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Kedves olvasóm!
Szabadi  Tímea  vagyok.  1975  nyarán  születtem  Budapesten.  Gyermekkoromat  Szigethalmon

töltöttem. Házasságkötésem óta Tökölön élek szerető férjemmel és csodálatos kislányommal. 14
évesen kezdtem verseket írni, akkor még csak osztálytársaim szórakoztatására.

Nagy hatással volt munkáimra Csapó Lajos festő, költő, szerkesztő, kinek építő jellegű kritikái és
útmutatásai a mai napig élénken élnek emlékeimben, illetve Némethné Pető Ilona, Bodnár István
irodalmi  és  művészeti  díjas  alkotó  (művésznevén  Szigethy  Ilona),  aki  korán  felismerte
érdeklődésemet a szépirodalom iránt, és akinek köszönhetem, hogy számos felolvasó-, szavalóestre
ellátogathattam.

Hosszabb kihagyás után, 2016-ban kezdtem újra verseket írni, melyeket főként a legnagyobb
kincsem és boldogságom ihlet, a kislányom. Büszke vagyok rá, hogy gyermekem házi, területi és
országos szavalóversenyeken is első helyezettként szerepelt, általam is írt versekkel. Műveim eddig
a Némethné Pető Ilona által szerkesztett, 2004 Csepel és vonzáskörzete című antológiában, továbbá
Petrusák János szerkesztésével a Pegazus könyvek antológia 2018 című könyvben jelentek meg.

Legfrissebb írásaim verskuckó honlapomon is olvashatóak.

http://szabaditimea.oldalunk.hu/
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Gyermekversek nem csak gyerekeknek



Kicsi panasz
Most kibújik a szög a zsákból,

elmondom, mi bánt igazából.

Gyerek vagyok, nem pedig buta,

de ha kicsit nem figyelek oda,

lóvá tesznek engem a felnőttek.

Tehetik? Mert kicsit nagyobbra nőttek?

Tudom, bőven van mögöttük tapasztalat,

s attól még higgyék el, a tisztelet megmarad,

hogy bátran kimondom, sőt kiáltok,

Csókolom, a szitájukon átlátok.

Eddig csak azt hallgattam, ha spenótot eszek,

mint a vasember, olyan erős leszek.

Jelentem, én az ebédnél mind befaltam.

Még a tányéromat is tisztára nyaltam.

Aztán rohantam tükörképem nézni,

karomon a változást centivel mérni.

Bizonyíték híján fel nem adtam,

máris a konyhaasztalhoz szaladtam.

Emeltem, toltam, aztán húzni kezdtem,

repedt a nadrágom, hát befejeztem.

A sok ámításnak ezzel nincs még vége,

Répáért fütyülés, alvásért növés ígérve.

A turpisságoknak bár szépen bedőltem,

fütyülni sem tudok és még meg sem nőttem.

 



A képzelet
Szép dolog a képzelet,

tőle bármi lehetek,
Itt van néhány szösszenet,
megosztom most veletek.

 

Egyszer régen angyal voltam,
felhők között kóboroltam.

Édesanyát kerestem,
mikor rátaláltam, megszülettem.

Utána meg tündér voltam,
egész nap csak varázsoltam.
Búra rögtön derűt hoztam,
kacagással gyógyítottam.

 

Aztán királylány is voltam.
Trónon ülve uralkodtam.

Szolgák hada óhajom leste.
Mind kegyeim kereste.

Voltam én már vihar is.
Tomboltam keményen.

Aztán gyenge szellő lettem,
hogy tőlem senki ne féljen.

 

Egyszer kismadárka voltam,
óvó néniknek daloltam.

Először keserves volt dalom,
de később elmúlt minden bajom.

Ezután erőbajnok voltam,
apámat esténként lebirkóztam.

Vicces volt szegény pára,
mikor legyőzve esett az ágyra.

 

Máskor meg modell voltam,
anya ruháiban pózoltam.

És ha netán bepiszkoltam,

én akkor is ártatlan voltam.

Néha bizony felnőtt voltam,



komoly dolgokról szónokoltam.
Ha nem értették, háborogtam,

azt hiszem, ilyenkor tenger voltam.

 

Egy nyáron én gomba lettem,
eső nélkül növekedtem.
Egyik napról a másikra

kerültem be az osztályba.


