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Kedves Olvasók! 

 

Beköszöntött ismét egy tanév. Az ősz alkalmával színesbe öltözik a 

természet, ahogy a Kelet is. Iskolánk diákjai ismét megmutatták írói 

tehetségüket, sokszínűségüket. Ugyancsak csodás költemények várnak 

benneteket. 

A tartalom egy kis különlegességet is tartalmaz, ugyanis Szakálos 

Fédra, 12.c osztályos tanulónknak volt szerencséje interjút készíteni 

Bánki Beni előadóművésszel, aki a slam poetry műfajában 

tevékenykedik, és számos sikert tudhat magáénak eddigi pályáján. 

Fédra jóvoltából betekintést nyerhettek Beni életébe és munkásságába. 

Számomra ez a Kelet-szám a legkülönlegesebb és egyben a 

legszomorúbb is, ugyanis végzősként ideje elbúcsúznom a laptól, 

annak szerkesztésétől, és átadni valakinek a stafétát. Habár sajnos nem 

olvashattatok olyan sok számot az én szerkesztőségem alatt (ennek is 

megvannak a maga okai), de remélem, hogy sikerült egy kis színt 

hoznom, és örömmel olvastátok, merültetek el ebben a világban.  

Az iskolánk irodalmi folyóiratának főszerkesztői posztját Tóth 

Noéminek (10.b)  adom át, és sok sikert kívánok neki!   

Nem is húzom tovább az időt! Végezetül csak annyit, hogy legyetek 

bátrak, és ha szerettek írni, akkor mutassátok meg nekünk a 

tehetségeteket! Küldjétek el műveiteket hozzánk akár álnéven, akár a 

rendes nevetekkel. Sok szeretettel várjuk!!! 

Utoljára kívánok nektek kellemes időtöltést a Kelet világában! 

Galacz Petra 



 

 

Buzási 

Zsófi 

versei

 

A Hajnal dala 

Még pamacs takarja el, 

a világító Jelenséget, 

melyet várva vár a természet, 

várja Őt csendesen. 

 

 

Némán zúgnak az erdő lombjai, 

ők is várják a Fényhozó sugarait. 

E jelenségre némák a szavak, 

mindenki érzi: Hajnal hasad. 

 

 

A sötét lepedő eltűnik, 

minden lény ébredezik. 

Rózsaszínű lesz az ég, 

lassan virágzik a rét. 

 

 

Béke árad a vidéken, 

a tó vize is feléled. 

A fűszálon csillan a harmat, 

mindenki látja: Hajnal hasad. 

 

 

Eltűnt minden csillag fénye, 

őzanya a gidájával ébred. 

A bagoly is álomra szenderül, 

a rigó mesedalt fütyül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenyők hálásan zúgnak, 

a gömbnek, a Fényhozónak. 

E dallamot nem nevezhetjük zajnak, 

mindenki hallja. Hajnal hasad. 

 

 

A búzatábla is rózsaszín, 

hajnali szél fújja kalászait. 

Rezegnek a levelek a Tűzgolyónak, 

mely színesre festi a sötét falakat. 

 

 

Ragyogó, tiszta fény, 

mi átjárja lelkek mélyét. 

A boldogságot meglátják rajtad, 

mindenki átéli: Hajnal hasad. 

 

 

A Hajnal új reményt ad, 

jelzi, hogy itt egy új nap. 

Mikor a rózsás fény 

átvilágít az erdő sötétjén. 

 

 

Lehetőséget ad újrakezdeni, 

s mindent tiszta lappal elteríteni. 

Csak légy mindig önmagad, 

és szüless újjá, mikor Hajnal hasad. 

 

 

 

 



 

 

Maradok Semmi 

 

Négy év alatt nem változott semmi, 

semmi újat nem tudtatok hozni. 

Nem írok most többet a kelleténél, 

csak annyit, amennyi nehezebb a 

szívemnél. 

 

 

Még fiatalok vagyunk, igyekszünk, 

hogy a legjobbak csak mi legyünk. 

