
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 TAVASZ 



Kedves Olvasók! 

 

Itt a tavasz, kisütött a nap. Csiripelnek a madarak, ébred a természet. 

A személyes kedvenc évszakom alkalmából virágozzon ki a Kelet is! 

Megint megcsillogtatták tehetségüket a diákok, hisz oly szép és 

érdekes művekkel lett gazdagabb a lap.  

Mint az előző számban, így most is izgatottan fogok neki a 

szerkesztésnek. Remélem, sikerül mindent megmutatnom a friss 

írásokból és érdeklődve suhannak majd ujjaitok közt az oldalak. 

Felbukkannak majd tanórai kincsek is, és mint mindig, versek, 

novellák várnak benneteket. Kissé színesebbé varázsoltam a lapot 

fotókkal, s majd még kitalálok néhány újítást.  

A picit rövidke bevezetésem után jó szórakozást kívánok az irodalom 

kedvelőinek! Lépjetek ki a hétköznapi rohanásból, üljetek le egy 

pillanatra és merítsetek erőt a művekből! 

Galacz Petra    

 

 

 

 

 

 

 



Versek 

Tavasz 

 
Rongyos felhők széleit égeti a Nap, 

S a piszkos hólé, mint 

Hófehér 

Vér 

Lassan csordogál. 

 

Részegre itta magát a Föld ! 

 

Apró patakok tiszta vizén 

Lágyan suhan a fény, 

Homályosan csillog a jég 

Ahogy veszíti acélos keménységét. 

 

Az ablak jégvirágai már hervadnak, 

S éled a természet, hogy mindannak, 

Mi él 

S kér 

Erőt adjon ! 

 

A csendben néhány rügy 

Lassan 

Pattan. 

Féltve nyújtja apró csúcsát az ég felé 

Ahogy érzi a Tavasz simogató két kezét. 



 

Puha zúzmara száll a légben, 

S villanón töri a napsugarakat. 

Látni, ahogy a Föld lélegez, 

S a Tél hófehér teste lassan elvérez. 

 

Acél élű szél vágtat vadul, 

S tépi a Föld tagjait, 

Számláltatja vele 

Még hátralévő napjait. 

 

Üvöltve lázít 

Ahogy fricskázza a fák koronáit. 

S ki hallja a hívó szót 

Büszkén rázza le a hófehér béklyót. 

G. K. 

 



Róla 
 

Ő volt a fény az életemben, 

Mellette semmitől sem féltem. 

Eleinte ő is így érezhetett,  

Aztán valami történhetett. 

Állította: szeret, 

Aztán már csak úgy, mint terhet, 

Engem húzott maga mellett. 

S én azt hittem, minket egymásnak teremtett Isten,  

De mikor kimondta, amitől féltem,  

Darabokra törtem.  

Miért nincs már velem? 

Mit vétettem? 

Válasz nélküli kérdéseim elhalnak a csendben. 

S nézd meg, most mivé lettem,  

Ki az az érzéketlen, 

Akit szeretetre bírni lehetetlen? 

Szívem mind a mai napig ott van kezedben, 

Szerelmem nem múlik, 

Eltörölni lehetetlen. 

BB 

 

 



Óda a víz alól 

Ó, anyaméh, te mindenség, remény, 

Ki megteremti az élet legszebb gyümölcsét: egy gyermeket. 

 

Te, ki biztonságot, otthont, s feltétel nélküli szeretetet adsz, 

Felsejlettél bennem, ahogy víz alatt lebegtem. 

 

Bent melegség, nyugalom sugárzik, 

Édesanya lágy hangja morajlik. 

 

S ezalatt hálával gondolok reád, 

Zengve dicsőítelek te szent, örök hazám. 

Szakálos Fédra 10.c 

 

Az időn is túl 

Ha gyorsan elragad az örökkévalóság, 

S hervadnak már a mályvarózsák, 

Állj fel, ha ki is csordul véred! 

Bármilyen hosszú legyen, egy perc egy ÉLET. 

