
Valentin napi versíró verseny győztes művei 2015. 

Nagy Boglárka: Kedvesem 

Szerelem gyűrűje összeköt minket, 

Tél se, nyár se választ el bennünket. 

Ezt a verset neked írom, 

édes lelkű hősöm. 

Szívemben egy lakat van, 

s te kulcsoddal kinyitottad. 

Boldogság könnye kicsordul szememből, 

s szeretet sugárzik szívemből. 

Kérlek, mindig maradj velem, 

kedves, édes hős legényem. 

Te vagy a lovagom, 

te vagy a mindenem.  

Elloptad a szívem  

szeretetteljes tekinteteddel. 

Érjen ma sok öröm téged, 

mert megérdemled!  

Te vagy az egyetlen ember, 

aki eddig megérintette a szívem. 

Szeretettel van tele a szívem, 

mert teleengedted.  

Amikor rád nézek, elönt a szeretet, 

kedves, édes szerelmem. 

Oly erősen szeretlek,  

hogy semmi el nem választ tőlem.     /Ez az alsós 1. helyezett/  

 

Czakó Dominik: Valentin nap 

Szőke hajad csillog a napon, 

 könny pereg le szép arcodon. 

Bennem már sokszor lejátszódott: 

gyűrűt adok, és te elfogadod. 

Tavasszal mikor meglátlak,  

egy szép virághoz hasonlítalak. 

Szépen csengő nevetésed elbájol engem, 

ha meglátlak, hevesebben ver a szívem. 

Elkap valami szorongás, félelem. 

Oly karcsú vagy, mint egy szép kis lepke. 

Kecses vagy, mint egy őzike.                 /Ez az alsós 2. helyezett/ 

 



 

Bozsányi Tünde: Valentin napra 

Könnycsepp esik a párnámra, ha nem vagy velem. 

Gyűrűt húznék az ujjadra, de nem lehet,  

mert te oly távol vagy, szerelmem. 

A könnyemben is téged látlak, szerelmem, 

mert hiányzol, kedvesem. 

Gyűrű szorítja a szívemet, ha nem lehetek veled. 

A gyűrű, amit neked adtam, azt jelenti: 

te vagy az életem része, értelme. 

Nézem a képeket, amin te és én vagyok, 

és a könnyem leesik a földre. 

A gyűrű, amit tőled kaptam, 

belenézek a kövébe: és ott is téged látlak. 

Könnyem nincs, mert annyit sírtam utánad.  /Ez az alsós 3. helyezett/ 

 

 

Csuka Alexandra: Álmodozás 

Szemed, mint a holdsugár, úgy mosolyog rám, 

mint a fénylő gyertyaláng, úgy pislog rám. 

Mikor megláttalak,  

egyből szívembe zártalak. 

Mindig rád gondolok, és nagyon féltelek. 

Ha tehetném, figyelném minden léptedet. 

Mindig látni szeretnélek, 

s nem tudom, tudod-e: szeretlek. 

Nézem a képeid, nézem a szempillád, 

mely hosszú, mint az óceán. 

Mindig ölelni szeretnélek, 

 s nézni szép arcod, szemed. 

Mikor meglátlak, szívem gyorsan lüktet, 

És remélem, ez érezteti, mennyire szeretlek. 

Ha összeveszünk, hamar kibékülünk, 

hisz egymás nélkül nem élhetünk.          /Ez a felsős 1. helyezés/ 

 

 

 

 

 



 

Pápai Anikó: Az álom 

A hold sugara átrepít az álmok városába, 

Álmodok rólad számtalan jót és szépet, 

de ha megszakad az álom, és felébredek, 

pirul az orcám, s szempillám lebeg. 

Nem emlékszem, mit álmodtam, 

csak annyit tudok, hogy felvidultam. 

Anyukám belépett, s megkérdezte, 

mire a nagy izgalom,  

de én nem szóltam, csak bámultam ki az ablakon. 

Lehet, hogy az arca volt szép, vagy csak az izgalom, 

de megcsókoltam, s ő örült neki nagyon. 

Kicsit megszeppent, mert nem számított reá, 

a boldogságtól szíve kinyílott felém, 

s ajka újra bólintott rám!              /Ez a felsős 2. helyezés/  

 

Horváth Karolina: Szeretlek!  

Szeretlek téged, meghalnék érted. 

Két szép szempillád mindig mosolyog rám. 

Szeretlek téged este s reggel… 

Olykor rád gondolok, hogy miért is szeretlek. 

Szeretlek téged, mint a legszebb holdsugarat, 

legyőzném érted a legcsúnyább bogarat. 

Szeretem az illatod meg minden mást, 

két szép szemedbe nézni igazi kihívás.       /Ez a felsős 3. helyezés/ 

 

Kóka Enikő: Szeretlek 

Eddig nem tudtam, mit jelent ez a szó, de rájöttem, hogy a szerelmet nem tudni kell, hanem érezni,  

mert ez nem gondolat, hanem egy érzés; mint amikor a holdsugár megcsillan az óceán fodrozódó  

felszínén, csodálatos, szavakba önteni lehetetlen. Ez egy érzés, mely túlszárnyal minden rosszat. 

Vannak dolgok, melyek egy szempillantás alatt elmúlnak…De tudom, hogy ez nem fog elmúlni, mivel 

minden ember életében volt, van vagy éppenséggel lesz egy olyan személy, aki iránt az érzései sosem  

szűnnek meg létezni. Ez az igaz szerelem, mely érzésekben túlszárnyalhatatlan, és egyszerűen 

legyőzhetetlen.  

 

 

 

 



 

  


