
7-8. osztályosok versei 

2017/2018 
Szerencsev Dániel: Szerelmes levél 

 

Az én szívem kőből van, 

mégsem vagyok halhatatlan. 

Az én versem szívből jön, 

mégsem lesz a vers koszos. 

 

Verset írok egy lánynak, 

de nem tudom, mit írjak. 

Adok neki egy sütit, 

de ő nem szeret engemet. 

 

Ez a lány azt se tudja,hogy én létezem, 

valamit ki kell találni,ez így nem jó. 

Inkább adok neki egy szelet tortát, 

akkor legalább tudja,hogy létezem. 

 

Az a baj,hogy ő már szerelmes, 

de az álmomról nem mondok le. 

Akkor adok neki egy plüssöt is, 

de maximum megköszöni. 

 

A szülinapja nyáron van, 

a monogramja V.O. 

Ez a lány nagyon dögös: 

igen, Orsi, te vagy az. 

 

7. osztályos tanuló 

Tata, Színes Iskola – Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és 

Gimnázium 

 

Vachtler Ágnes: A természet kívánsága 

 

Nagy mező ’s rajta ezernyi virág, 

Kislány, hozzád bátran kiált! 

A fű minek, harmatai visszatérnek, 

ha betontenger önti nyakon. 

A fa, ki akkor örül, mikor,nem döfik hasba, 

és mikor favágót lát közeledni elfelejtené múltját. 

De ezt nem bírja, mert megölték már. 

A folyó, mibe több a szenny, mint a kristályvíz. 

A kis gyíkok, miket nem a kisgyermek üldöz, 

hanem a kihalás. 

A kismadár, minek ártatlan dala is 

már segítségért kiált. 

Nagy mező ’s rajta mind az ezer virág 

a füstben, szennyben, nem sokáig kiált. 

De Kislány, hozzád mégis bátran könyörög, 

hogy ne azért dübörögj, 

mikor mehetsz végre a számítógépes világba. 

Inkább szaladj ki az utcára, 

nézd meg, mit veszíthetsz el,ha nem sietsz: 

meghallgatni a fűszálakat,erdőt,gyíkokat,kis madarakat. 

 

7. osztályos tanuló 

Súri Arany János Ált. Isk. 

 

 

 

Lukács Róbert: A sün  

 

Magányosan kószálok, 

Finom holmit találok. 

Nem vagyok rest, nyaranta 

kedvencem a giliszta. 

 

Eszem csigát, bogarat 

Ez számomra jó falat. 

Ősszel ások, vermelek, 

Alszom télen eleget. 

 

Nem haltam meg, felkelek, 

Ez Önt ne tévessze meg! 

Anyagcserém lelassul, 

Szívverésem elhalkul. 

 

Tavasszal felébredek, 

Kertekbe mendegélek 

Reszkessetek rovarok 

Kártevőket felfalok! 

 

7. osztályos tanuló 

Komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 

 

Fülöp Stefi: Már este van 

 

Már este van.  

Járom a kanyarokat, 

Nézem az angyalokat. 

Olvasom a neveket, 

Számolom az éveket. 

 

Már este van.  

 S csend honol, 

Csak a gyertya lángja szól. 

Üzenni kíván, 

,,Már minden rendben, kicsi lány.” 

 

 Már este van. 

Könnyes szemmel járok,  

Sötét éjszakába kiáltok. 

Hallom a csendet, 

S ez csak a kezdet. 

 

Már este van. 

Többé nem hallom,  

,,Ügyes vagy, lányom”. 

Behunyom a szemem, 

Lélekben légy velem. 

 

Már este van. 

Gyertyát gyújtok, 

S imát mondok.  

Kívánom, hogy ne fájjon,  

Hogy hiányod elmúljon. 

 

8. osztályos tanuló 

Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 



Fülöp Stefi: Félelem  

 

Egy érzelem, 

Mely élettelen. 

A szívnek kényelmetlen. 

Az embernek érthetetlen. 

 

Megfoghatatlan! 

Mégis bírhatatlan! 

Egy érzés, mely sírásra fakaszt, 

Egy érzés, mely kiakaszt! 

 

S a világ egy pillanatra megáll, 

Az érzelem egy pillanatra megszáll. 

A szív egy pillanatra megnyugszik, 

És az élet egy pillanatra elalszik. 

 

Elrettentő!  

De legyőzhető!  

Mások mondják a tutit:  

Rajtad áll vagy bukik! 

 

Félelem a haláltól, 

Mely vénné tesz. 

Félelem a távolságtól, 

Mely gyengévé varázsol. 

 

Félelem az újtól, 

Mely gyávává rekeszt. 

Félelem a hiánytól, 

Mely nincstelennek nevez. 

 

Elrettentő! 

De legyőzhető! 

Küzdeni követelő, 

Cserébe célt elnyerő. 

 

Hisz 56-ban is küzdöttek, 

Az újtól nem menekültek.  

Céljukat kitűzve, küzdve-akarva, 

Félelmet legyőzve, szavakat kimondva. 

 

Halállal szemben állva, 

Emberszíveket látva. 

Egy érzést akarva: 

A Reményben bízva! 

 

Rettegés ellen lázadtak, 

Szíveket kioltva. 

Önmagukat feláldozva, 

Az újért kiállva! 

 

Hisz nincs az a félelem, 

Mely oly erős, mint bármely érzelem, 

Mert a nyereség szava, 

Maga a boldogság tava. 

 

Már szemben állsz! 

Már megszállt! 

Már nem mehetsz! 

Inkább véget vethetsz! 

 

 

 

S megtörtént. 

A világ, mely oly eltökélt, 

Most megtorpan. 

A félelem szava meglobbant! 

 

8. osztályos tanuló 

Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

Fülöp Stefi – Roncsek Emma: Ákos bácsi 

 

Bár sok gyereknek rémálma, 

Önmagát ezért ne rágja. 

Hisz vannak, kiknek még nagy álma, 

Hogy maga legyen a tesitanára. 

 

Tudjuk, titokban a Szulejmánban főszereplő, 

Míg a mindennapokban maga a legjobb edző. 

Édes csokinkra mindig vevő, 

Még akkor is, ha az osztályunk az evő. 

 

Maga előtt azt se tudtuk, mi az a fekvő, 

Később meg már úgy csináltuk, mint a katonakiképzőn. 

Most, hogy elmegy, majd újra lessük, 

Hogy is kellene ezt tennünk?! 

 

Örök emlék marad a lépcsőkör, 

Hisz csak maga tudta így kérdezni: megvolt ötször? 

Közös április elseje se lesz többször, 

Pedig önnel még ez is nevetséges legtöbbször. 

 

Nem mintha a tesiórák lazák lennének, 

Még a testépítők is lihegnének. 

A viccesebb szólásoknál ők is pihennének, 

Persze ennek meg is van az eredménye. 