Megszakadunk egy érdemes életért, 

semmi másért csak a Semmiért. 

 

 

A sok elvárás kitapossa a belünket, 

a megfelelésben elveszítjük a fejünket. 

Minél nagyobb az elért siker, 

annál nehezebb a cipelt teher. 

 

 

A csalódásoknak a legnehezebb, 

az ő fájdalmuk sokkal színesebb. 

nem alszanak nyugodtan soha, 

a lelkiviláguk széttaposva. 

 

 

Nem értek el ők semmi érdemeset, 

az életük sem sikeres vagy keresett. 

„Semmi nem lesz belőlük!”- mondják, 

Pedig ők, akik a történelmet írják. 

 

 

Egy iskola, két iskola, három, 

Sehol sincsen meg az álom. 

Sorozatos Semmiségek sémája, 

Semmit ígérő témája. 

 

 

Sehol nem vagy jó senkinek, 

bár az ember nem felelhet mindenkinek. 

azért mégis jó volna, ha szeretnének, 

elfogadnának emberlénynek. 

 

 

Gyűlik a csalódás , gyűlik a fájdalom, 

kihegesedik rajtad minden ártalom. 

Nehezebb a szíved, mint volt, 

nem értik, hogy minden vád koholt. 

Keresed a jót magadban, de Semmi, 

ugyan, hiszen más sem keresi. 

Elmennél innen, mert érzed, 

hogy itt rég nem jó neked. 

 

 

Manapság már az is hiba, 

ha az embert elkötelezi egy karika. 

Semmit sem ígérnek a jövőben, 

hiszen még éretlen vagy a szemükben. 

 

A szíved szakad, hogy bizonyíts, 

nem lehet egy perc, hogy te fenyíts, 

Ha irányítanak, bizony nehéz élni, 

inkább szeretnél mással lenni. 

 

 

Egész életeket szentelünk a keresésre, 

meg nem szerzett sikerek elérésére. 

Ha ez a boldogságom árát jelenti, 

akkor köszönöm, de inkább maradok 

Semmi. 

 

Jelentőséged 

feledni. Ez volna a kulcs, 

bánatot a mélybe lefojts. 

Nem zakatolna a szív se, 

csak azon van, hogy felejtse. 
Látni a szépet, az újat, 

mit a tiszta jövő mutat. 

Ilyenkor erőltetni kell, 

hogy ne lehúzzon, hanem fel. 

 

 

Tudom, egyszer kisüt a Nap, 

széjjelszakad a sötét lap, 

De addig is minden kényszer, 

a mosoly is kábítószer. 

 

 

Ha felolvad végre a hó, 

jön a tavasz, jön a jó. 

Elmúlt már a kényszer, tudom, 

és karodban ring a sorsom. 

Jó, hogy ott van, szeret ott lenni, 

tudja, hogy kell elringatni. 

Nyugodtan alszik karodban, 

mert szerepelsz a sorsomban. 

 

 

 



 

 

 

 

Lenni 
 

Szelíd kiáltások sokasága, 

az ember rátalál a magányra. 

Pont úgy megy, mint hogyha menekülne, 

mindent ezzel kiüresítene. 

 

 

Nem üresedik benned így semmi, 

Atlantiszig akarnál elérni. 

Mindegy, hogy hova, csak minél 

messzebb, 

pedig az élet ettől nem lesz szebb. 

 

Oda kell állni és szembenézni, 

kínos helyzeteket átvészelni. 

Nem azt mondom, hogy viselj el bármit, 

de altasd a gyermeket, ha ásít. 

 

 

Bármikor lehet belőled bármi, 

de nem ígérem, hogy az nem fog fájni. 

Ebben az életben nem jön könnyen, 

mit szeretnél, nem elérhetetlen. 

 

 

Csak adj valamit, amiben bízhatok, 

erre gondolva nyugodtan alszok. 

Fázós kis éjjeleken kihűlve, 

Te engem ezzel takargatnál be. 

