeretem megosztani másokkal a verseket”
„mert megtanulok hangsúlyozni”
„mert jobb lesz a memóriám”
Azért szoktam verset írni,
„mert érdekes mit hozok ki belőle”
„mert kiírom, amit érzek, gondolok”
„mert ilyenkor szárnyal a fantáziám”
„mert megnyugtat”

Varga Diana, 8.c
Elmúlt, véget ért!
Szerelem, boldogság,
Érzelmes álmodozás,
Hazugság s fájdalom,
De csak rád gondolok.
Kedvesem, te vagy az én életem,
De kár, hogy el kell engedjelek!

Új szerelem
Tegnap azt álmodtam,
Veled már táncoltam.
Becsaptál és átvertél.
De szívemben a remény,
Csendes éj, te segítsél!

Új szerelmem a remény,
Őrá számíthatok,
Csókjaira vágyakozom.
Tőle boldogságot, s szeretet kapok,
Ezért egy életen át vele maradok!

Kedvencek:
Költők: Petőfi Sándor, Arany János, Juhász Gyula, József Attila, Varró Dániel, Tóth Krisztina
Versek: Szeptember végén, Milyen volt…, Altató, Szeretném, ha vadalmafa lennék, Mama
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Vad Csilla Renáta, 8.c

Mohácsi Anna, 3.a

Gyötrelem

Áprilisi mondóka

Szívemben a fájdalom,

Április elseje,

Olyan, mint egy romhalom.

Tréfák ideje.

Fájó szívem megszakad,

Vidámak az emberek,

ha nem látom arcodat.

Örülnek a melegnek.

Szomorúság lelkemben
minden egyes emléked,

Néhanapján didergek,

s gyötrelem a szívemben.

De fagytól nem félek.
Néha ekkor jön a nyuszi,
S ilyenkor van Kitti, Kati.

Nélküled
Mióta már nem vagy velem,

Még azt tudom róla,

olyan nagyon nehéz nekem.

Harminc napos hónap.

Kavarog bennem sok érzés,

Ha majd tudok többet,

harag, gyűlölet és féltés.

Leírom az rögvest.

Sokszor szépre gondolva mosolygok,
de aztán rossz emlékek jutnak eszembe,
és sok-sok könny csordul a szemembe.

~ 34 ~
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Mohácsi Anna, 3.a

Dávid Vanessza, 8.c

A nagy hegy

Érzelmeim

Ismerek egy magas hegyet,

A mosolyodtól elolvadok,

Épp, hogy karcolja az eget.

szavaid selyme, meglágyítja kemény szívemet.

A tetején sok-sok hó van,

Mikor rád nézek, megdobban a szívem.

Lent sün bújik az avarban.

Szád olyan édes, mint a méz,
szépségesebb vagy a rózsánál is.

A sün egyszer azt gondolta,
Bemászik egy nagy barlangba.
Ott majd talál sok élelmet,
Hogy túlélje a rút telet.

Csak érted harcolok
Mikor felnézek az égre,
ott is téged látlak,
s szemem könnyes lesz,
mintha eleredne az eső.
Letörlöm puha kezemmel arcom,
egyedül, magányosan élem napom.
De amíg élek harcolok érted,
mert te vagy az én végzetem.
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4.

Mohácsi Anna, 3.a

Tesiből jól állok,

Történelem

mert mindig megpróbálom.
Matekkal nem jó a kapcsolatom,

Ki lehet az ősapám?

logikátlan az összes gondolatom.

Nem tudom én, bizony ám.

A folyosón óráról órára járva,

Annyi ember, annyi hír,

gondolataim a kémián járnak.

Ez a dolog engem hív.

5.

Van ötleted?

A töri óra unalmas lenne,

Mondd, ha mered!

ha a tanárunk nem Rita néni lenne.
Az irodalom óra nagyon komoly,

Annyi emlék a világon,

Eszter néniben van sok humor.

Ősapámat megtalálom!

Az ének óra is elviselhető,

Vajon milyen lehet ő?

de a tanárváltás megviselő.

Híres leszek, ez a fő!