 

Többé már nem halljuk, hogy jobbra át, tíz kör futás, indul! 

Csak azt látjuk, hogy Ön elindul. 

A sok gyerek fél és izgul, 

Akkor most az új tanév maga nélkül újraindul? 

 

Drága Ákos bácsi! 

Annyi mindent köszönhetünk magának, 

Hálásak vagyunk minden szavának. 

Csak hogy tudja, minden egyes tanítványa 

Tárt karokkal visszavárja. 

 

8. osztályos tanuló 

Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sebestyén Zoltán: Szerelem-sziget 

 

Minden nap látom azt a szempárt, amelyik rám kacsint, 

Minden nap érzem azt a fájdalmat, amelyik a testemen végighasít. 

Minden nap érzem az illatod, amely a szélben száll,  

Csak arra kérlek, hogy végre ölelj át. 

Csak arra várok, hogy szorítsd a kezem, és soha ne engedd el,  

Csak arra vágyom, hogy szeress, és ez véget nem érő legyen. 

Csak arra vágyom, hogy fogadj el így, amilyen vagyok,  

Én mindent megadok neked, mert a szemem előtt csak te vagy ott. 

Én mindig melletted leszek jóban, rosszban, 

És nem felejtem azt a napot, mikor az első csókunk csattant. 

Nem felejtem a neved, az illatod, 

Nem felejtem azt a két szempárt, amelyik engem sasolt. 

Nem felejtek semmit, ami veled kapcsolatos, 

Nem felejtelek, a szívemben csak te vagy ott. 

 

8. osztályos tanuló 

Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

Sebestyén Zoltán: Anya 

 

A szeretet, mit tőled kapok, nem érhet fel semmivel, 

Mert az anyai szeretetet nem lehet megvásárolni 1-2 fityinggel. 

Tudom, hogy jóban-rosszban számíthatok rád, 

Mert nekem csak te vagy az egyetlen anyukám. 

Nálad jobbat nem kérek,  

Mert ha nem vagy te, akkor én se élek. 

Néha rossz vagyok, de tudom, hogy akkor is szeretsz, 

Mert neked én vagyok a mindened. 

 

8. osztályos tanuló 

Tarjáni  Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

Bogdán Cintia: A Szerelemhez 

 

Halk léptekkel közelít felém, 

egyszer bárcsak észrevehetném! 

Hogy megmutassa Nekem a tavaszt, 

mielőbb lássam, és érezhessem azt! 

 

Érezzem az átjáró forróságot, 

a szeretetet és az egész világot. 

Kedves, biztató szavait, 

az élet boldog pillanatait. 

 

Mit megadnék Érted! 

Várlak már, ugye érzed? 

Szólok hozzád vak Szerelem, 

ezt az érzést, már nagyon rég keresem! 

 

Mondd, hogy bízol bennem, 

mondd, hogy nem kell kérnem! 

Halld meg néma szavaim, 

várnak gondoskodó karjaim! 

 

8. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

Gábornyik Andrea: Magány 

 

A család, oly gyönyörűnek látszott,  

de az iskolán kívül a négy fal között állok. 

Életem végéig egy kapun belül várok, 

De nem találom sehol sem az igazi családom. 

 

Egy fehér kapun kilépek, 

keresem az életet 

de csak egy üres tér áll előttem. 

Körülnézek, letérdelek és kérlelem az isteneket, 

hogy segítsenek. 

 

Egy pillanatra megbiccennek 

de ez a fehér tér hirtelen fekete lett. 

 

Az élet nem olyan, mint egy mese vagy történet 

a lelked sötét, de sokszor újra éled. 

Az életben, csak két út áll előtted, 

van, hogy sajnos rosszra léptem. 

 

Évek múlva rádöbbenek, hogy innen 

már csak előre léphetek. 

Egy tündér végre kisegített, 

én most már egy másik útra léptem. 

Most már csak előre nézek. 

 

Pogár Milán: Te és Én 

 

Ölj meg kérlek!  

Pusztíts el végleg! 

Ne hagyd, hogy én éljek! 

 Én, amióta élek, 

 csak a dolgom neked végzem. 

 Hozzád kiáltok, de már látom, 

 ez csak egy üres, vak álom.  

Összetört szívem, 

 de ezt te élvezed!  

Én fájó lélekkel gondolok rád, 

 de ez nem érdekel téged már! 

 

Minden éjjel rólad álmodok! 

Minden percben rád gondolok! 

De én ezt nem mondhatom, 

mert te már mással vagy boldog. 

Egyet kérek. soha ne felejts! 

Ne felejtsd a boldog perceket  

és a jó kedveket! 

Cserében én se felejtek, 

Sőt, nem, nem is menne. 

 Mindig csak te jársz a fejemben. 

 

Ha el is megyek,  

akkor se feledlek. 

Ha a testem elhal, 

és nem lesz, ki elhagy, 

ha a rózsa is elfagy, 

tudom, TE akkor sem velem vagy! 

 

8. osztályos tanuló 

Tatabánya, Bánhidai Jókai Mór Ált. Iskola 

 



Madlena Nikoletta: Ikertestvérem 

 

Mikor én megszülettem, 

rögtön kettő lett belőlem. 

Csak az volt a nagy kár, 

hogy ő fiú lett, én meg lány! 

 

Már kis koromban kezdődtek a problémák, 

mikor a testvéremmel fürdés közben felborult a kád. 

Onnantól kezdve sokszor a bőgés kerülgette, 

s ez a sírós korszak így maradt hosszú időkre. 

 

Azóta már felsősök lettünk, 

és hál’ Istennek megjött az eszünk! 

A különbségek azért most is léteznek, 

míg én tanulok, ő addig egész nap csak gépezne. 

 

De nem tudnám elképzelni az életem nélküle, 

ki suttogna állandóan vicceket a fülembe? 

Örülök, hogy együtt különlegesek vagyunk, 

kívánom, mindenkinek ilyen ikertestvér jusson! 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

Madlena Kincső: Divat az iskolában 

 

Új lány érkezett az osztályba, 

mindannyian reméltük, hogy nem egy „liba”! 

Mikor megláttuk vonulni a folyosón, 

a zsebéből kilátszott egy csillivilli telefon. 

 

A füléből egy fél méteres fülbevaló lógott, 

az oldalához pedig egy pink táska csapódott. 

A nadrágján annyi volt a koptatott folt, 

hogy a szemünk előtt a látvány összefolyt. 

 

Odaült mellém az osztályban, 

azonnal arrébb húzódtam a padban. 

Rám nézett, és azt mondta: 

„Szia, az én nevem, Krisztina.” 

 

Meglepődve hallgattam milyen kedves, 

a külseje alapján azt hittem beképzelt lesz. 

Az órákon sok érdekes dolgot mondott, 

mindenkinek kellemes csalódást okozott. 

 

Hamarosan a diákok között ő lett a legműveltebb, 

így megjegyeztük egy életre, ne higgyünk csak a külsőnek! 