 

 

Nyomások százai ránk szakadnak, 

de mint a tűz, felgyulladhatnak. 

És szabad szívvel nyomások nélkül, 

az emberi lélek megkönnyebbül. 

 
Átugrasz ott bent egy szakadékot, 

ragyogó barna szempár vár majd ott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretgetős 

 

Egy ideje próbálom megfogalmazni, 

hogy mit jelent számomra érezni. 

Csak angyalok simítását érzem néha, 

ahogy szállnak felettem, tekintetük puha. 

 

 

Van valami, ami cirógatja a lelkem, 

ami feléleszti a bennem lakó szellemem. 

Kihozza az ösztönöset, a valódit, 

minden egyes porcikát megvadít. 

 

 

A fény, amely ideesik az égből, 

kivezet a holdfényes sötétből. 

Kellemes látás egy délután, 

felkavar , mint egy hurrikán. 

 

 

Hópelyhek lágy esése a napfényben, 

bensőd látod a pici hópelyhekben. 

Jeges csillogás a padkán neked, 

azért csillog, hogy azt nézegesd. 

 

 

Finom érintések a testeden, 

olyan , mint a Mennyben. 

Sok-sok apró kis szeretet, 

ez, ami minden nap megetet. 

 

 

A hang, amelyet neked szántak, 

kedves, és terheket mind lerak. 

Megelégedett repülés a testnek, 

érezni mindazokat, mik körülvesznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vele 
 

Végtelen időbe préselt tervek, 

álmokhoz, szárnyakhoz vezetnek. 

Értelem, maga csak az lehet, 

utólagosan alátámasztott lehelet. 

 

 

Sáfrányos, sárgás hajnalokon, 

szívekben megszállt 

hagyományokon. 

Elengedni a Régit nehéz, 

de az Új kopogtat és benéz. 

 

 

Érdemes lépések sorozatát 

megteszi, mert megmutatja magát. 

Letesz az asztalra a bizalomért, 

neki is és nekem is új lehetőségért. 

 

 

Élni mindennel, amit kínál, 

nem aggódom, hogy itt hagynál. 

Van, amit az ember nem tesz meg, 

mert ezt rendelte neki a felleg. 

Ez itt a sugár, mely számtalan, 

és annyi helyre ragyog, határtalan. 

Oda, ahol látszik a helyes lépés, 

ahol feleletre talál minden kérdés. 

 

 

Felmászunk a hegy tetejére, 

érzem, ahogy zúg a vére. 

Mindent érzek, ami benne van, 

Ő küldte nekem, fent a magasban. 

 

 

 

 

 

 

Reakció 

 

Keresed a helyed, fárad az agy, 

a fáradt agy mindent letagad. 

Sikeres vagy, de a szív menekül, 

ha a szív menekül, maradsz egyedül. 

Megbántanak téged, de nem fut a 

láb, 

cserébe hátrébb lép legalább. 

Tépik a hajad, de nem húz a fej, 

ezt is, mint mindent, le kell hogy 

nyelj. 

Kicsavarják a karod, nem fordul a 

könyök, 

nem alázkodik, mint a buta kölyök. 

Karikás a szem, de nem alszol el, 

a sok üveges tekintet nem felel. 

A kitört nyakad nem fordul át, 

meglátják benned a hibát. 

A lélek ige, a taposott lélek, 

újra feláll és újra élek. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kóválygós 

 

Reggel felkelsz, semmi új, 

a szél ugyanolyan fákat fúj. 

A tudat tovább nem érik, 

az érettek nem értik. 

 

Ugyanaz a stílus, kollektív, 

belül egy kiabáló kisgyerek hív. 

Az idejétmúlt gyerekkor, 

mint rég taposott utcapor. 

 

Klubokban keresett értelem, 

nem boldog, csak személytelen. 

Felelőtlenség és sanyargás, 

felnőni nem akarás. 

 

Azért a bölcsességet mondják, 

gyerekként ezt nehezen tudják. 

Nagynak látszanak ugyan kívülről, 

üresség köszön vissza belülről. 