6.
Nem szeretem ám az angolt,
mert nem tanulunk semmi hasznost,
pedig olyan fontos lenne,
ha mindent megtanulnék belőle!
Szóval kell az iskola,
ebből lesz a jó munka…
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Mohácsi Anna, 3.a

Hadil és Hanga, 7.a

Az eltűnt kiskutya

Tantárgyak

Volt nekem egy kiskutyám,

1.

Megette a fél tortám.

Szeretem az iskolát,

Egyszer sajnos elkóborolt,

de utálom a tanulást.

Az arcom meg szomorú volt.

Barátokkal jobb játszani,
mint otthon mosogatni.

Pár nap után hazajött,

De mégis kéne tanulni,

Arcom vágott örömöt.

mert a jövőnkre kell gondolni.

Adtam neki finom vizet,
Ő is vágott boldog fejet.

2.
Ha kapunk ötöst valamiből,
Anya szeme tündököl.
Ha becsúszik egy egyes,
Apa egyből dühös lesz.
De hármasért is megölnek,
pedig örülhetnének!

3.
Szeretem a technikát,
ott nem kapunk kritikát.
Nem szeretem a fizikát,
az a legnehezebb tantárgy.
Pedig a tanár jófej,
de van tőle pár rossz jegy.
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Süle Dorottya, 6.c

Balogh Anikó Izabella, 3.a

Ha lenne kutyám

Az első nap az iskolában

Ha lenne kutyám, Hope lenne a neve,

Kezdődik az iskola,

és sokat játszanék vele.

tilos itt már a kóla.
Tilos itt rágózni,

Ha lenne kutyám, husky fajta kéne,

s poharat kell hozni.

kék szemei, mint csillagok az égen.

Sokat kell tanulni,
sok mindent kell hozni.

Ha lenne kutyám, nem szomorkodnék,

Én közepesen tanulok,

Örömöm és bánatom vele megbeszélném.

de azért vidám vagyok!
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Balogh Anikó Izabella, 3.a

Nagy Dániel, 6.a

A húsvét

Alamuszi nyuszi

Festettem egy piros tojást,

Itt van a kicsi nyuszi,

kibírja majd a locsolást.

Aki kicsit alamuszi.

Jött is az Apukám,

Egyik füle kajla,

engem locsolt, bizony ám!

Van is belőle baja.
Nyuszi társak mindig mondják:

Odaadtam a tojást,

-Egyenesítsd ki a kajlát!

kibírta a kihívást.

Kajla füle nem akarja,

A kihívás pedig az volt,

Bánatában megvakarja.

Hogy apa minket meglocsolt.

Töri rajta a kobakját,
Nyuszi társak, hogy ne bántsák.
Tesi órán alamuszi,
nagyon-nagyon ugribugri.
Ugrott ám egy akkorát,
nyuszi társak szava elállt.
Nem bántották többé Kajlát,
hanem jól megtapsolták.
Boldog lett a kicsi nyuszi,
És többé már nem alamuszi.
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Nguyen Thi Ha Phuong, Lázok Dorina, 5.b

Balogh Anikó Izabella, 3.a

Nem így ismertelek meg!

Állatkert

Nem így ismertelek meg,

Kutya marka, macska bajsza.

Szép lassan végleg elfeledlek.

Zsiráf nyaka, vízilovacska.

Szégyellem, de még szeretlek,

Sok-sok állat a világon,

El kellett mennem, fogadd el!

mindet én meg nem számlálom.
Ismerek húsz állatot,

Fájdalmasabb a búcsú,

ezzel uralom a világot.

Amikor véget ér az utad,

Te mennyit ismersz?

Megnyugvásra lel a lelked,

Mondj többet, ha mersz!

De minden olyan fura.
Amikor a szíved nem dobog már,
Amikor a két ember más úton jár,
Amikor már másnál jár, akit szeretsz,
Eltelnek az órák, s rájössz, mást szeret,
Csak játszottak neked, becsaptak a szemek.

De valami valahol vár, s még megvan az eszem!
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Kompolti Kitti Lili, 3.a

Zámbó Roland, Bán László Roland, 5.b

A bagoly

A szerelem

Bölcs a bagoly,

Szerelem, szerelem, miért fájdítod a szívem?

nem eszik molyt.