Ti is figyeljetek inkább a másik lelkére, 

hisz nem a ruhán múlik a társad embersége! 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

Pogár Milán: Már régóta nem hiszek Istenben 

 

Már régóta nem hiszek Istenben, 

a Pokol az egyetlen mi éltet engem. 

A boldogság már a Földről rég eltűnt, 

a gonosz felülkerekedett. 

Egyedül vagyok ebben a mocskos világban 

a szerelem elhervadt, mint rózsa virága. 

 

8. osztályos tanuló 

Tatabánya, Bánhidai Jókai Mór Ált. Iskola 

 

 

Kálló Evelin: A napom 
 

A napomat elmesélem, 

és a kedvem belecsempészem. 

Egyik nap felkeltem, 

utána meg reggeliztem. 

 

Tükörtojás volt kolbásszal, 

meg egy kis teával. 

Terítékes asztalnál, 

ült mellettem anyukám. 

 

Felvettem a ruhámat, 

és szépséges gúnyámat. 

Elindultam iskolába, 

általános iskolába. 

 

Bementem az osztályomba, 

leültem kis padocskámra. 

Elővettem könyvecskémet, 

és a kis füzetecskémet. 

 

Nyelvtan volt az első óra, 

Kis Pistának fájt az orra. 

Laci rajta röhögött, 

és a székkel hátradőlt. 

 

Hátra is dőlt kérem szépen, 

orra vérzett, szeme fénylett. 

A többiek meg jót röhögtek, 

szemük csak úgy könnyezett. 

 

Érdekesen telt a napom, 

De a leckét most már abbahagyom. 

Táska vállra, indulás, 

kezdődik a lazítás! 

 

Anya otthon nagyon vár, 

Óvatosan nyílik a zár. 

Mosolyogva melegen, 

Szeretettel vár engem. 

 

A napomat lezárom, 

és az iskolát bezárom. 

Ezzel véget ért a napom, 

S versemet is abba hagyom. 

 

7. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 



Tolnai Kristóf: Pont 

 

Hegy után a domb, s ezt követve mond! 

Barátokkal sulibajárni gond? 

De csak azt mondják: 

„Ácsi, ácsi és hol a pont?” 

 

Szekálás után jön csak a pont! 

Kérlek, beszéljük inkább meg! 

Vagy tanuljunk inkább Angolt, 

Csak mert sok jó jegyed belőle nem volt? 

 

Minek húzni ezt, nem rétes? 

De akkor jó a süti, ha krémes! 

Mellékesen a rétes nem is krémes! 

És tudod, hogy a dísz az igazán lényeg! 

 

Sem díszes, és a versnek ez az alkotó eleme! 

Igen, de ki olvassa el, ha nincs szerkezete? 

A pont igenis fontos és lényeges igénye! 

Ki vagy te, a versek hercege? 

 

Nem, de azért verselésre mégis ügyelsz! 

És ha nem tetszik, miért figyelsz? 

De attól még lehet pont nélküli vers! 

Ezzel tudod, hogy lélekben versz! 

 

És igenis kinek tetszik pont nélkül egy vers? 

Az olvasóknak, az ötletelőknek, 

De ilyet te mégcsak írni nem is mersz! 

Ja, meg az Iminek is írom, ismersz! 

 

És a pont az túlságosan egyszerű! 

De mégis részben olyan nagyszerű! 

Így az igazság nevében (amit nem akartam) 

De megtettem és mégis leírtam. 

 

7. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 

 

 

Rózsa Csaba: A tavaszi csoda 

 

Jó kedvem van, mert süt a nap 

Hangyák nyüzsögnek a fű alatt. 

A fák rügyei bomlanak 

A bokrok virágba vonulnak. 

 

Iskolában a gyerekek  

Irigykedve figyelnek.  

Kint már csodás az idő,  

Bent meg szinte őrjítő. 

 

 Itt van már a szép tavasz 

 Mikor a rossz idő eloldalaz. 

Boldog is már mindenki 

Szívünket a szeretet átlengi. 

 

8. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

Járfás Dániel: YouTube (paródiavers)  

 

A feliratkozó számom 

egyre csak nő! 

Nem is tudom, 

mennyi is kő! 

 

A megtekintésem 

az egekig száll, 

ettől még Pjúdipáj 

is megszáll. 

 

Toplistán nem vagyok, 

de ezt nem bánom! 

Rémálmom a Wifi, 

mert nem jön a Digi. 

 

Kommenteket olvasom, 

ez kész fájdalom! 

Vannak rajongók 

… és még utálók. 

 

Gémpléjeket nem csinálok, 

mert az nem tartalom, 

Nem sok mindent csinálok, 

amit mégis, azt pedig jól. 

 

Ez már túl sok énnekem, 

feliratkozókat vesztettem. 

Semmit sem tudok csinálni, 

ezért most be kell fejezni. 

 

7. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 

 

 

Fekets Anna: A végtelen  

 

Felnéztem az égbe, 

a végtelenbe, a szépre. 

Ott álltam a szélben, 

 az égi fényben, 

s láttam a csodát. 

 

Hallottam az angyalok dalát. 

Táncoltak és énekeltek, 

aztán a fénybe léptek. 

Átszálltak a szivárványon át, 

 s látták a mennyország kapuját. 

 

8. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tolnai Kristóf: Az én falum 
 

Itt hol erdőség, 

és hol a nagy erdősség, 

élem életem… 

és játszik képzetem. 

 

Felkelek, felállok, 

keresek, találok, 

indulok, megállok, 

szeretek, s imádok. 

 

Itt járok… 

Itt várok. 

Itt élek… 

S mégis kérek. 

 

És míg élek, 

itt élek., 

Családdal 

és jó barátokkal. 

 

Szeretem is, 

jó hely ez. 

kedvelem, 

megszerettem. 

 

Hegyét-völgyét 

Itt járom, 

és ezt nem is bánom, 

vígan élek, nem is bánom. 

 

7. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 

 

 

Králl Kitt: Egy elhagyott szó 

 

  Csak vártam válaszod, de ahogy látom… 

Te nem a jót választod. 

Szívem is vár csalódottan. Te nem tudod, 

hogy hány estét átvirrasztottam. 

  

 Szerettelek, de látom, nem érdekel, 

én csak várom, míg visszaérkezel. 

Lelkem mélyén, valahol… 

Egy régi emlék kóborol. 

  

 Úgy szeretlek 

hogy szavakba önteni nem lehet. 

Közted, s köztem már nincs semmi, 

ezen az életen így nem érdemes végigmenni! 

  

Tudod… Nekem nagyon hiányzol, 

Szívem is hiányol… 

Hát ezek az elhagyott szavak. 

Én nem hagyom, hogy tovább vonzzanak! 

  

 

7. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

Izsáki Balázs: Beköszöntött a tél... 

 

Beköszöntött a tél, 

Mitől minden állat fél. 