Szeretnék mindenkinek megmutatni, 

bár a szendvicset anyának kell 

csinálni. 

Éretlen nemi aktusok sorozata, a 

legtöbb az a fajta. 

 

 

 

 

 

 

 

Ha más nem, akkor az élet 

nem hoz neked több virágos rétet. 

A lázadásból harcolt magány, 

de a felelősségtudat halvány. 

 

Pár gyökérben kapaszkodni tudsz, 

egyhelyben az élet elől futsz. 

Tudod, hogy nem pont olyan, 

néhány éved hamar rohan. 

 

Csak lásd meg, Ki vagy, 

a lelkiismeret nem hagy. 

A belső értéket fedezd fel, 

békülj meg az élettel. 

 

Ha meglátod itt a fényt, 

az bevilágít minden tényt. 

Ne hagyd magad, más vagy, 

mindig a jó helyen maradj. 

 

A hasznod majd abból fakad, 

ami a jóból rád ragad. 

Hiába a sok felelőtlen éjszaka, 

ha nincs más, csak a látszata. 

 

 

 



 

 

 
Sweetie versei 

. 

Árnyalatnyi remény 
 

Sokan mondják, hogy majd enyhülni fog minden, 

De még mindig úgy érzem, nincs kiben hinnem, 

És nem tudom, hogy mit kell akkor tennem, 

Ha a mérleg majd a rossz irányba billen. 

 

Addigra már sok minden rosszra fordul, 

S baj fogja vonzani magához a sok bajt. 

De talán, lesz még majd egy virág, mi kihajt, 

Aztán elűzi a fájdalmas idegbajt. 

 

Ugyanis nem mindegy, hogy ki, mikor és hol, 

Valamint, hogy milyen sötét rémet ápol, 

Hiszen a sorsunk minden jóra rácáfol, 

Végül pedig lelked ismét mindent gyászol. 

 

Így megy ez életek elvétele után, 

Minden szál összekavarodva és kuszán, 

Végül az elme elveszett, a test marad csupán, 

És még ekkor is te vagy az, aki puhány. 

 

 

 



 

 

 

Álmodni rólad 

 

Álmodni rólad finom és meleg, 

Szeretem, mikor hozzám ér a kezed. 

Boldognak érzem magam veled, 

S ekkor már semmi sem fenyeget. 

 

Álmodni rólad gyakran szoktam, 

Mikor még selymes kezedet fogtam, 

Már akkor ugyanazt mondtam, 

Azt az egyetlen szót suttogtam. 

 

Álmodni rólad könnyen lehet, 

Látni férfias és erős kezed, 

Mély, gyönyörű szép tekinteted, 

…mindig rajtam legelteted. 

 

Álmodni rólad nagy fájdalom, 

Két karod közt már nincs oltalom, 

Hogy merre jársz, azt nem tudhatom, 

De mindig csak rád vágyakozom. 

 

Álmodni rólad már nem akarok, 

Nyugton én többet nem alhatok, 

Lehet, hogy holnap mindent otthagyok, 

De mindig szeretni foglak, ezt tudhatod. 

 

Álmodni rólad már képtelen vagyok, 

Minden emléket magam mögött hagyok, 

Te pedig saját utadat járhatod, 

A felelősséget ezért is te vállalhatod. 

 

Álmodni rólad már soha nem fogok 

Olyan vagyok, mint a többi áldozatod, 

De ezúttal te is megtudhatod 

Milyen, ha az élet valakiben alábbhagyott 



 

 

 
 

Bánki Benivel Szakálos Fédra beszélget 

Szakálos Fédra :  Bizonyára sokaknak ismerős a neved, mégis mutatkozz be 

kérlek azoknak az olvasóknak, akik esetleg még nem ismernének! 

Bánki Beni :  Bánki Benjámin vagyok, versmondással, előadó-művészettel és 

költészettel foglalkozom. 2015-ben az Év felfedezettje közönségdíjasa lettem, és 

még ugyanebben az évben a forradalmian új költészetként aposztrofált slam 

poetry műfajú írásaimmal megnyertem a Ki Mit Tube online tehetségkutatót. 

