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Ricza István 

Testvérek télen 
 

Fenn, nézd csak, az angyalok ágyán 

egy párna talán kiszakadt. 

Büszkén magyarázza a bátyám, 

mert ő sose mond igazat. 

 

Sok-sok puha hópihe szálldos, 

s míg nézzük az ablakon át, 

azt mondja, az égen a táltos 

most rázza a tollkoronát. 

 

Már csillog a hó a kabátján, 

tüstént jön a téli manó. 

Ezt mind kitalálja a bátyám, 

s még tart a mesélni való. 

 

Mért nyitja ki folyton a száját, 

szédíti el így rokonát? 

Szállj, szállj, puha hópihe, szállj hát! 

Csak nézzük az ablakon át! 
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Varga Istvánné Kelemen Erzsébet 

Titok 

Nem szólsz, beszél a csend, 

szemünk mélyén a film pereg. 

Hallod, látod. 

Kezem kezedhez nem érinthetem, 

mégis érezlek én, itt vagy velem. 

Vágy, igen. 

A hínár nyakamra tekeredett, 

le akarnám szedni, nem lehet. 

Fojtogat, sírok. 

Emelkedem el, a nehéz földtől, 

veled szárnyalok időtlen időktől. 

Boldogság, repülés. 

Öröm és fájdalom együtt, ismered, 

mondd, miért történik ez Velem, Veled. 

Nehéz, titok. 

Ködfátyolon át nézlek Tégedet, 

futnék gyorsan elébed, érinthesselek. 

Miért, nem lehet. 
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Brindza Hajnalka 

Ki ő nekem? 

Ki mindig rám talál, 

Ki mellettem áll, 

Ki ha nem is keres, 

Tudom, igenis szeret. 

(…) 

Kinek bizalmam nyújtom, 

S titkaim átadom, 

Kinek igaz adottság 

A legnagyobb bolondság. 

 

Valakinek szomszédság, 

Másnak talán barátság, 

De nekem, mint vér, 

Mint egy igaz testvér. 
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Kelemen Norbert 

Az igaz barátság 

Mikor kell, ott termek. 

Ki se mondod nevem, 

Tudom, hogy kellek. 

 

Gondolnod se kell rám. 

Úton vagyok már, 

Ha szükséged van rám. 

 

Sírsz? Felvidítalak hamar. 

Nem vagyok az a fajta, 

Szomorkodni nem hagylak, 

 

Hallgatlak. Mesélj nekem! 

Mi az, mi lombozza kedved, 

S lehajtod miatta fejed? 

 

Jöhet bármi, itt leszek. 

Odaadom, ha kell, mindenem, 

Csak, hogy neked jó legyen. 

 

Ezt jelenti barátnak lenni. 

Sose szeretni kapni s elvenni, 

Inkább adni, vele csak jót tenni. 
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Titkaid nálam pihenhetnek. 

Jó helyen vannak, higgy nekem, 

El nem mondom én senkinek. 

 

Hogy mi a kincsem, már érted. 

Ne használd ki, kérlek szépen, 

Bízom benned, naivan élek. 

 

Mert ha netán eltörnéd, 

Ha megsebzed, nincs többé. 

Egyszer volt, s úgy vált köddé. 

 

Amiről beszélek, nem nagy talány. 

Már sejted, kapiskálod talán, 

Hogy mi az, amimet odaadnám. 

 

A barátság az, szívből jövő. 

Remélem, nem vagyok ezáltal önző, 

S az idő, ameddig tart, majd örök. 

 

Ezt jelenti barátnak lenni. 

Sose szeretni kapni s elvenni, 

Inkább adni, vele csak jót tenni. 
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Dugasz István 

AZ ELSŐ HÓPIHE 

Az első hópihe 

Az álmok szelleme. 

Lebeg a föld felett 

Lebeg, mint képzelet. 

Ő a tél szelleme 

Fehér, mint a lélek, 

Mit nem rág a féreg. 

Kezedhez érve, 

Kezednek hője 

Neki temetője. 
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Szederfalu  

panelek között a tél 

panelek között a tél 

sáros lucskos nem mesél 

ásítozó ablakok hiányolják a napot 

fák tetején lóg a szél 

házak között emberek bevásárlócekkerek 

lelakatolt bicikli 

szemetet kell kivinni 

hóból épült nagy hegyek játszótéren gyerekek 

fázós kezük tavaszt kér 

így telik el minden nap fák tetején dér harap 

szikrázó a fehér fény 

panelek közt felnézvén 

a szíve is bolondos nem látszik hogy toprongyos 

szétszaggatta zimankó 

nagyadó és kisadó 

ilyen-olyan gázszámla gyűjtsd a csekket százszámra 

halandó lesz hogyha fél 

panelek között a tél 
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Domonkos Jolán 

 Önfeledten 

(részlet) 

Az égboltról napfényt csentem, 

önfeledten felnevettem, 

amint elhagytam az iskolát. 

