
Piros versek 
 

2015. május 22-én iskolánkban megrendezésre került a diáknap, melynek keretei közt az 

osztályoknak lehetősége volt részt venni egy az iskolával kapcsolatos kvízjátékon. A játék 

utolsó feladata egy bármilyen piros, az iskolában megtalálható tárgy versbe foglalása volt.  

A továbbiakban a legjobb irodalmi alkotások olvashatóak. 

 

 

 

Óda a piros ivókúthoz 

 

Száraz ajkam nedvesíted 

Zajos folyosót szépíted 

Boldog vagyok, hogy ihatlak 

Kezemmel megtapinthatlak 

Gondolatom feléd szárnyal 

Hőhullámban vized által 

Úgy megiszlak, mint az állat 

S szomjam egyből tovaszállhat 

Zsigereimben érzem már 

Ott, hol te vagy, szomj már nem vár 

Nagyon innék én belőled 

Öntöznék virágot véled 

Tartson meg Isten TÉGED! 

(10. c osztály)  

 

 

 

Az iskola oszlopa 

 

Az iskola oszlopa piros, 

Nekimenni nem tilos. 

Velem is megtörtént elégszer, 

Rengetegszer, talán négyszer. 

Az oszlop már sok fejjel találkozott, 

Néhány diák el is halálozott.  

De legtöbben csak nevettek egy jót, 

És benne hagytak sok rágót. 

Néha papiros borítja,  

Ez a vers nem szatíra. 

(7.a osztály) 

 

 

 

A piros ivókút 

 

Ékesen a tanári tabló alatt van a helyem 

Frissítő vizet spriccel ki a fejem 

Időnként néhány embert megviccelek 

Arcukba jeges vizet permetezek 

Ha Ica néni büféjébe nincs pénzetek 

Általam megtelik üres üvegetek 



Ha Bülgözdi tanár úr a szendvicsét elfogyasztotta 

A buta diákokkal az agyvizét felforrasztotta 

Lehűtheti magát hűsítő vizemmel 

És tovább foglalkozhat a fizikazsenikkel.  

Ha Sándor Enikő tanárnő óráját megtartotta 

A nem futó diákokat rendesen kiosztotta 

Értékes ajándékom vígan fogyasztotta 

S már kezdődhet is az új izzasztó óra 

De nem csak eme tanárokat szolgálom ki vígan 

Friss H2O folyik belőlem hígan 

Én voltam a piros ivókút 

Így veszek most tőletek könnyes búcsút.  

(8. b osztály) 

 

 

 

A percmutató 

 

Piros dologról kéne írnom, 

Ez most az én nagy kínom. 

Oszlopról akart írni Nóra, 

Aztán eszembe jutott a törióra. 

Pirosnak a mutatót választottam, 

Mit az órán sokszor bámészkodtam. 

Míg a tanár mondta, mit csinált a herceg, 

Én azt néztem, hogy telnek a percek. 

Gál Adri szerint nem ismerjük a mókát, 

Most üvölti be a maradék negyed órát. 

Egész gyorsan írtam ezt a verset,  

A mutató mutatta, hogy pont öt percbe tellett.  

(9.b osztály) 

 

 

 

A női mosdó kilincse 

 

Íme, egy kilincs,  

Amely a női mosdón egy bilincs. 

A lányok számára egy kincs,  

Mert a fiúknak leskelődni esélyük sincs. 

Inger esetén bólints,  

S már nyílik a kilincs. 

Ha benyit egy fiú, sikíts,  

S gondolj arra, hogy rajtad mi nincs. 

A női mosdó kilincsére kedvességgel tekints,  

S pisilés közben ötleteket meríts.  

(9. Nyek osztály)  

 

 

 

 

 



Oszlop 

 

Magasan a falat tartja. 

Nem tudom, mi oly szép rajta,  

Mégis mindenki csodálja 

Piros színe szívbe vágva, 

Pedig csak áll! 

 

Állj csak, oszlop, majd kidőlsz,  

De remélem, még nem ma,  

Mert most még itt őrködsz,  

S nézel a távolba,  

Mint udvaron a fa.  

(10.b osztály) 

 

 

 

A tanári csapat irodalmi alkotása:  

 

Az iskolába bejutván 

Azon gondolkodák 

Milyen piros színű dolog van 

Végig az aulán. 

 

Oszlop, korlát, fotel, szék 

A tűzoltókészülék 

Kár, hogy ez nem rímel 

Mert én nem készülék. 

 

Számok az ajtón,  

Kilincs a tanárin 

Most meg befejezem,  

Nincs erre talán rím.  

 

 

 

 