Hagyományos versemmel a Magvető Kiadó verspályázatán lettem 1. helyezett. 

Tavaly a Kismenőkben tűntem fel, ez a TV2 csatorna saját gyártású 

tehetséggondozó produkciója volt. A tavalyi évben és idén is megkaptam a 

Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat, ez lehetővé tette, hogy bejárjam az 

országot önálló estjeimmel, illetve rendhagyó irodalom órákat tartok az 

általános- és középiskolákban, ahol a magyar nyelv szépségére, játékosságára 

próbálom felhívni a figyelmet nyelvi lelemények és szójátékok segítségével. Úgy 

érzem, nagy hatással vagyok a korosztályomra, ezért minden lehetséges eszközt 

megragadok, hogy továbbítani tudjam nekik az üzenetemet. 

Sz.F. :   Minek a hatására és mikor kezdtél el foglalkozni az irodalommal? 

B.B. :   Általános iskolás koromban is érdekelt az irodalom, a délutánjaimat 

rendszeresen a helyi könyvtárban töltöttem. Édesapám ismertette meg velem 

Latinovits Zoltán munkásságát, az ő versmondásait hallottam először. Idővel én 

magam is elkezdtem versenyekre járni, mára már több megyei, illetve országos 

díjat tudhatok magam mögött. 12 évesen én magam is belevágtam az alkotásba, 



 

 

lírai szövegeken dolgoztam. Ennek persze az is kiváltó oka volt, hogy nagyon 

vonzott akkoriban a rap zene. 

Sz.F. :  Mi a célod a szerepléseiddel a fiatalok körében? 

B.B. :  Nem titkolt vágyam, hogy megszerettessem a korosztályommal az 

irodalmat, hogy felkeltsem a diákok érdeklődését. Ezért járom az országot már 

lassan egy éve önálló estjeimmel, rendhagyó irodalom óráimmal. 

Sz.F. :  Mikor volt az első nyilvános szereplésed, és hogyan élted meg azt? 

B.B. :  Az elsőre nem emlékszem. De talán osztályon belüli Ki-Mit-Tud volt. 

Nem jutottam tovább. Így visszagondolva, azt hiszem, őszintén bátoríthatok 

mindenkit, aki valamit szeret csinálni, és amiben szeretne kiemelkedő lenni, de 

már a kezdeteknél elszomorítják, ne adja fel! A kitartás – bármilyen közhelyes 

is- tényleg nagyon fontos! 

Sz.F. :  Van olyan személy, aki inspirál a munkáid és az írás során? 

B.B. :  Konkrét személy nincs, az engem körülvevő világ inspirál: ismeretlen 

ismerősök, zenészek, videósok, költők, írók, hangok, sorok. Elég csak kinyitni a 

szemünket, mindennek megvan a maga költészete. 

SZ.F. :  A családod hogyan éli meg a sikereidet? Támogatnak a 

tevékenységedben? 

B.B. :  Szerencsés vagyok, hiszen mindenben segítenek. Én írok, ötletetek, 

előadok, de a szervezéssel kapcsolatos feladatokból a szüleim is kiveszik a 

részüket. Anyukám a pályázatokban, Apukám (többek között) a szállításban 

támogat, a két öcsém pedig már azzal is nagy terhet vesz le a vállamról, ha néha 

magamra hagynak a szövegeimmel. 

Sz.F. :  Hogyan érintett téged ez a hirtelen jövő népszerűség? 

B.B. :  Hirtelen jött, de sokat dolgoztam érte. Nem változtam, viszont fejlődtem, 

tanultam, tapasztaltam az elmúlt egy évben. 

Sz.F. :  Az iskolatársaid, hogyan fogadják el, hogy ilyen népszerű osztálytársuk 

van? 