 

Virágszirmon esőcseppet 

láttam én aranynál szebbnek, 

markomban tartottam a csodát. 

 

Járdán maradt víztócsákon, 

csörgedező folyócskákon 

tündérlábakkal sétáltam át. 
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Kasza Zsuzsi 

Mi a barátság? 

Az első számú csoda, 

Megbízni valakiben, 

Kiönteni a szíved valakinek, 

Félteni valakit. 

Valakivel nevetni, 

Valakivel sírni, 

Valakivel emlékezni, 

A boldog időkre. 

Együtt lenni, 

Együtt harcolni s, 

Együtt győzni: 

Ez a barátság.  
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Misela Tomčala 

Igaz barát 

Élni az életet minden gond nélkül lehetetlen, 

Vannak percek, órák, napok mikor az ember 

tehetetlen. 

Nem tudja, mit tegyen, merre lépjen, vagy lépjen-e. 

Nem tudja, hogy lesz-e valaki a nehéz pillanatban 

mellette. 

Amikor saját erejével nem tud segíteni magán, 

Mikor semmi más nem marad neki, csak a magány. 

Bízik abban, hogy ennek az ideje sosem jön el, 

Reméli mindig itt lesz az, akit igaz barátnak tekint. 

Mert egy igaz barát az élethez kell, 

Az veled lesz akkor is, mikor más már régen nincs. 

Ő akkor jön, mikor mindenki más elmegy, 

És tudod, hogy minden hibáddal együtt szeret. 

Hiszen ő figyelmeztet arra, hogy az arcod maszatos, 

Egyszóval egy igaz barát az életben 

kimondhatatlanul fontos! 
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Rózsa Andrea 

Sok sikert! 

(részlet) 

SOK SIKERT kívánok, s tudom, hogy holnap 

Odarakjátok s becsületesen megcsináljátok, így: 

Kívánom, legyen veletek a Szerencse és a Tudás!!! 

Ami a 

 

Sok-sok tanulásból csodává vált. 

Igazán szívből 

Kívánom: legyetek most is 

Elsők e megpróbáltatáson! 
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Varga Vivien 

Igaz barát 

Ha kell segít, 

ha kell nevet, 

ha kell szorít, 

ha kell szeret, 

ha kell hallgat, 

ha kell beszél, 

ha kell faggat, 

ha kell remél, 

ha kell ölel, 

ha kell sír, lát, 

mert ilyen egy 

igaz barát! 
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Rózsa Andrea 

Verseny 

(részlet) 

Nyerni mentél, hát 

menj, csináld, és nyerd meg! 

Úgyis hajt az izgalom és a versenyszellem... 

 

Hozd ki magadból a legjobbat, 

gondolj bele, hogy te is lehetsz az az egy, 

aki a dobogó egyik fokára léphet! 

 

Ne törődj azzal, hogy ki milyen eredményt nyújtott, 

bízz magadban végig, 

s sikerülni fog! 

 

S mikor eljön az eredményhirdetés, 

és pár perc van hátra, 

gondold azt, hogy jól megcsináltad, 

a dobogón kell, hogy állj, 

hisz van esélyed rá... 
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Müller Márta 

 Mire tanulunk 

Az élet lesz majd 

Az igazi iskola, 

Mondták hajdanán, 

Nem szóltak arról, mi jön 

E tan s a halál után. 
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Grósz Dávid 

Szívvel vagy ésszel? 

Sokszor felteszem ezt a kérdést, 

Vajon melyikkel hozok jó döntést, 

Szemmel látok, ám a szívemmel jobban, 

Sérülékeny, de tele szeretettel dobban. 

 

Ésszel vagy szívvel lát jól az ember? 

Az ész könnyen átver, nem is egyszer, 

Jobb, ha szív vezérel, sohase téved, 

Helyes útra is ő hív el téged. 

 

Ne a fejed után menj, hisz raktároz csak, 

Számold össze, hányszor hibázottak, 

Az vagy te, amilyen a szíved mélyén, 

Vajon mi lenne a végső eredmény? 

Szíved és az eszed mennyit ér? 

 

A döntés előtted áll, 

Szívre vagy észre hallgassál, 

Milyenek ők, csak ez számít, 

Szív, ész folyamatos harcot vív. 
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Agnes Tarnoki 

A legjobb testvérnek 

(részlet) 

Mellettem vagy, itt vagy velem, 

Hogy köszönjem meg ezt neked? 

Van olyan, hogy azt hihetted, 

Tán nem szerettelek, 

De nem tudom, hogy gondolhattad. 

Rossz tesó lennék neked? 

Áldjon meg az Isten 

A sok jó tettedért, 

Sok mindent adsz nekem, 

Boldogságot, reményt. 

Nem folytatom, sok idő, 

Míg mindent felsorolnék. 
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Varga Zelma 

Norvégia 

 

Norvégia fővárosa Oslo 

Lakosságának véleménye megoszló 

Norvégia, Norvégia 

Alkotmányos monarchia 
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