 

Tudom, hogy nehéz és megbetegít a kórság, 

De még benned van a buzgóság. 

Űzd el azt a lebegő rémet! 

Bármilyen hosszú legyen, egy perc egy ÉLET. 

 

Légy kitartó s makacs, akár a vadrózsák, 

Légy nagyon ravasz, mint a rókák. 

Találd meg a virágos rétet! 



Bármilyen hosszú legyen, egy perc egy ÉLET. 

 

Eltűnnek a vérben forgó, szörnyen rossz órák, 

Hátad mögött a tüzes próbák. 

Majdan minden szebb napra ébred, 

Bármilyen hosszú legyen, egy perc egy ÉLET. 

DarkFox 

 

 

 

 

 

 

 



A valóság napjai 

 
Ha választani kell, 

Apa vagy anya, 

Mondd! Kit választasz?! 

 

Van-e Szív a Földön, 

Mely ilyenkor józanul 

Hűvösen választhat?! 

 

S most ki kell mondanom, 

Közülük kell választanom: 

 

Az anyát, ki magából 

Éltet s erőt adott?! 

 

Az apát, ki maga 

Volt s lesz támaszod?! 

 

Az anyát, ki oly sokszor 

Veled sírt és érzett?! 

 

Az apát, ki volt 

Hogy nevelt is, ha kellett?! 

 

Az anyát, kitől 

Ily gazdag lettél?! 

 

Az apát, kitől 

Az életről leckét vettél?! 



 

Az anyát, kinek mosolya 

Maga volt az élet?! 

 

Az apát, ki bármit, 

Életet is áldozna érted?! 

 

Mondd! Dönthetek úgy itt hát, 

Hogy ne kövessek el hibát?! 

 

Oly bűn itt dönteni, 

Mely alól nem oldozhat fel senki. 

Egy életen át pusztít a fájdalom, 

Hogy e válaszútra kellett állanom! 

G. K. 

Novellák 

 

Újra a színpadon 
 

Egy keserű napon betoppant hozzám, és már pár nap alatt olyan sikereket ért el 

velem kapcsolatban, amilyenre még senki sem volt képes. Vagyis, lehet, hogy 

más is meg tudta volna tenni, csak senki sem tudott a létezésemről. Ezért is 

örülhetek annak, hogy Noah megjelent, és mintha varázsolt volna, hirtelen 

mindent széppé, boldoggá és békéssé tett körülöttem. Személyében valaki olyant 

nyertem vissza, akiről soha nem hittem volna, hogy viszontláthatom, és 

élvezhetem a társaságát, védelmét.  

Miatta állhatok itt a mai napon, lábaim ezen a hatalmas színpadon 

pihennek, megtartva súlyomat, bár az izgalomtól kissé remegnek. Kezemet 

ökölbe szorítva vizsgálgatom a vörös függönyt, mely egyelőre még elrejt a 

nézők szemei elöl, de nem sok kell ahhoz, hogy elhúzódjon, és minden figyelem 

törékeny testemre és lelkemre szegeződjön.  



A színház igazgatója suttogva intézkedik, aztán elém lép és még egyszer 

megvizsgálja a ruhámat, a sminkemet és a zongorát is jól szemügyre veszi. 

Mindennek ott kell lennie a helyén ezen az estén; semmi sem jöhet közbe. Most 

már ki kell állnom a világ elé, és 16 év után meg kell szólaltatnom a hangomat. 

Kissé késve, de követnem kell a nővéremet és a családomat; de biztos vagyok 

benne, hogy pont az idő múlása miatt leszek képes jobban teljesíteni, mint eddig 

bárki.  