Miért vágyom rád szüntelen?

Huhog este,

Én nem tudom, nem tudom, miért szeretlek oly nagyon!

nincs ebből veszte.

Nélküled az életem egy romhalom,
Gyere, bújj hozzám, ha úgy érzem, hogy hiányzom,

A bagoly reggel elbújik,

Ígérem, hogy tőled sosem búcsúzom!

hogy pihenjen napestig.

Megtaláltam melletted a boldogságot,

A bagoly egy okos madár,

Ajándék a szíved én nekem!

de csőrével nem kalapál.
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Balogh Dorina, 5. b

Bancsók Rómeó, 3.a

Fantázia

Tavasz van

Az álmom egy álomgyár,

Itt a tavasz! Zöldül a rét!

csudajó, ami engem vár,

Énekelnek a nyitnikék!

az élet egy szivárvány!

Éled az erdő, a mező,

…

de jó kint a friss a levegő!

Lovagolnék, ha tudnék,

Gyerünk fiúk, ki a rétre,

de tériszonyom van,

Szaladgáljatok szerteszéjjel!

inkább maradok a széken,
mert ott jobb helyem van.
…
Én vagyok a katona,
a fegyverem se hibádzik,
éjjel-nappal menetelek,
még ha nem is látszik.
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Rácz Márk Patrik, 3. c

Balogh Dorina, 5. b

Az úszás

Úgy vártam

Úszók úsznak a medencében.

Úgy vártam,

Azt várom, hogy leosztályozzanak végre.

hogy mindent elfelejtettem,

Alig várom, hogy legyen vége,

amire vártam …

mert rosszul úszok már két éve.

az álmaimmal összebújva

Vége lett az úszásnak,

sokat táncikáltam.

egyest kaptam rája,
megígértem, belehúzok most már keményen.

Mindig arra gondoltam,
milyen jó lenni a szüleimmel,
együtt lenni az anyukámmal,
újra átölelni,
és újra megpihenni!

De én csak álmodok
és ábrándozok ilyenről,
mert anyukámmal jóban vagyunk,
csak egymástól messze vagyunk.

De lásd, egyszer csak leszünk
szemtől szembe egymással!
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Makó Zsanett, 5. b

Kökény Malvin, 3. c

Légy önmagad!

A három cica

Nem az számít, amit mások szeretnének,

Volt három kiscica,

hanem az, amit te szeretnél.

mindhárom fajtiszta.

Mindig hallgass önmagadra!

Egyik mindjárt sírdogál,

Légy becsületes, mint egy árva galamb!

mert a másik trombitál.

S mindig az a fontos, amit te akarsz!

-Jaj, jaj a fülecskéim,
elkezdek én mindjárt sírni!
A harmadik nem trombitál, nem is sír,
ez ám a jó hír!
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Ördög Patrik és Nógrády Péter, 3.c

Bari Vanessza, Jónás Béla, 5.a

Péter és Patrik beszélgetése

Miért hagytál itt?

Péter és Patrik beszélgettek az állatokról,

Miért hagytál itt, miért mentél el?

és az állatok királyáról.

A napjaim már semmit sem érnek nélküled,
ha nem vagy itt, a szívem romokban hever.

-Az oroszlánnak a nyúl fedezi az eledelét.

Rólad álmodtam az éjjel, nem bírok nélküled élni!

-mondta Patrik a beszélgetés végén.

Most már tényleg mindennek vége,
mert te vagy, akit igazán szerettem.

Péter és Patrik hazamentek békével,

De mégis várok rád bárhol is jársz,

és még az úton is beszélgettek nagy hévvel.

életemben csak te vagy a hiány.
Mert mindig várok rád, de nem jössz vissza hozzám,
hol lehetsz – bárcsak tudhatnám!
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Balog Szabina, 5. a

Rákosi Amanda, 4.a

Miért?

A hullócsillag

Miért kell az embereket mindig megbántani?

Gondolkodtam, tanakodtam

Csúnya szóval megilletni, mintha tett volna bármit is?

milyen lehet a hullócsillag?

Miért kell kinevetni azt, aki igyekszik?

