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Kedves olvasók! 

  
Ismét magunk mögött hagytunk egy évet, és nagy 

boldogsággal, reménnyel fogadtuk a következőt! Elérkezett a 

Valentin nap, a szerelmesek napja. Ebben a számban, sok-sok 

érzelem mutatkozik meg. Reméljük, tetszeni fog nektek, és 

többen is kedvet kaptok az alkotáshoz! Ne feledjétek, 

becsüljétek meg szerelmeiteket, barátaitokat, és éljetek a 

mának! 

 

Jó olvasást! 

Tóth Noémi 

 

 

  



 

Kérdések   

Legyen ez kék 

Mint a tengernyi ég. 

Legyen ez zöld 

Mint a mohás föld. 

Legyen barna 

Mintha a sár betakarna. 

Lehet, hogy az arc boldog, 

De a szem érzéseket hordoz. 

Kitűnik belőle a szomorúság, 

A szerelem, a boldogság... 

Minden.  

Elhitted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szem 

Elhagynám házamat, 

Szerető társaimat. 

Ők nem értenék, 

És gyakran kérdeznék: 

"Miért ment el? 

Hisz örökké csak nevetett. 

A vicceit nem szórná nagy ésszel? 

Pedig olyan boldog lehetett..." 

És előtte kérdem én: 

"Valaki kiáltaná sírva a nevemet? 

Valaki begyógyítaná sebemet? 

Valaki lenne itt életem végén? 

Valaki fogná a kezem, mikor 

haldoklom? 

Amikor a dokinak az életemet 

taglalom? 

Hányan hazudnák: "Mindig is 

szerettelek, 

Ezért adtam szavaim, szívemet 

hegesztőnek"?" 

Minden nap száz ilyen gondolat 

Kergeti eszemet, 

Hatalmassá téve ott a forgalmat. 

Várva, hogy valaki megfogja 

kezemet. 

Visszahúzzon a szakadékból, 

Melybe más belelökött, 

Kiszakítva engem a nyugalomból. 

Utána meg a tettes elszökött. 

 

Antal Zita 9.b 

 



  

Keserédes álom 
 

 

Elmém füstölője altat el a magányos, sötét szobában, 

Rejtélyes pillantásod ismerős, s azt hiszem, láttalak már álmomban. 

 

Hideg éjjelen a lámpák meleg fényeiben sétáltunk csak mi ketten. 

Nyugtass meg kérlek, hogy a tragédia nem következik be e történetben. 

 

Sötét kabátodra óvatosan hullott a fehér hó, 

Hasamban pedig megpihent egy pillangó. 

 

Mély sóhajok közepette egymás lelki szemeibe meredtünk, 

Felszálltunk a Holdra s az égre csillagport hintettünk. 

 

Folyton folyvást az járt a fejemben, csak fel ne ébredjek, 

Maradj, még itt mellettem, s ne csípj belém, könyörögve kérlek. 

 

Óvatosan közel hajoltál, de közben végig szemembe néztél, 

Aztán tekinteted lejjebb vándorolt, s ezzel csókot kértél. 

 

Azt hittem, a csoda egyesül majd a józan ésszel, 

De te hirtelen elfutottál a hűvös széllel. 

 

Én pedig utánad rohantam, ahogy csak bírtam, 

El is kaptalak, s nem engedtelek volna, míg el nem sorvadok holtan. 

 

Könnyes szemekkel hosszú karodat öleltem, 

Üvegszívem megrepedt, mert ismét a magányos szobában ébredtem. 

 

     

 

 

Mesztegnyei Amadeusz 

 

 

  



 

 

Szenvedés 

 
 

 

Fáj. 

 

Tagadni kár. 

 

Elnyom, s lefáraszt, 

 

A könny pedig eláraszt.. 

 

Neked írom ezt, 

 

hogy tudd, mit vesztesz. 

 

Igaz, bár nem sokat, 

 

Csak elhervadt virágcsokrokat. 

 

Sírok. 

 

De csak csendben, 

 

mint a temetőben a sírok. 

 
 

Rose 9.b 

 

 

  



 

 

Egy átlagos reggelem 

 

Pegazusok önfeledten, félelmet nem ismerve repülnek át a 

magasban a piros cukorillatú felhők között, csillámfényű tavak és az 

élénkzöld rétek felett, ahol a lila tehenek örömmámorban majszolják a 

harmatos füvet, és én eközben egy pihe-puha hintaágyon fekszem 

gyömbéres kekszet nassolva. 