B.B. :  Az osztálytársaim közé tartozik a legjobb barátom is, de mindenki 

nagyon rendes, az interneten futó versenyek alatt számos alkalommal nyújtottak 



 

 

segítséget az osztályfőnökömmel, Tarnai Gáborral együtt, aki pedagógus a szó 

legnemesebb értelmében, maximálisan velünk van. 

Sz.F. :  Hogyan zajlik nálad a „munkafolyamat” ? 

B.B. :  Nincs rá receptem, úgyhogy igencsak változó. Sétálok, és eszembe jut egy 

nem létező vers első sora. Leülök a gép elé, zenét hallgatok és beugrik egy jó 

szó, szókapcsolat. És ez csak két példa volt a sok közül. 

Sz.F. :  Mi alapján döntöd el, hogy miről fogsz írni? 

B.B. :  Arról írok, ami foglalkoztat. Szerelem, család, stb. Persze gyakran 

előfordul, hogy elkezdek szöveget írni egy alapgondolat mentén, és végül 

teljesen máshol lyukadok ki, mint ahol terveztem. 

Sz.F. :  Kinek mutatod meg először, amit írtál? 

B.B. :  A szüleimnek. A felkészítő tanáromnak. Kortárs költőknek. 

Sz.F. :  Rengeteg dologgal foglalkozol, írsz, fellépésekre, forgatáskora jársz. 

Hogyan tudsz mindemellett tanulni? 

B.B. :  11. osztályos vagyok és már közel fél éve magántanuló. Nagyon nehéz 

volt összeegyeztetni az iskolát és a sulin kívüli tevékenységeket, de nem bántam 

meg a döntésem, hiszen így végre azzal foglalkozhatok, amit szeretek. 

Sz.F. :  Mivel foglalkozol szabad idődben, ha éppen nem utazol, forgatsz vagy 

szerepelsz? 

B.B. :  Olvasok, zenét hallgatok, koncertekre járok, élem a fiatalok életét, persze 

mindemellett szinte minden másodpercben azon vagyok, hogy fejlődjek, hogy 

jobb legyek, a kreatív lehetőségeket kivétel nélkül támogatom. 

Sz.F. :  Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Tudod, már mivel szeretnél 

foglalkozni? 

B.B. :  Nem tudom, mi az irány, de a céllal tisztában vagyok. Az pedig biztos, 

hogy mindent folytatok, teljes mellbedobással, ha lehet, 100% felett. 

Sz.F. :  Köszönöm az interjút! Sok sikert kívánok a céljaid eléréséhez! 

 

 



 

 

 

Elmúlt 

 

Szerettelek, mert jó voltál, 

szerettelek, mert csókoltál. 

 

Szerettem szép szemedet, 

meleg tekintetedet. 

 

Szerettelek, mert akartál, 

szerettelek, mert vágytam rád. 

 

Szerettelek, mert veled repültem, 

szárnyaltam rózsaszín felhőkben. 

 

Álmomból lezuhantam, 

èletedből elsuhantam. 

 



 

 

Elvetted lelkemet, 

összetörted szívemet! 

 

Szerettelek, de elengedtelek, 

többé már nem szerettelek. 

 

Emléked még él bennem, 

de te már elengedted kezemet. 

 

Leromboltad, amit építettél, 

mindenről te tehettél. 

 

Nem kellek már én neked, 

felejts el hát engemet! 

 

Nem leszek a trófeád, 

megszerzett vásárfiád. 

 

Keress olyat, ki issza szavadat, 

édesgess mostantól  más lányokat! 

/Szakálos Fédra/

 

 

 

 

 

 



 

 

A szerelem vak 

 

Nem számítottam rád. Igaz, vak tyúk is talál szemet. Végül is jó volt...egy ideig. 

Csöpögtünk, mint viasz a gyertyán. Bár Brad Pitt szépségétől távol álltál, mégis 

valahogy megtaláltál. Úgysem a ruha teszi az embert. A szem számít igazán, az 

a lélek tükre. Ezt a felfogást próbáltam követni...egy ideig. Aztán rájöttem, 

nyugtával dicsérd a napot! Cseppenként egy idő után betelt a pohár. Nem 

akartad sose megbeszélni. Mindig azt mondtad: „Sok beszédnek sok az alja.” 