Lehullottak a levelek, 

Hozták magukkal a hideget. 

Korcsolyák csúsznak a jégen, 

Pontosan úgy, mint régen. 

Füstölnek a kazánok, 

Így már otthon nem fázok. 

Sok állat már alszik, 

Várja, míg a tél elviharzik. 

8. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

Fekets Virág: Bolygónk üzenete 

 

Az esőerdők szívében, óceánok kékjében, 

A hegyek csúcsán, völgyek mélyén, 

Még láthatod Földünk igazi szépségét, 

Meglelheted az élet valódi értelmét. 

 

De van egy másik oldala, 

Mit az ember teremtett maga. 

Ez nem oly szép és boldog, 

Mint homályos üvegen át látható dolgok. 

 

Betondzsungel, műanyag, 

Szemétdűnék, csatornaszag. 

Hová lett a harmóniánk, 

Mivé lett földi hazánk? 

 

Hisz, hogy tudna bárki ott élni, 

hol otthonát kifosztja és feléli. 

Hova lett az a szép világ? 

Miért nem nyílik több virág? 

 

Innen elillant a meghitt melegség, 

Nem maradt más csak ridegség. 

Néma csend, megfejtetlen talány 

Körülnézek, minden silány. 

 

Miért nem látjuk, miért nem halljuk? 

Szemünket, fülünket zárva tartjuk. 

Pedig Bolygónk üzen, dühöng, néha tombol. 

Szomorúan vajon mire gondol? 

 

De vannak még, kikben él a remény,  

Ez bennük a nagy erény. 

Meghallották e fájó kiáltást, 

Lassan haldokló Földünk utolsó óhaját. 

 

8. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 



Králl Kitti: Emlékek 

  

Sok-sok emlék, mely eltiporva áll. 

Sok az ember, ki visszavár. 

Emlékeim… valahol messze, 

nincs, ki megkeresse. 

  

Ottmaradnak. Egyes egyedül. 

Mely hamarosan befeketül. 

Egy szép emlék közbevegyül, 

de ő is a többivel egyesül. 

  

Gondolatok cafatokban, 

S elindulnak csapatosan. 

És kérlelik: Forduljatok magatokba! 

Gondoljatok a szép pillanatokra! 

  

A sok rossz emlék, 

Ma már porosan áll. 

Ami megtörtént nemrég, 

lelkünkbe visszaszáll. 

 

A rengeteg jó gondolat, 

Csúf emlékeket bontogat.  

De nem oldja meg gondodat, 

Csak elfelejteti a fontosat. 

  

Elfelejteti egy kis időre. 

Hogy ne legyen mi lelked bántja. 

Rábízza az őrizőkre. 

Aztán végleg elbocsátja.  

 

7. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

Bottyán Zsófia: Katának 

 

A mi barátságunk örökké tart, 

akármi következzék majd. 

Barátságunkat nem teheti tönkre 

egy költözés felmerülése. 

Mikor te jutsz eszembe, 

Könny szökik szemembe. 

Felmerül a kérdés: 

Találkozunk-e majd? 

De megnyugszom, hisz 

 barátságunk örökké tart! 

Ha majd elmegyek, ne felejts el, 

Hisz barátságunk nem veszett el! 

Hogy elvesszen, azt én sose hagynám, 

Hisz barátságunk erősebb a vasnál! 

 

7. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

Rácz Rebeka: Hónapok 

Sok gyerek ezt nem szereti, 

Szeptember a neve neki. 

Miért is nem szertik? 

Iskola már kezdődik. 

 

Októberben sokat esik, 

Felhősor is gyülekezik. 

A levelek már barnulnak, 

Az állatok meg elbújnak. 

 

November már elég hideg, 

Sapkát elővehetitek. 

Falevelek lehullóban, 

Ugrándozni, de jó abban. 

 

Megjött már a december, 

Épülhetne a hóember. 

De havat sem lát sehol senki, 

Pedig odakint kéne lenni. 

 

Januárban szilveszter, 

Egy év eltelt még egyszer. 

De a hó talán megérkezik, 

Minden gyermek örvendezik. 

 

Februárban áll a bál, 

Farsangi fánk illat szál. 

Jelmezbálba készülünk, 

Állarc mögé rejtőzünk. 

 

Március van, itt a tavasz, 

Madarakat sokat hallasz. 

Az idő is már sokkal jobb, 

Mást nem is kívánhatok. 

 

Áprilisban viccelődünk, 

Másokkal jó tréfát űzünk. 

Virágzik az összes fa, 

Érződik az illata. 

 

Május is itt van végre, 

Az anyukák örömére. 

De a gyerekek sem búsulnak, 

Gyereknapkor jót mulatnak. 

 

Júniusban a falevelek, 

Örömünkre zöldek lesznek. 

Kiránduljunk a hétvégen, 

Erdőn, réten csupa élmény. 

 

Júliusi nagy melegben, 

Sokat fürdök medencénkben. 

Barátaimmal sétálunk, 

Nevetgélünk és jót játszunk. 

 

Augusztusban készülődünk, 

Iskolára felkészülünk. 

Strandolni is még kijárunk, 

Fagyizunk és jót úszkálunk. 

7. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 



Nagy Letícia: Kistestvér 

 

Gondolatokkal a fejemben 

járkálok a kertünkben 

nézem az idő múlását 

és a pillanatok várakozását. 

Miként üdvözöl, majd engem 

haja színe milyen lesz? 

Mi lesz legelső szava 

talpra állásakor akarata. 

Mikor simogatni fogom 

fog-e sírni nagyin? 

Vagy örülni fog 

és mellé mosolyog? 

Mikor megnő egyszer 

olyan lesz, mint Eszter? 

Rövid haja selymes 

és illata édes? 

Folyton azon gondolkozom 

Vajon milyen lesz ő nagyon? 

Művészethez, zenéhez értő 

vagy inkább sportszerető? 

Mi azt nem tudhatjuk 

ne is gondolkozzunk, 

majd egyszer jönni fog 

és akkor megtudjuk. 

 

7. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

Nagy Letícia: Vakáció 

 

Itt van már a nyár egy-kettő 

Tanév végén kezdődő. 

Megszólalt a csengőszó, 

kezdődik a tanévzáró. 

 

Kiosztják a bizonyítványt  

a sok gyerek jutalmát. 

Minden gyerek izgatott, 

várják már a vakációt. 

 

Szépen zárult le az év, 

de a végén volt egy kis hév. 

Nyaralás és strandolás, 

élménynapló megírás. 

 

Hamar szaladnak a napok, 

de azért még mindig jók. 

Olvasok és verset írok, 

Szüleimmel kirándulok. 

 

Augusztusban gyakorlok, 

jó időben szaladgálok. 

Elérkezett a tanévkezdés, 

 mindig nagy az ünnepség. 

 

Igazgató biztat minket: 

Tanév során jók legyetek! 