Ezt az idillt egyszer csak egy borzalmas és ideiglenes traumát 

okozó zaj szakítja meg, melynek forrása az ágyam melletti kis 

szekrényen álló óra. Miután nagy nehezen kezemet kinyújtva leállítom 

ezt a förtelmes ricsajt, még tíz percig félkómásan azon tanakodom, 

hogy felkeljek-e. Mi van, ha ezt is csak álmodom? Lehet, hogy amit 

álomnak vélek, az a valóság, és amit valóságnak, az csak egy álom? 

Mivel erre nem találok választ, inkább felkelek, kimegyek a konyhába, 

és csinálok magamnak reggelit, amit aztán komótosan megeszek, és 

tovább töröm a fejem hasonló eszmefuttatásokon, közben igyekszem 

nem visszaaludni, nehogy elkéssek. Azt követően, hogy az utolsó 

falatot is megettem, szép lassan megmosom a fogam, hogy még sokáig 

ragyogóan szép mosollyal ajándékozhassam meg ismerőseimet. Majd 

a ruhásszekrényem előtt állva azon töprengek, hogy meleg pulóvert, 

vagy egy csinos pólót húzzak és rá egy kardigánt. 

Miután megszületett a döntés, meg fésülködőm, odafigyelve, 

hogy mindig a hajvégektől kezdjem a kócok kibontását, nehogy tovább 

törjön, és emiatt többet kelljen vágni legközelebb. Aztán végre 

valahára eljutok ahhoz a ponthoz, hogy el kéne indulni az iskolába. 

 

 

    Barokk  stílusparódia 

Óradnai Zsófia 12.b 

 



Megszerettelek 

 

Nem gondoltam volna, 

Hogy elkezdünk beszélgetni, 

Az is lehet, hogy a  

Sors hozta így. 

 

A régi érzelmek 

Újra előtörtek belőlem, 

Nem tudtam még, 

Hogyan is mondjam el. 

 

Bevallottam mindent, 

Már nem bírtam tovább, 

Kisírt szemekkel vártam, 

Mit is reagálsz. 

 

Te is elém tártad a szíved, 

Pedig tudtad, hogy lehet 

következménye. 

Bevallottad, mit éreztél irántam, 

Emiatt teljesen lesokkolódtam. 

 

Abban a pillanatban 

Eltört a mécses. 

Nem tudtam, hogy 

Mihez is kezdjek. 

 

Barátnőd van, tudom, 

Mégsem bírom elfogadni. 

Féltékeny vagyok, lehet, 

Hisz szeretlek Téged! 

 

 

 

 

 

 

Az első találkozás 

Egy álom volt számomra. 

Hozzád érni, megölelni, 

Először látni valóban. 

 

Elkísértél haza, 

Pedig nem is kértelek meg, 

Ez a pillanat 

Sokáig lesz felejthetetlen. 

 

Belenéztünk egymás szemébe 

És elmosolyodtunk, 

Csodálatos élmény volt, 

Ezt mondhatom. 

 

Abban a pillanatban  

Magamhoz húztalak volna, 

De nem mertem megtenni, 

Mivel így is zavarban voltam. 

 

Bárcsak tudnád, 

Mennyire beléd szerettem. 

Ez az időszak 

Teljesen hihetetlen. 

 

Próbállak elfelejteni, 

De sajnos nem megy. 

Amikor meglátlak, 

A szívem ver érted! 

 

 

 

 

      Virágh Brigitta 11. b 

 

  



 

Gyémántok az égből 

 

S a gyémántok a nyári égboltról most megfagytak, s lehullnak, közénk a porba. Ide 

küldte őket az élet, hogy itt borítsanak be minket fényükkel. Nem tündökölnek most ők 

oly ékesen - magasztosan fölöttünk, mint mikor felnéztünk rájuk, s ők letekintenek 

reánk, mint angyalok a Földre. - Fakón csillognak vissza ránk, ha van, ki rájuk vesse 

fényét. Nem figyelnek már őrájuk; az idő apró porrá morzsolta őket; - kirúgták alóluk 

a fenséges széket, s fényes koronájukat összetiporva lerángatták őket a mélybe, közénk, 

s darabjaikra hullva s összemorzsolódva hevernek a földön, egyedül már ki nem 

látszva. - S tapossuk őket, nagy bakanccsal, ropogtatva talpaink alatt, s kedvelten 