Néma gyereknek még az anyja sem érti a szavát. Csak a zöld foltok beszéltek, 

amiket rejtegethettem a kollégáim, a családom elől. Mocskosnak éreztem 

mindig ilyenkor magam. Úgy gondoltam, jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni, 

de te nem hallgattál rám. Az önuralom a legbiztosabb önvédelem, ezzel 

próbáltam bíztatni magam, de mikor fröcsögő nyállal közeledtél felém, rájöttem, 

hogy ezzel nem megyek sokra. Hiába, kutyából nem lesz szalonna. Egyszóval 

nem szépültem meg a szerelemtől. Ma már egy erős, határozott, karakán nő áll 

előttem, amikor belenézek a tükörbe. Megerősödtem. A válás meg kifejezetten 

jót tett. Lassacskán az idő is meggyógyított minden sebet. Sokat tanultam a 

házasságunkból. Hisz jó pap is holtig tanul. 

/Szakálos Fédra/

Csery Klaudia 

Voltam neked... 

 

Voltam én minden, 

Hercegnő rózsaszínben, 

Gondolat messze innen, 

Tengődő hal vízben, 

 

Kavargó szélvihar, 

Mi nyugodni nem akar, 

Ragyogó fénypont, 

Mi mindent eltakar. 

 

 

 

 

Voltam neked fájdalom, 

Égető hiány, 

Voltam neked nyugalom, 

Mi folyton átjár. 

 

S most vagyok neked emlék, 

Egy kósza gondolat, 

Mely ha megrohan, 

Szíved megszakad. 

 



 

 

Bognár Adrián 

A virradó remény 
 

 

Átfut hátamon a hideg, fázom, 

vacogok, 

Tél van, rideg tél, 

A nap nem süti befagyott 

mellkasom, 

Tél van, s torkomnál pengeél. 

 

Szívem nem dobog s nem 

ragyog, 

Szemeim a semmibe néznek s 

meredtek, 

Lépni nem tudok, nemsokára a 

földbe fagyok, 

Életem semmit se ér, ha nem 

szerethetlek. 

 

Sötét alakok mászkálnak fekete 

réten, 

Nevetnek felém és csak 

kiabálnak.  

"Ne bántsatok!" - kérem, 

De ők nem szólnak, csak 

tovaszállnak. 

 

Egy fényes napsugarat pillantok 

meg az égen, 

A világ kizöldül, és virágok 

nőnek a feketeségből. 

 

 

 

 

Egy lányka jelenik meg a 

messzi réten, 

Édes hangján mondja:  

"Ne aggódj, eltűnt a felhő az 

égről!” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DarkFox versei 

 

A Hold meséje 

 

Nagy éji utazó, 

aki millió vándorutat tesz 

fáradhatatlanul. 

Szeme messze látó, 

csillagfényes égbe vész 

nyomtalanul. 

Vadak hallgatják misztikus meséit, 

majd álomba ringatja őket 

a sötét éj. 

Furulyázza a csodaszarvas regéit, 

ruhája ezüstös, nagy szőttes, 

akitől sose félj.  

Ilyenkor őszinte lesz a hazug, 

harsányan dalol lágy zenére  

a csillagos ég alatt. 

Élete fájdalmai ejtik rabul 

az embert, kinek kedvére  

a magány szalad. 

 

 

 

Végtelen a nagy Hold meséje, 

emberré teszi az embert  

s vaddá a farkast. 

Ó te, csillagok vezére, 

akit Szeléné szentelt, 

a világot örökké takargasd! 

 

 

 



 

 

Emberek kórképe 

 

Szenteltvíz fröccsen, ég a csontom, 

Én vagyok a sztár a porondon. 

Angyalok, ördögök előttem 

békülnek, 

Rájövök, hogy éppen a sírba 

földelnek. 