 

7. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

Rácz Berill Szófia: Nagyapám emlékére 

 

Azon gondolkozom, 

milyen lehet a Másvilágon? 

Remélem, jobban vagy, 

nem szenvedsz már sokat. 

 

Látsz minket? Hiányzunk? 

Büszke vagy rám? Vagy bosszús? 

Látod, hogy szenvedünk? 

Hogy emlékeket összetépünk? 

 

Látod, hogy mennyit írok? 

Látod, hogy mennyit sírok? 

Tudom, szenvedtél, 

kegyelemért könyörögtél. 

 

Térdig érő papírfecnik, 

teleróva könnyekkel, 

Nem titok a fájdalmam, 

Tele félelemmel. 

 

Nem igaz a könny, 

mely mosolyon csordul, 

rettenetes az érzés, 

mely fájdalmon alapul. 

 

Milyen az új élet? 

Jó dolog történik véled? 

Remélem, jobb mint egy sárga emlék, 

mely porba hullt, eltemették. 

 

7. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

Nagy Mirtill: Tavaszi kirándulás 

 

Végre elérkezett a tavasz, 

Csak az időjárás ne legyen ravasz. 

Süt a nap és fúj a szél, 

Csak ne jöjjön vissza a tél. 

 

Ilyenkor ajánlott a kirándulás, 

De ne legyen hosszú a várakozás. 

Ha kijutunk a szabadba, 

Másszunk fel a magasba. 

 

Mindjárt fent vagyunk a hegytetőn, 

Aztán guruljunk le a lejtőn. 

Most már az idő estefelé jár, 

Siess haza, mert vár az ágy. 

 

8. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 



Schöffer Máté: Halloween van 

 

Halloween van, sötét este, 

Még Pista is a horrort leste, 

De nem talált semmi jót, 

Pedig már előkészítette a mogyorót! 

De reméljük, hogy talál valamit, 

Mert elhívott magához „másvalakit”. 

És bár aludni nem fognak, 

Nem lesznek fáradtak holnap. 

Mert játszani fognak egész éjjel! 

S nem néznek ki, mert az utca nem rendelkezik fénnyel! 

 

8. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

Schöffer Máté: Szösszenetek 

 

Elment a fantáziám 

 

Kicsi lesz a vers, 

Mert a fantáziám nyers. 

Azt se tudom, ez mit jelent, 

De én már nem tudok rímeket. 

Ezzel itt vége is, 

Valamit akartam még írni … de mit is? 

 

Lámaélet 

 

Hegytetőn él a láma, 

Kinek mindig koszos a lába. 

Megmosni nem tudja, 

Ezért koszosan hagyja. 

De ha rájön, hogy lehet, 

Előkelőbb helyekre is mehet. 

 

Hal 

 

Vízben él a hal, 

Az énekórán csal. 

Egész nap csak tátog, 

De hát hal, mit csináljon máshogy? 

Nem tud vízbe fulladni, 

Viszont a partra sem tud kikullogni. 

 

Iskola 

 

Az iskola egy rémálom! 

Mondtam már, hogy sajnálom? 

Gondoltam én pék leszek, 

Majd akkor talán korán kelek. 

De még előttem az élet, 

És hogy mi leszek, attól félek. 

 

8. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

Schöffer Máté: Messenger 

 

Pista:  

Ez a messenger egy jó dolog 

 

Ricardo:  

Igen, mert beszélni így is tudok 

 

Sanyi:  

De van, aki csak csesztet 

 

Pista: 

Hát az már nem kap kekszet 

 

Jani:  

De az nekem drága 

 

Pista:  

Viszont én mentem vissza offline-ba … 

 

8. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Schöffer Máté: Aláírás 

 

Aláírást találni nehéz, 

mert mire találsz, a kajádra rájön a penész. 

Én is régóta gondolkodtam ezen, 

de most, hogy megvan, megörökítem lemezen. 

Csak a lemez el ne vesszen, 

mert rá van ragasztva a kekszem. 

 

De bizony a lemez elveszett, 

szerintem a kekszem is berepedt. 

A lemezt megtaláltam a morzsákon. 

Ha a morzsákat követem, a kekszet is megtalálom. 

Megtaláltam, de egy manó ette, 

nyakon vágtam majd elengedte. 

 

8. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Remetei Szimonetta Fanni: Nem kell… 

 

Nem kell, hogy keress! 

Nem kell, hogy félts! 

Nem kell, hogy higgy! 

Nem kell, hogy láss! 

Nem kell, hogy szólj! 

Nem kell nekem a szomorúság! 

Ezért is süt a Nap ránk, ha nem lenne sose sötét, 

Néhányszor talán meglátnád a valóságot, 

Hogy a Föld a Nap körül forog. 

És nem a Nap a Föld körül. 

Nézz a szemembe, és mondd el az igazat! 

Mert már egy jó ideje süt ránk a Nap! 

 

8. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 



Horváth Lóránt: Álarc 

 

Tisztelem azt, aki nálam valamivel többre 

Vitte, nem pedig letaposom a földre. 

Tisztelet a kivételnek, már ezen is gondolkozom, 

Hogy azért lesz egyedi, hogy elismerést okozzon. 

 

Hova tartunk most? Már feje tetején a világ. 

Kórokozóként terjed, a magyar Ugar kiált. 

Nem tettem még semmi nagyot, nem is tudtam soha. 

Maradandót nem alkotok, ha beállok a sorba. 

 

Álarcokkal mennek az emberek az utcákon, 

Kiket térdre lök az élet, csendben mind agyon zúzzátok. 

Barátok - kikben én megbíztam - fordítottak hátat, 

Én sem látom, meddig bírja az életemnek szála. 

 

Percenként csak mondhatnám, hogy mi zakatol a fejemben. 

De néma vonat húzott el, és az örvény elránt engem. 

De hiszen teljesen mindegy! Nincsen mit ez ellen tenni! 

Megbízható barátokat nem lehet a boltban venni! 

 

8. osztályos tanuló 

Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai 

Általános Iskola Eötvös József Tagiskolája 

 

Cseh Sára: Vége? 

 

Mondd, miért teszed ezt velem? 

Miért hiányzol ennyire nekem? 

Ezer kérdésem lenne még 

Mire választ kapni szeretnék. 

 

Mély nyomot hagytál e kis szívben 

Mikor elmentél, még nem éreztem. 

De még mindig csupán azt kérem 

Bárcsak ne így ért ez volna véget! 

 

Rég azt akartuk, hogy máshogy legyen. 

Igazából már nem nagyon emlékszem 

A napra, mikor elengedtelek. 

 

Nekünk nem ez és nem így volt megírva! 

És mégis bizton hiszem, hogy egy szép napon 

Az útjaink még kereszteződhetnek. 

 

7. osztályos tanuló 

Szákszendi Öveges József Általános Iskola 

 

Géringer Lili: Az igaz barát 

 

Egy szó, amit minden ember ismer. 