Mikor széthúzzák a függönyöket, szemembe azonnal belevilágít a 

lámpafény, és ez kissé megnehezíti látásom, de nem figyelhetek oda ilyen 

aprócska dolgokra, mert a zongora máris indít. Amint felcsendült az Á-dúr 

felbontás, nyelek egy nagyot és fejemben előkerestem a hangot, amelyet először 

kell megszólaltatnom. Számat kinyitva kezdek énekelni, és hosszabb 

pillanatokra lehunyom a szemem, mert még nem vagyok hozzászokva a 

tömeghez, akik minden pillantásukkal azt lesik, hogy mikor fogok valamit 

elrontani. Úgy érzem, hogy hangom elveszik a hatalmas épület belsejében, így 

hangosabbra veszem, de még ez is elég bátortalannak csendülhet a sorokban 

ülőknek. 

Íriszeimet egy hosszú percre a közönségre helyezem, majd inkább a 

zongoristára nézek, de ő számomra nem érdekes. Unottan ül a székén, és játssza 

a megfelelő dallamokat; egyszer sem pillant rám bátorítóan. Számára én csupán 

egy újabb ember vagyok, akit kísérnie kell, és ez neki nem elég. Úgy érezheti, 

hogy semmiféle fontosság nincs a szerepében, Ő csupán van; pedig ez nem így 

megy. Ha ő nem lenne, én sem énekelhetnék. Épp ugyanez vonatkozik a 

szervezőkre, a kellékesekre és mindenkire, aki valamilyen módon hozzájárul 

még a legkisebb előadás sikeréhez is.  

Ingatag lábaimon lassan megindulok a zongora felé, amivel magamra 

vonom a férfi figyelmét. Arcomon immár bátorító mosoly ül, pedig pont, hogy 

nekem lenne szükségem erre. Nem szeretném, ha számára ez is csak egy munka 

lenne. Azt akarom, hogy élvezze, hogy lenyomhatja a billentyűket, ezzel 

megszólaltatva a hangszert. Szeretném, ha szavak nélkül is, de rájönne, hogy 

igenis fontos ő is, nem csak én számítok, mert énekelek. Talán tekintetem miatt, 

de rájön, hogy mit akarok sugallni, és az ő arcán is egy aprócska mosoly jelenik 

meg, miközben kissé hangosabbra veszi játékát. Immár én sem félek a sorok 

közé tekinteni.   

Először Noaht találom meg, aki mint mindig, most is remekül fest. Sötét 

öltöny és világoskék ing borítja testét, lábán fekete lakkcipőt visel. Haja épp 

olyan kusza, mint mindig; és hiába akarta megigazítani otthon, én direkt kértem, 

hogy hagyja úgy, ahogy mindennap viseli, mert jól áll neki. Arcán hatalmas 

mosoly ül, kék szemeivel pedig engem mér végig, majd kacsint egyet. Az én 

arcmimikám is megváltozik, vigyor kúszik ajkaimra, és ha kívülről látnám 

magam tudnám, hogy az, hogy még soha nem voltam ennyire boldog, látszik is 

rajtam. Pár pillanat erejéig szünetet tartok, de mikor ismét be kell lépnem a 



refrénnel, bátrabban énekelek, mint valaha. Tudatni akarom a világgal, hogy 

meg tudom csinálni, és, hogy legszívesebben életem minden percében dalolnék.  

A szöveg számomra szintén sokat mond. Azért ezt a dalt választottuk, 

mert még a nagyapám írta nekem kiskoromban, és olyan mély jelentést és 

érzéseket hordoz magában, hogy még az is megismer engem, és megérti a 

szavakat, aki előttem ül, és csupán hallgat. A zongorán a c-mollt felváltja a fisz, 

a tempó pedig kicsit lassít. A mű végéhez érünk, ami számomra csupán a nagy 

finálét jelenti. A Coda részt rengetegszer kellett gyakorolnom, hogy tökéletesen 

menjen, de most már nem félek tőle.  

Ismételten lehunyom szemeimet, és magam elé képzelem a nagyapámat, 

amint ketten ülünk a padon, és pipájával a szájában mesél nekem, hogy 

felvidítson. A szavak ezt az emlékünket elevenítik meg. Azt, hogy ő mindig ott 

volt nekem, amikor rossz napom volt, és amikor apa kitagadott a családból. Azt, 

hogy bármi problémám volt, egyetlen viccével képes volt mosolyt csalni az 

arcomra. Ez a dal pedig sokkal nagyobb örömet szerzett nekem, mint bármi más, 

amit akkor megtett értem.  

