
 
 
Fábiánkovits Gergely: Zöldike és a farkas   (7. osztályos tanuló) 
 
          Zöldike elindul a rétre virágot szedni. Előtte át kell mennie a varázs tavon, a 
szörnyek sötét erdején és végül az állatok alagútján. 
Zöldike sok színes, illatos virágot akar szedni. A sötétben egy farkas (aki múltkor 
Zöldike nagymamáját megtámadta) kiszemelte magának a friss husit, amikor a 
varázs tó hídján ment át. Zöldike éppen a varázslatos halakat nézte. A Farkas 
nevetett magában, hogy a szájába sétál a friss ebédje. Délben 12 órakor Zöldike is 
megéhezett, ezért az erdő előtti kis tisztáson megebédelt, majd újra útra kelt. 
Zöldike miközben ment az erdőben valami korgást hallott. Ez a korgás nem volt 
más, mint a Farkas éhségének jelzése. Zöldike nem foglalkozott vele, csak ment, 
ment tovább, s közben dudorászott. De egyszer csak olyan érzése támadt, mintha 
követné valaki vagy valami. Farkas volt az és egyszer véletlenül rálépett egy 
faágra, ami nagyot reccsent. Zöldike nagyon megijedt.  

- Semmi baj! – mondta a Farkas 
- Csak én vagyok! 
- Ki az az én? – kérdezte Zöldike 
- Hát…., aki mindjárt bekap!! 
- Ááááááá 

Zöldikét foglyul ejti a gonosz szőrös Farkas. Jól megkötözi, mint a sonkát. Zöldike 
nagyon fél. Mi lesz most vele? 
Kéri a Farkast, hogy engedje el, odaígér neki erdei fűt-fát, de a farkas koma még 
egy bárányért sem engedi el. A Farkas már készíti a kemencét. Zöldike elkezdett 
sírni. 

- Segítség, mentsenek meg! – kiabálta. 
- Fogd már be- mondta a farkas. 

S ekkor egy rég nem látott ismerős toppan be, egy teniszütővel a kezében. Ő volt a 
vén öreg nagymama. A Farkas már ismerte, hiszen őt akarta megenni. 
Most visszakapod a múltkorit, te gonosz, ronda Farkas, mondta a nagymama, és 
csak ütötte a teniszütővel. 
         A farkast úgy összeverte, hogy többet nem is látták egymást. A nagymama 
kiszabadította Zöldikét és elmentek a rétre virágot szedni. Zöldike fogott egy 
varázshalat és éltek tovább boldogan a farkas nélkül. 
 
Kedves Gyerekek! 
  
Köszönjük írásaitokat, köszönjük bátorságotokat, hisz a megjelentetéshez bizony 
kell. Ne feledjétek, a következő megjelenő számokba is, sok szeretettel várjuk 
alkotásaitokat. Még nem dőlt el ki lesz az idei évben „Nagycenk ifjú tollnoka”!  

 
 

Légy Te „Nagycenk első ifjú tollnoka” 
 

Kedves gyerekek! 
Köszönjük, hogy meghallottátok felhívásunkat és tollat ragadtatok, hogy 

megmutassátok, mire vagytok képesek az írás, a költészet területén.  
A fenti felhívásra az alábbi írásaitok érkeztek: 

 
Horváth Nikol 2. osztályos tanuló verse: 

 
Tündérország 

 
A rózsa piros, 
az ibolya kék, 

higgyétek el, hogy 
van tündér. 

 
Tündér kertben kék egér, 

zengő világ tengerén. 
kis hajóm ring 

a tó vizén. 
 

Ne félj hát az újtól 
Ismerd meg a világot! 

Csak ringj, ringj 
A tó vizén. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gyurasits Dorina 2. osztályos tanuló verse: 
Tavaszi hívogató 

A rózsa piros 
Az ibolya kék 

A felhők felett mindig kék az ég. 
Szól a madár nyitnikék, nyitnikék. 



 
 

Vadas Richárd 7. osztályos tanuló interjúja: 
 
Szerintem Nagycenken számtalan jó költő van, de én találtam egy költőt, akinek 
versei különösen megtetszettek, szeret írni, költeményeiben az emberi lélek 
egyszerűsége és bonyolultsága jelenik meg a líra eszközeinek mesteri 
felhasználásával, de sajnos sokan nem ismerik a verseit. Ő pedig nem más, mint az 
unokatestvérem, Gergye Attila. Legkedvesebb alkotása számomra az „Akácos 
nyárban” című műve. Ezt én meg is tanultam mert annyira lenyűgözött. De ott van 
még példának: a „Reggelíra”, vagy a „Múzsává fogadtalak”. 
 