Szép kerek vagy gömbölyű

Talán téged nem bántott meg soha senki?

vagy tán csillagformájú?

Miért van ennyi kamu barát és kevesebb igaz?

Úgy döntöttem, megnézem magam!

Tán senki se egyforma, de aki a legzordabb, az az igaz!

Szedtem hát a sátorfámat,
s már otthon sem voltam.

Miért bántjuk egymást? Mert félünk egymástól.

Leültem az erdő szélén,

Miért nem mondjuk egymásnak, hogy szeretlek?

S nézelődtem ide-oda.

Szülőknek sem mondjuk, nemhogy barátnak…

Rájöttem, hogy képtelenség,
s búslakodva haza mentem.

Miért félünk az ismerkedéstől?

Sajnos csillagomat nem leltem,

Mert nem akarunk senkit a szívünkbe zárni.

de sebaj, majd eljön annak is az ideje.

Miért nem kérdi meg a lány a fiútól, tetszem-e neked?
Mert nincs, aki melletted legyen és bátorítson.
Miért félünk az elutasítástól?
Mert nincs, aki melletted álljon és pátyolgasson!

Az élet „miért kérdéseire” mindig van válasz.
Csak remélni kell mindig, hogy pozitív a válasz!
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Molnár Eszmeralda, 4.a

Tóth Viki, 5. a

A nyár

Húsvéti nyuszi

Itt a nyár, de jó már,

Fehér színű kicsi nyuszi,

Megyünk Balatonra, hurrá!

A te neved Nyuszimuszi.

Eszünk sok-sok fagyit,

Minden gyerek téged vár,

S nem fogunk megfázni!

Puha bundád mutasd már!

Nem kell menni iskolába,

Kis gyerekek szeretnek,

Enyém lesz az egész nap, hurrá!

De húsvét után kitesznek.

Össze-vissza rohangálok,

Fehér színű kis bundád,

S fürödni is fogok ám!

Tiszta piszok az utcán.

Ezennel versemet befejezem,

Ezért kérlek gyerekek,

jövő nyáron is írok egyet!

Élő nyuszit ne kérjetek!
Menjetek az állatkertbe,
Van ott nyuszi a ketrecben.

Játsszatok ott sokat vele,
De haza csoki nyulat vigyetek!
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Bodi Mónika, Balogh Kármen, 4.b

Csécs Bettina, 4.a

Az első nyári nap

Misi

Itt a meleg nyár.

Fehér Misi,

Örül a sok gyerek már.

Fehér Misi,

Jön még nyárra ősz,

áprilisi vagy novemberi?

s te is nagyra nősz!

Mikor született Őkelme?
A zsúrját mikorra tette?

Örülnek a méhek
a nyár melegének.

Szereti a ködöt, havat.

A pillangók is szállnak

Fehér Misi jeget arat.

elrepülnek a vágyak!

Vizet vet el, jeget arat,
lisztté őröli a havat, s

Én a nyarat szeretem,

egy sárcipót gyúr belőle.

a fagylaltot lenyelem.
Biciklizem, strandolok,
boldog nyarat kívánok!
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Nagy Károly, 4.b

Erős István Patrik és Lakatos Arnold, 4.b

Dzsingisz kán nagymamája

Évszakok dala

Dzsingisz kánnak nagymamája

jön a tavasz jön a tavasz

szereti az almafákat.

jaj de örülök én

S egyszer aztán az almafán,

sok gyerek van kinn a téren

megpillantott egy piros almát.

majd megőrülök én

Másnap visz egy nagy létrát,
hogy leszedje azt az almát.

jön a nyár, jaj de jó

De az alma megmozdul,

süt a nap melege

s egy hernyó felmordul.

van itt minden és

Azóta a nagymama

a vattacukrot szeretem

nem eszik almát soha.
de máris jön az ősz
sok a levél és sárga
színben pompáznak a fák
s kint az utcán pocsolyák

jön a tél, jön a tél
de azt is szeretem,
sokat hógolyózom
s hóembert építek

sajnálom, sajnálom,
hogy a dalnak vége,
de várnak az évszakok,
induljunk már végre!
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