Miután befejezem, a zongora még halkan játszik egy apró dallamot, de pár 

pillanat múlva az is elhal. A teremre mély csend telepedik, a szemeimet lassan 

kinyitom, pont akkor, amikor hatalmas tapsvihar vonul végig a sorok között, 

elérve hozzám. Agyamnak szüksége van pár pillanatra, hogy feldolgozza 

sikeremet, de utána boldogan mosolygok minden emberre, és mélyen 

meghajolva köszönöm meg nekik figyelmüket. Megcsináltam, és mindez Noah 

és a nagyapám érdeme. Nekik köszönhetem. 

Sweetie 

 

21.század 

Az embernek muszáj álcázni az érzelmeit, hogy védve maradjon a külvilágtól. 

Mert mi ma a nagy 21. század? Rohanó, veszéllyel, erőszakkal teli életet élünk. 

Minden nap történnek balesetek, merényletek – hallható a médiából. Mert bárhol 

vagyunk, bárhol élünk, az ember már nincs biztonságban. Néha meg kellene 

állni, körbenézni, törődni egymással, örülni az életnek, és nem csak zsörtölődni, 

hibáztatni egymást. Nem vagyunk képesek észrevenni azt, ami igazán fontos. 

Mert mi ma az embereknek a fő érték? A pénz, hírnév, dicsőség. Pedig ezek 

mind mulandóak. Sokkal lényegesebb a szeretet, a család, a hűség, az 

összetartozás. Örülj minden apróságnak! Az élet rövid. Ki kell minden pillanatát 

élvezni. 

Szakálos Fédra 10.c 



 

Tanórai kincsek 

 

THE FLAT WORM 

 
My name is flat worm 

and I'm kinda well-worn 

I've got some tissues 

Which you might hear in the news 

Imma rap all day 

With my organs through the way 

My body's flat and soft 

Just like the guys at Microsoft 

I possess three layers 



They are built by bricklayers 

Or no, Probably you can start saying prayers 

They're called ectoderm, mesoderm, endoderm 

Remember them instead of jumping off the freaking berm 

Sometimes People say I'm bilateral 

Please stop eating that huge Mackerel 

I also have a tail and a head 

They are so small you couldn't imagine so please go to bed 

Nervous system or receptor organs? That's fine 

Do NOT dare to learn them or you'll receive a fine! 

Did you know that I have a ganglia? 

My crush's name is also Julia 

Well, I'm really simple but I've got intestines 

Like the ones you know, foxes from the Alpines. 

I've only got one hole no anus but a mouth 

Which is commonly very and really drouth 

About reproduction, Whatcha' think mate? 

I'm a hermaphrodite, have you already expelled me from the game? 

So what's up with my bros? 

They are called Turbellia and Trematoda 

I always have to tell the second one stop drinking my soda! 

He's got suckers and hooks and some crazy news 

That the first one's sitting in my Pagoda with his big screws 

Just realized It's no screw that's a Cilia 

Would you like to go out for a dinner, Amelia? 



But how could She sit in the Pagoda? She's Marine 

No problems, wedding’s been postponed don't need to marry 

She's also free living, what now? 

I hope She doesn't want to kiss, right now 

That was my poem about the soft flatworm 

I hope you won't dream with these precious flatworms 

Elter Norbert 10/A 

Puhatestűek 

 
Csúf csigáinkat nyálkaréteg borítja, 

Szárazföldön mozgásukat bátorítja. 

Izmos lábuk, testi hasi oldalán, 

Gigantikus házikó hátoldalán. 

Általában növényevő, de nem mindig, 

Kis reszelőnyelvük az ételt érinti. 