Egy személy, aki mindig ott áll melletted. 

Egy hang, ami segít, ha baj van. 

Egy lélek, aki tőled elválaszthatatlan. 

Egymás szeméből a gerendát kihúzkodjátok. 

Mások barátságát nem rongáljátok. 

Minden esetben egymás mellett álltok. 

Ez a személy az igaz barátod.  

 

7. osztályos tanuló 

Súri Arany János Általános Iskola 

Fülöp Lilla: Szivárvány 

 

Esők után megjelenek, 

Napsugarak visszavernek. 

Hét színem van nékem, 

Mutatom e-képpen. 

Részletezzük gyorsan, 

Ki jön most a sorban? 

Piros szín van legfelül, 

Narancssárga mellé ül. 

Citromsárga jön utána, 

Kézen fogva zöld a párja. 

Kéken van a hangsúly, 

Lilán meg a rangsúly. 

Utolsó szín az ibolya, 

Melynek színe halvány lila. 

E hét szín együtt domborul, 

S aztán elhomályosul. 

 

7. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

Cserpán Péter: Alkonyi út 

 

Ma is elmentem azon az úton 

Cseresznyefákkal övezett úton 

Hol a barátaimmal játszottunk 

Ahol kis csemetefákra másztunk. 

Megnőttek, mint mi is 

De ez a múltunk. 

 

Rózsaszín esőben megyek végig 

Város messzebb, csöndes környék ez itt. 

Egy padra ülök, s elgondolkodom… 

Észbe kapok, nincs senki – nagy pofon! 

Este lett. Lámpák fénye 

Sötétben oson. 

 

Tücskök ciripelnek éppen 

Tompul a város, kocsizaj sincsen 

Csoszogást hallok – bácsi ül mellém. 

Ismerős, kérdezni mégsem merném. 

Milyen szép még e 

Környék – szól felém. 

 

Csönd – majd gyermek hangja töri meg azt. 

A vén eltűnt, csak egy fiú szaladt. 

Papa! – hallom, s válaszolom: - Megyek! 

Már megint szó nélkül mentél el! 

Néznek rám az ijedt szemek. 

A fákra nézek és mondom: 

Megöregedtem, mint ezek. 

 

7. osztályos tanuló 

Szákszendi Öveges József Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 



Radoi Larisa: Mama 

 

Már egy hete csak a mamára 

gondolok, szívembe zárva. 

Csillag volt ő égen járva, 

az én egemnek sarkcsillaga. 

 

Egyre s csak egyre a mamára 

gondolok, mindig meg-megállva. 

Ő maga is Csillagának nevezett. 

Most kezdem csak érteni, mit is jelentett. 

 

Dolgozott ő egész életében 

lelkiismeretesen, serényen, 

nyikorgó kosárral ölében,  

sanyarú sorsával szívében. 

 

Dolgozott ő keményen, 

volt is pénzünk kenyérre. 

Teregetni készült éppen, 

ment a padlásra, ment szerényen. 

 

Én még őszinte ember voltam, 

ültem kis homokozómban, 

lestem anyám fürge lábát. 

Miért nem figyel soha énrám? 

 

Betelt a pohár! De mit mondhattam volna? 

Ordítottam, toporzékoltam. 

Nem akartam őt megbántani, 

Csak szerettem volna vele játszani. 

 

Miért nem foglalkozott velem? 

Talán már nem is szeret? 

Hagyja a dagadt ruhákat másra, 

Velem törődjön, senki mással! 

 

Hagyja a sok gürcölést, 

nyüzsgést, rohanást, korán kelést, 

ne teregessen folyton ruhákat, 

engem vigyen föl a padlásra! 

 

Csak ment s teregetett némán. 

Mint idegen, ki megszólított egy gésát, 

úgy éreztem magam. 

Még szemem is könnyekre fakadt. 

 

Ő viszont csak sietett fel a létrán, 

nem szidott, nem is nézett énrám. 

Rohant tovább, tette a dolgát 

mint cseléd, ki egy királyt szolgál. 

 

Nyögött a létra búsongva, 

mama teregetett szépen dúdolva, 

s a ruhák fényesen suhogva 

lebbentek a szél karjában suhogva. 

 

Sárgultak lassan a levelek, 

gyengültek és földre estek, 

a szél belekapott az avarba, 

keringtek, szálltak a magasba. 

 

 

 

Nem nyafognék, de most már késő, 

mamának a tavalyi év volt a végső. 

Lelkének csodás fénye kihunyt, 

ahogy a csillagok fénye is egyszer kihuny. 

 

Elmondanám, de most már késő, 

most látom, milyen óriás ő, 

hogy mi mindent jelentett: 

biztonságot, boldogságot, szeretetet. 

 

Látomásom fel-felvillan,  

reggelente el is illan. 

Szürke haja lebben az égen, 

arcát őrzöm, emlékem. 

 

Álmomban néha találkozom vele, 

mikor aztán felébredek, 

hajnalban lelkének fénye 

kékítőt old az ég vizében. 

 

8. osztályos tanuló 

Tarjáni  Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

Szakács Alíz: Őszi iskolakezdés 

 

Hullnak a levelek a fákról, 

beteríti a talajt bárhol. 

Színben pompáznak a fák, 

az erdő levelekből áll. 

             * 

Hideg szél fúj, 

télikabát előbúj. 

Hosszú zokni térdig ér, 

s jön az iskolakezdés. 

 

Puha ágyból kikelni, 

korán kell beérni. 

Az óra végén várod, 

hogy a házit megkapjátok. 

 

Hazafelé menet 

befagy a feneked. 

Mikor már hazaérsz, 

kezdheted a leckézést. 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Takács Fanni: Sorsjegy 

 

Az élet olyan, mint a sorsjegy. 

Ha szerencsénk van, akkor nyerünk mindent. 

S mivel ilyen drága, 

A szerencsének is van ára. 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 



Varga Laura Tamara: A lány 

 

Van egy lány, kit senki sem kedvel, 

Kihasználják őt minden egyes percben. 

Nem veszi észre, amilyen kis naiv, 

Pórul fog járni  minden egyes nap így. 

 

Kedves, aranyos, okos és szép, 

Hosszú barna haja derekáig ér, 

Pénzből sincs hiánya,  

Apukája ügyvéd, nem hiába. 

 

Belép a terembe szép kék ruhában, 

„Kölcsönadod?"- kérdi egy lány nagy bátran. 

Szegény leány csak zavartan hebeg, 

Majd végül kinyögi: „Persze, legyen." 

 

Többet nem is beszélnek,  

A ruha már más kezében. 

A tesi felszerelése sem rossz, 

Kényelmes és nem is szoros. 

 

Majd másnap más keresi, 

A leckéért érdeklődik. 

„Odaadod? Hagy írjam le! 

Óra végén visszakéred, 

 

Meghálálom megígérem!" 