Mióta írsz verseket? 
Az első versemet 2002. kora őszén írtam meg. Azóta egy olyan hosszabb kihagyás 
volt - körül-belül fél év – amikor egyáltalán nem írtam semmilyen verset. Nem 
éreztem az írás „kényszerét”, féltem, hogy esetleg ennyi volt számomra a 
költészet. 
 
Kérlek, meséld el röviden azt a pillanatod, amikor először írtál verset! 
Egy kora őszi késő délutánon biciklizésből hazaérve egyből elővettem egy füzetet 
és egy tollat. Megszületett életem első verse. Az egész teljesen természetesnek 
tűnt, akár a levegővétel. Megírtam és megkönnyebbültem. Igen, talán ez a jó szó 
rá: megkönnyebbülés. 
Tetszett a vers, így hát elterveztem, hogy a jövőben folytatni fogom az írás. 
Éreztem a bennem rejlő tehetséget. A költészetet egyúttal lehetőségnek is éreztem, 
hogy ki tudjam fejezni önmagam, bármi gondom van, bármi jó vagy rossz dolog 
ér.  
 
Mi az első versed címe? 
Áldott napsugár. 
 
Milyen érzést váltott ki mikor megjelent az első versed? 
Ha jól emlékszem, először a Fáydalom-ban jelent meg versem. Ez a volt 
középiskolám, a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola 
diákújságának a címe. Mindig nagyon jó érzés, amikor megjelenik valahol egy 
vagy több versem. Örömmel fogadtam a gratulációkat, amelyek egyfajta 
megerősítést jelentettek számomra a folytatást illetőleg. 
 
 
 

 
 
Kérjük, mondj egy linket ahol megnézhetjük verseidet! 
Verseim megtalálhatóak az interneten, az alábbi címen: 
http://www.facebook.com/l/5471eo_hFJy1ox0dujqPYhY-
msg/www.gergyeattila.wordpress.com  
 
Szeretnéd kiadatni verseidet Attila (könyv,füzet….)? 
Az elmúlt fél évben éreztem úgy, hogy megértem annyira költészet szempontjából, 
hogy most már önálló verseskötettel is jelentkezhetnék. Persze nem olyan egyszerű 
egy ilyen kötet megjelentetése vagy akár az elkészíttetése. Egy éven belül 
szeretnék már saját kötettel büszkélkedni. 
 
Mit csinálsz a szabadidődben? 
Szabadidőmben zenéléssel is foglalkozom. Egyik barátommal rap zenét játszunk. 
Preciz a nevünk, szigorúan rövid i-vel. Eddig egy fellépésünk volt. Egerben 
léptünk fel egy tehetségkutató versenyen. Zenéink elérhetőek: 
http://www.facebook.com/l/5471eXqUILzJoaGgOzYGPf1Bh4w/www.myspace.c
om/precizmjuzik.  
 
Melyiket szereted jobban? A költészetet vagy a zenélést? 
Igazából nem tudok különbséget tenni a kettő között és őszintén szólva nem is 
akarok. Mindkét dolog fontos a számomra. Szeretném még mindkét dolgot sokáig 
csinálni és sikereket elérni bennük. 
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Széplaki Ádám: Sok, sok élet   (2. osztályos tanuló) 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg király, meg a fia, és a király 
felesége. Amikor a fiú elég nagy lett, elment szerencsét próbálni. Addig ment, 
mendegélt, míg nem egy kunyhóhoz ért.  
Bekopogott az ajtón, az ajtó kinyílt. Egy öreg nénikét látott. 
- Jó napot édes öreganyám! 
- Neked is jó napot, édes fiam. 
- Mi járatban vagy? 
- Jöttem szerencsét próbálni. 
- Ott egy polc, csomó trófea, amelyik a legfényesebb, abba nyúlj bele! Egy 
szőrcsomó lesz benne, vedd ki, és rakd a hasadra! Ha megtetted örök életed lesz. 
Adj belőle az apádnak és az anyádnak. 
A fiú így is tett. Itt a vége, fuss el véle, kerek erdő közepébe. 