 

Komisz kagylócskák csak vizekben élnek, 

A táplálékuk szerves törmelékek. 

Gúnyos fejük el van csökevényesedve, 

Yukon folyó mélyén élnek rejtőzködve. 

Lassú helyváltoztatásra képesek, 

Óriás sebeket hagynak, mert élesek. 

Közismert hazai faj nagyobb vizekben él. 

 

Feltűnő, szájnyílás körüli fejlábak, 

Elképesztő szemei színt is látnak. 



Jókora meszes vázuk bőr alatt van, 

Lábuk nyúlványai igen mozgékonyak. 

Álomvilágbeli, mesebeli polip, 

Bíbor vagy fekete daguerrotip. 

Úri megjelenése pompázatos, 

A kopoltyúja csillogó, káprázatos. 

Kicsi, apró lény, de a nagyvilági fény. 

DarkFox 

 

Szeretnék-e úgy élni, mint Goriot apó vagy Akakij 

Akakijevics? 

 
Goriot apó és Akakij élete nagyon hasonlít. Egyrészt a történetekben mind a két 

szereplő elszegényedett, másrészt meglopták őket. Goriot apót a lányai, Akakijt 

egy tolvaj, aki elvette tőle a frissen vett kabátját. 

Goriot apó életét nem szeretném megízlelni, ugyanis egy elszegényedett, idős 

tésztagyáros, akinek egy panzió ad otthont, méghozzá az épület legfelső 

emeletén. Példaképnek lehet jó és rossz is. Becsülöm benne, hogy ennyire 

szereti a lányait, ezáltal mindenét nekik szánja, ami viszont véleményem szerint 

már túlzás. Magára nem figyel, csakis a családja, a gyerekei lebegnek a szeme 

előtt. Képtelen észrevenni, hogy csak kihasználják. Szimpatikus a szeretete és a 

jósága, ami árad belőle. Szegény Goriot apó szerintem irigylésre nem méltó. 

Nagyon sajnáltam amiatt, hogy a lányai a halálakor felé sem fordultak, és 

egyetlen barátja, Rastignac jelent csak meg temetésén.  

A másik vizsgált szereplő, Akakij sorsa viszont egyszerű és unalmas kezdetben. 

Nagyon szimpatikus benne a szorgalma és az, hogy szereti a munkáját, ami 

megmutatkozik, hisz hazaviszi a még befejezésre váró, másolandó szövegeket. 

Számomra különleges a főszereplő és némelyik tette, illetve tulajdonsága 

példaértékű. Tetszik az akaratereje, és ahogy elhatározza magát új kabátja miatt. 

Nagy szegénysége ellenére koplalni és spórolni kezd. Figyelt arra, hogy 

gyertyáit mikor oltja el, nem ivott teát, pedig a nagy téli hidegben igazán jól 

eshet, és kevesebbet evett. A végén az akaratereje meghozta gyümölcsét, így 

meg tudta venni vadonatúj köpönyegét, ami hatalmas változást hozott az életébe. 

A munkatársai, akik eddig nem kedvelték Akakijt, a történetben, miután 

megvette új kabátját, hirtelen észre is vették. Egy baráti meghívásról hazafelé 



sétál, mikor elrabolják az "életét". Sorsát nem irigylem, mivel mindenki lenézi, 

miközben segítséget keres. Nem lett meg a kabátja, amibe belehal. 

Kedvelem a történet végét, mikor Akakij visszatér szellemként s bosszút áll a 

hivatalnokon. Szerintem jogosan cselekedett, habár hogyha megtalálta volna az 

igazi rablót, akkor kicsit igazságosabb.  

Összességében nekem Akakij jobb példakép, mint Goriot apó. Balzac művének 

főszereplője elhagyatottabb, tehetetlenebb, mint Gogolé. Akakij a végén 

talpraesettebb és határozottabb, ezért is szimpatikusabb. Viszont sem Goriot 

apó, sem Akakij életébe nem csöppennék bele szívesen. 

DarkFox 
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