Mondta és a leckét el is vitte. 

Meghálálni sose fogja, 

Búsan ült vissza a leány a padjába. 

 

Csöngetéskor más megy oda, 

Beszélgetnek nagyon sokat. 

A téma végén a fiú megkérdezi: 

"Tudnál pár száz forintot kölcsönadni?" 

 

A lány nem habozott. 

A pénztárcájáért kutakodott, 

Azt hitte barátok lesznek, 

Jaj, de naiv ez a lélek! 

 

Az a srác sokat kereste, 

De csak a leány pénze érdekelte. 

A lány ezt megsokallta, 

Egyik alkalommal a NEM-et mondta. 

 

Felháborodott a gyermek, 

És nagy vitát kezdeményezett, 

Persze mindenki a pénzéhes pártját fogta, 

A vesztes lány pedig sírva ballagott haza. 

 

Végre eljött a péntek, 

A megváltás reménye! 

De nem mindenki volt boldog, 

Ő most is szomorkodott. 

 

Eleget néztem én már,  

A szomorú arcát, 

Odamentem hozzá, 

S felvidítom most már! 

 

 

 

Lassan leültem mellé, 

És láttam valamit keresgél. 

A pénztárcája üres volt, 

„Valaki meglopott?" 

 

Kérdeztem halkan, 

Egy lágy mosollyal. 

Rám emelte tekintetét, 

A könnyes, két szép szemét. 

 

Csak némán nézett, 

Mintha itt sem lennék. 

Lassan leraktam elé, 

Az uzsonnám felét. 

 

Döbbenten nézett, 

Majd azt kérdezte: 

„Mit kérsz cserébe?" 

Hangja élettelen. 

 

„Nem kérek én egyebet, 

Csak, hogy a barátod lehessek!" 

Mondtam nagy ünnepélyesen, 

S ezzel elindult egy barátság kezdete! 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Börzsei Amanda: Egy jó barát 

 

Köszönöm, hogy a barátod lehetek, 

és tudd: nagyon, de nagyon szeretlek! 

Bocsánatot kérek mindenért, 

ha elhanyagoltalak, megbántottalak, azért! 

Szeretem azt a hülye fejedet, 

kedvelem a vicceidet. 

Bánatomban felvidítasz, 

zuhogó esőben esernyőt adsz. 

Kitartasz mellettem jóban-rosszban, 

Jó lenne veled nézni a Jóban-Rosszbant. 

Bár tudom a kedvenced az Éjjel-Nappal, 

hozzám kopogtathatsz akár éjjel akár nappal. 

Rami, Meli, Ildi, ez a vers nektek szól, 

Ha esetleg összevesznénk, 

olvassátok el ezt százszor! 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Eipl András: Mély vers a szerelemről 

 

Egy hónapja beleszerettem a CS:GO-ba, 

de sajnos fater elvitte a routert ma. 

 

Vissza egyhamar nem is kapom, 

sebaj, gyakorlok majd egy másikon. 

 

A suliban van net, csapatom is a CR-rel, 

laggol, mint a fene, veszítek is vele. 

 

Két hét múlva otthon is lesz routerem, 

Kockulni is fogok majd a székemen. 

 

1. CS:GO: egy számítógépes játék 

2. csapatom: itt ige 

3. CR: egy telefonos játék 

4. laggol: akadozik a játék, ha nem jó az internet 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

Jakab Csenge: Kecskeleves 

 

Egy kertben Endre tehenet nevelt neked. 

Tehened szeme fekete, s neve Elek lett. 

 

Egyszer Endre egy levesben megette tehenedet. 

Tehened kerek szeme levesben lebegett. 

 

Te ezennel ne keresd Elek tehenedet! 

Mert vettem neked egy kecskegyereket! 

Neked nevet este-reggel. 

 

Remek! Kecske!! Szeretlek!!! 

De Endre egy reggelen egy kecskelevesben 

megette eme kecskegyereket. 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

Krasz Mónika: A Béla 

 

Volt egyszer egy Béla, 

azt hitte, hogy béna, 

lefeküdt aludni, 

démonokról álmodni. 

 

Egyszer csak felébredt, 

álmaiból kilépett, 

hallott egy koppanást, 

utána egy csattanást. 

 

Kimászott az ágyból,  

a puha dunyhából, 

mögötte állt valaki, 

mikor éppen ment volna ki. 

 

Hirtelen megfordult, 

szeme közé bámult, 

sikított egy nagyot, 

rádöbbent, hogy halott. 

 

Továbbra is bolyong, 

kísért néhány rokont, 

ő a Horror Béla, 

ki rémítésben mégsem béna. 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Natovicz Ildikó: A Magányos 

 

Van az utcán egy férfi, 

kit nem vesz észre senki. 

Beszélhet ő akármennyit, 

nem veszi őt észre senki. 

Így lett Magányos a neve, 

sírt is ő ezen eleget, 

magányosan sétált ide-oda, 

s a járókelők nem kerülték ki soha. 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Németh Mátyás: Nivek 

 

60 ezer sub, 

Nivek a nagy sztár. 

11-es Aréna full, 

Játéktudás cool. 

Legendary vadász, 

Mert ő egy nagy ász. 

Nivekker szív, Nivekker lélek, Nivekker leszek, amíg élek. 

Barátnője menő, Clash Royale-ban nyerő. 

Best videós: Nivek, 

A youtube sztárja lett. 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 



Németh Zsolt: Tavaszköszöntő 

 

Apró kis nesz, mely felébreszt. 

Alig hallható halk kis ének, 

Nekem szól, ébredj, itt a reggel! 

Kis madarak köszöntése ébreszt fel. 

 

Egy fénysugár bekukucskál az ablakon, 

S cirógató melegséget érzek az arcomon, 

Hogy bejöjjön, az ablakot kitárom, 

a melegséget, a fényt jókedvvel várom. 

 

Kitekintve mit látok? 

Itt a tavasz, virágoznak a fák, 

Lágy szellő hozza felém a jácintok illatát, 

Éreztetik velem, milyen szép is ez a világ. 

 

8. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

Banya Kíra: A tenger 

 

Nem hiszem, hogy e vers, 

Olyan hosszú és gyönyörű lenne, 

Mit az én szívem dallama diktál, 

E vers szóljon annak, ki olvassa, 

És örömmel olvassa át. 

 

Sok szép helyet bejártam, 

De a legszebb dolgot sosem láttam, 

Ami számomra a tenger lenne: 

Gyönyörű, végtelen és óceánokba ömlik át. 

 

Ha egyszer láthatnám, 

Meg is halhatnék, nem érdekelne, 

Mert ezt senki sem felejttethetné el velem. 

Csak az élet, hogy egyszer, csak egyszer láthassam; szép emlék 

lenne. 

 

De ígérem, egyszer kémlelni fogom, saját szememmel. 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Török Tamara: Úgy lennék madár … 

 

Úgy lennék madár, 

Amely az égen átszáll. 

