
Fehérváry Anna 

Édi-bédi Dédi 

Dédike már sajnos nem él, 

Nemrégiben testet cserélt. 

Nehéz volt Őt elengedni, 

Sáros földbe eltemetni. 

 

Megőrzöm én szép emlékét, 

Almamártásának ízét. 

Vasárnapra főzte nekünk, 

Hogy édes legyen örömünk. 

 

Édes volt Ő, nemcsak főztje, 

Mosolygása, ölelése… 

Kedves hangját sokszor hallom, 

Tőle teljes kis világom. 

 

 

 

 

 



Nagy Sarolta 

Sokfélék vagyunk 

 

Sokan mondják sűrűn azt,  

Hogy az élet nem habos torta, 

De ha szétnéznének a világban,  

Látnák, hogy milyen szép is az. 

 

Vannak, akik a világ gondjaival foglalkoznak,  

S sajátjaikra már idejük nem marad. 

Megállás nélkül csak sietnek,  

És mi őket nem becsüljük meg. 

 

Valaki a tempóját nyugisra veszi, 

Holnap is nap lesz,  

Nem kell nekünk  

mindent elsietni. 

 

                  Valaki ilyen, valaki olyan, 

Mindenki jó úgy, ahogy van. 

Tanuld meg szeretni önmagad, 

Mert az élet elrepül nagyon hamar. 

 

 

 

 

 



Solomon Nenszi        

Szemünk fénye, a Föld  

 

Nem tudom, hogy ezt csak én vettem-e észre, 

De a környezetünk egyre jobban megy 

tönkre. 

Engem viszont nyugtalanít, 

Mi lesz pár év múlva így? 

Nem lesznek folyók, tavak, 

Az édesvíz készletek is fogyóban vannak. 

Az ózonréteg már egyre vékonyabb,  

A levegőnk minősége emiatt sokkal rosszabb. 

A globális felmelegedés még csak a kezdet, 

A sarkokon a tengerek emelkednek. 

A szárazföldek lassan eltűnnek, 

Növényeink élettere lecsökken. 

A stadionokat egymás után építik, 

S mások éheznek odakint. 

A környezetünkre alig vigyáznak,  

Sok dolgot a tavakba dobálnak. 

Mi lesz így veled, Földünk? 

Te vagy a legnagyobb örökségünk… 

 



 

Kálmán Letícia Anikó 

Merj álmodni! 

 

Álmodban minden megtörténhet,    Még nagy viharban is 

Mire oly régóta vársz.     Te legyél a szivárvány, 

Tekints fel a csillagokra,     Kin ámulnak az emberek, 

S kívánságod teljesül talán!     Mert szokatlanabb a vártnál. 

 

Küzdjél meg a célodért,     Csalj mosolyt más arcokra, 

Légy e világ legboldogabbja,     Hogy egy nap megkapd jutalmad! 

S ha létrejön, mit úgy akartál,    Jön egy személy ki fontos neked, 

Az lesz életed fantasztikus napja.    S álmod teljesül, ahogy akartad. 

 

Élj úgy, hogy megirigyeljék,                                                

Mindig ébredj boldogan! 

Hisz nem tudhatod, melyik nap 

Történik meg a nagy csoda.                                                

 

Ha szomorú vagy, tégy ellene, 

Állj fel a földről, és vágj vissza! 

Ne hagyj sebezhető pontot, 

Nem ér annyit egy vita. 

 

Ne búsulj, ha nem sikerül,  

Maradj pozitív örökre! 

A mosoly sokkal szebb, 

Mint pár kisírt könnycsepp. 

 



 

Farkasinszki Csanád      

A költészet napjára 

 

A költészet napja,        

A költészet atyja. 

Összegyűlt itt ma a versírók apraja-nagyja. 

 

Ki verset kedvel, 

Az úgy ébred reggel, 

Hogy ma megküzd a csenddel. 

 

Verset mond, 

Vagy verset hallgat. 

Karján fekvő csecsemőt versekkel altat. 

Rímeknek szirmait küldi a széllel, 

Így versszavaknak hangjaival köszönti az éjjel. 

 

Láthatatlan szavakat írsz 

A víz puha habjára. 

Ez csak egy vers a költészet napjára. 

 

 