Mennyország, pokol, talán 

purgatórium? 

Majd ha testemből kiszáll lelkem, 

megtudom. 

Az élet egy rakás bűzgombóc, 

Minden ember szomorú bohóc. 

Már a fénybe hoznak éjszakát, 

Egyetlen ember vezényszavát 

követik, mint holmi egyszerű 

robotok, 

Csodálkozva a nagy tömegben 

topogok. 

Miattam békült ki már angyal s 

ördög, 

Ne legyetek szürke, zavarodott 

ökrök! 

Sápadt mindenki, mint a márvány, 

Nem létezik a gonosz sárkány! 

 

Fekete ruha, fekete arc, 

Már nem érdekli őket a harc. 

Emberek saját problémáik rabjai, 

Ezzel törődnek, nincsenek szép 

napjaik. 

Egyre savanyúbb agy, minden csak 

színdarab, 

Fejükön vastagodik a keménykalap. 

Mennek az orvoshoz, itt-ott fáj, 

Teljesen elöregedett máj. 

Talán alkohol, vagy a lélek? 

Vagy csak motoszkál egy nagy 

féreg? 

Ezek a lélek gondjai, nem lehet más, 

A fizikai fájdalom csak gágogás. 

Ennek gyógyítására nem jó a műtét, 

Senki sem alkotja saját életművét. 

Szakadó esőben ballagnak, 

Eltűnt szövege a dallamnak. 

 

 

 

 



 

 

Az emberiség margójára 

 

Mindent elszív, teljes űrt hagy, 

Mint a hatalmas alföldi éjszaka. 

Emberi báb táncol fagyos északra, 

Teljes a hóvihar és fagy. 

 

Az idő lelassul s kérdé az agg: 

" - Miért süllyed Isten nyája? " 

Majd szól az angyalok kara: 

" - Mert mindenki megfutamodva 

szalad. " 

 

Legyőzve a szivacsos agy,  

Összeomlott a színes fantázia 

s a csodálatos anatómia. 

Le lett téve végleg a kard. 

 

Emberi tetemek, hálátlan a szag, 

A lét boszorkány babona. 

Éjjel felrikolt a bába: 

" - Véres tengerben fürdik halandó 

had! " 

 

 

 

Az agg kezében parittya: 

" - Leszek az emberiség bátor szája! 

Égieket büntető forró láva! 

Kelljen már fel minden szittya! " 

 

Megjelenik Istennek főangyala: 

" - Bölcsnek hiszi magát az agg, 

hitetlenre az Úr lecsap! " 

Elkezdődött az emberiség tánca. 

 

Vér fröccsen, csont széttörik, vagy 

bölcsőben keservesen sír egy baba, 

majd a tömegbe hasít a bába szava: 

" - Égi s földi együtt hal! " 

 

Harc közepén lejő valaki árnya, 

Látja, hogy hatalmas a baj: 

" - Ne szaporodjék már a vad! 

Fejeződjék be a rettentő lárma! " 

 

 



 

 

Szív megáll s idő lefagy, 

Itt van, kinek legnagyobb a hatalma. 

Megrémült és felszállt angyalok 

kara, 

Elnémult a bába-kacaj. 

 

" - Emberek, világotok egy tűpárna! 

A hitetlen agg bűne nagy, 

Bűnhődjék a halandó had! " 

Tűz égett, tenger áradt, ember bánja. 

 

Lelkek tűntek, mint madárraj, 

Kiűzve végleg, összesnek tört 

szárnnyal. 

Az Úr büntet, javulásra nem várva. 

Jön a rút boszorka alak. 

 

Nem leli lét maradványát és kacag: 

" - Az a gyáva nép, a hanyag, 

Pusztít az isteni harag! 

Végre nincsenek a kártevő varjak! " 

 

Férfi s nő mind átkot kap, 

Végleg elalszik viharban gyertyája. 

Halott báb táncol, elhervadt rózsája, 

Teljes a sötét és gyásznap. 
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