S fenn, a magas égen, 

Figyelném, milyen lent az élet. 

 

Sokszor figyelem, látom, 

Ahogy a madarak repülve járják a táncot. 

Hallom, dalolva csicseregnek, 

Ami élmény füleimnek. 

 

Ha madár lennék, minden este figyelném, 

Ahogy az ég csillagokat szór felém. 

A gyönyörű éjszakát sokáig csodálnám, 

Sosem lenne túl késő, sokáig láthatnám. 

 

Nézném a gyönyörű tájat, 

Ami egy idő magába sápad. 

Lehet, hogy egyszer megunnám, 

De nem térnék vissza ugyanazzá. 

 

Világot járnék, repülnék, 

Látnám a házak öröklődését. 

S fenn a magas égben nem kéne hallgatnom, 

Ahogy két hangos ember rikoltoz. 

 

Szabad madár leszek majd, 

De az még várjon csak. 

Egyelőre ember vagyok, 

Ezen nem is változtathatok. 

 

8. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

Erdei Gergely:Akali 

 

Az akalis táborban idén először jártam, 

Az indulást már nagyon-nagyon vártam. 

Még a buszon hülyéskedtünk, üvöltöztünk sokat, 

Ezzel kicsit idegesítettük a tanárokat. 

Megérkeztünk, és megláttuk a tré faházakat, 

Összenéztünk a barátokkal, s nevettünk nagyokat. 

Szerencsére végig jó időnk volt nagyon, 

A haverokkal vízipisztollyal egymást lőttük agyon. 

Nem volt olyan rossz a kaja, mint amilyennek hittük, 

De az összes zsebpénzünket mozira költöttük. 

Ilyen volt röviden a tábor idén nyáron, 

A jövő évi indulást már most, előre várom! 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chovanec Dávid: A magyar nyelv szépsége 

 

A horgásznak szép a hala. 

Ezt az angol is kifejezi maga. 

Az angolba három kifejezés való, 

A magyarba, mint ménesben a ló. 

Más nyelvek ragjaiból sincs kevés, 

De a magyarban van ám csak bővelkedés! 

Nem kell szó szerint érteni azt, aki a fogát feni. 

Sok miden logikus, 

Min a kémikus, 

Aki löttyöket, szereket, mérgeket öntöget, 

Néha elolvas egy kötetet. 

A magyar vánszorog, 

Baktat, bandukol, 

Míg otthon a leplét beteríti a por. 

És mégis: ki az, aki a Tejutat 

Úgymond kutatja? 

„A csillagász!” – feleli a tanulásban az ÁSZ. 

„De az ász egy kártya!” – 

Mondja a póker királya. 

Mi ennek az angol megfelelője, 

És a német, és a svéd? 

Ezekről nem rántjuk le a leplet, 

Mely magyarul is csak pléd. 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyai Kíra: Ki vagyok, kitalálod? 

 

Ki vagyok, kitalálod? 

Nem ismersz meg?, de hisz itt vagyok! 

Nem is látsz?, jó rendben, akkor mondok valamit, 

Hogy mit?, hogy mégis hogy nézek ki… 

 

Vörös vagyok, mint a róka. 

De nem ő vagyok! 

Mondjak magamról még valamit? 

Mert érzem ez nem lesz elég… 

 

Akkor fülelj! 

Ha már a füledről van szó… 

Az én fülem hegyes, és nagyon szőrös, 

Mint a testem… 

 

Hogy milyen a testem? 

Hát szőrös! 

Azon kívül? 

Vörös! 

 

Most már biztos tudod, ki vagyok?! 

Nem…még mindig? 

Ejnye, ejnye… 

Akkor fülelj tovább! 

 

Kezdjünk neki! 

Figyelj jól! 

Pár dolgot még mondok, 

De utána rögtön eliszkolok. 

 

Szoktam félni, de nem vagyok nyuszi, 

Lompos a farkam, mint a rókáé. 

Fogam nem hegyes, hiszen nem vagyok ragadozó, 

Kedvencem: a makk, a dió, a mogyoró. 

 

Találd ki, ki vagyok?! 

Még mindig nem ismersz fel? 

Úgy látom nem figyeltél, 

De ha mégis mondok még valamit… 

 

Lábam: erős, gyors, 

Lassan már gepárd vagyok… 

Testem: vörös, szőrös, aranyos, 

Pici, puha, bozontos… 

 

A mellső lábaimmal makkot fogok, 

Úgy, hogy, fogaimmal ropogtatom. 

Bár ezzel picit zajos vagyok, találd ki, ki vagyok! 

Most sem tudod, aranyom?! 

 

Nem?! 

Ejnye! Nem baj, 

Legközelebb találkozunk. 

De, megsúgom, én az aranyos mókus vagyok! 

 

7. osztályos tanuló 

Tatabánya, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 

 

  



Lovas Fanni: Az én rózsám 

 

Borús az ég, mely alatt szaladok, 

feketék a nappalok, melyben tartózkodok. 

Lámpák világítják meg utamat, hogy lássam a menedékhelyet, 

melyben rózsám lappang. 

Sülve-főve együtt voltunk, jóban s rosszban, 

Őriztük, védelmeztük a másikat minden alkalommal. 

 

Ki voltál te? Egy szürke aszfalt közt nyíló rózsa… 

Nem erre a helyre született, így napról napra lekókadt. 

Viharos volt, kit szél téphetett, rángathatott, közönyös maradt, 

Jöhetett a sokadalom, el nem ragadhatta. 

Az én rózsám rendkívüli volt, szeme kéksége merengésbe rántó, 

Természetessége kiemelő volt. 

 

Ámor nyila elsőként belém hasított, 

Rózsaszín köd rögtön elvakított. 

Beborult az ég, az én rózsám elviharzott, 

szélvihar tépte őt, s szerény rózsám belenyugodott. 

Nem állt ki magáért, s ez volt a gondom, 

Támaszt nyújtottam neki, pedig nem volt rá okom. 

 

Töviseit mutatta, melyben harag gyöngyözött, 

sötét lelkét látva más világ vett körül. 

A lélek tükrét láttam szemében, 

A könny oly tisztára mosta. 

Szétszórtságára egyből rábukkantam, 

Nem az én rózsám volt az. 

 

Szolgalelkű rózsám merre volt? 

Elrántotta a tumultus, mely után nem szaladok. 

Lesújtott szavak, savanyú volt a hangulat. 

Tudom, nem vagyok hozzád való, virágszálam, 

Hisz két erős egyéniség egy tető alatt van. 

Szeretnélek téged, Virágom, tovább, mint hinnéd, 

Őrizném szívedet, míg azt megengednéd… 

Egyszer szerettem beléd, s ez így is maradna örökké. 

 

8. osztályos tanuló 

Szomódi Íriszkert Általános Iskola 

 

 

 