hallgatjuk a zajt, ahogy a megtörtek ropognak. Le lettek száműzve, pedig semmi bűnt 

nem tettek; csodák voltak s remények. Nem büntetésből lettek leáldozva; hanem nekünk 

ajándékba. Hozzák magukkal áldásukat, mit fentről sugároztak szét. Lehűtik odakint a 

világot, késztetve minket, hogy máshol gyújtsunk lángot; benn a szívünkben, egy 

másfajta reménységben. S ha magukban nem is látja már senki őket, együtt mégis 

tündökölnek. Míg az ég sötét, a talaj ragyog tőlük, mindenki gyönyörködik bennük. 

Más világot tárnak elénk, mely minden lelket megérint. Egyfajta megvalósult 

álomvilág, egy kis fagyos mennyország. 

Bruder Anita 11/c 

  



 

 

Határ 
 

 

Átléptél rajtam,  

Mint én a határon, 

Továbbsétáltál,  

Kérlek, hát verj agyon. 

 

Üss, harapj, tépj, 

A szívem szakad szét, 

Elszállok a fájdalommal, 

Persze még maradnék. 

 

Maradnék, hogy érezzem, 

Hogy belém martál.  

Maradnék, hogy szívem vérezzen, 

Ez az, amit akartál? 

 

Választ sosem kapok már, 

Napról napra meghalok, várj,  

Majd ha sokkol, halálhírem szállj,  

Vérző szívem kezeidben, kár. 

 

Láttam a tekinteted, 

A lelkedbe láttam, ahogy csillogott 

Szemed. 

 

Megöltél bennem még egy érzést,  

Kivetted hátamból, majd szívembe  

Szúrtad a kést. 

Feltépted szívemben, azt a rohadt sok 

öltést.  

Nézz hát a szemembe, miközben megölsz, 

és 

Forgasd, még forgasd, a vérem. 

Lepereg.  

Te pedig nyugodtan, lassan az arcodra 

kened. 

 

Élvezed, hogy fáj nekem,  

Mégis magad bántod,  

Bocsáss meg kérlek, hogy miattam  

Véres lett a kabátod. 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó leheletem várom, hogy 

 Kiszálljon,  

Mennyországban járom majd a 

Gyönyörű szép táncom.  

Angyal leszek s hazamegyek, 

Ez neked ne fájjon.  

 

Ártott már mindenki eleget,  

Hogy haza kelljen vágynom. 

 

Csendben várom könnyeim, hogy folyjanak 

ki szememből,  

Helyette szavaim folynak ki fejemből,  

Tetteim a kezemből,  

Érzéseim pedig az elfáradt lelkemből. 

 

Összemosódik minden, miben eddig hittem,  

Varázslatos érzésekkel fojtogat az Isten. 

 

Kegyelmet kérek, de hát helyette kapok,  

Még százezernyi döfést a lelkembe, hogy a 

testem még nem halott. 

Megkönnyebbülés lesz nekem és 

mindenkinek, aki eddig hallott. 

 

Hogyha mindenhogy meghalok, majd 

hiányozhatok,  

És nem leszek már teher, mi arcotokra 

fagyott. 

 

Egres Liliána 11/b  



Életútba merengés  

 

Itt vagyok, de mondd! 

Hol vagyok? 

Beültem a csónakomba, 

Hosszú utakra evezek! 

Nézz magadba! 

Eljutottál idáig, 

Csónakomból kis hajó, 

Jó úton haladsz! 

Teszünk egy kis kitérőt! 

Lekötöm kis hajóm, 

Pihen a kis hajóm, 

Pihen az élet! 

Kis hajóm elvitte az ár! 

Most mihez kezdek? 

Hol vagyok? 

Vissza kell szereznem! 

Barangolok 

Egy sötét erdőben! 

Egymagamba, egyedül! 

Az eső is megeredt! 

Mit kezdek most? 

Nem ülhetek tétlenül! 

A hajóm rám vár, 

Ő is egyedül van! 

Útra kelek a harcba! 

Nehéz útnak elébe állok, 

Belevágom a fejszém! 

Induljunk! 

 

 

 

 

 

Telis-tele akadállyal, 

Túlélem őket! 

Közel a vég, 

De kitartó vagyok! 

Tűzön-vízen át, 

Mindenen átkelek! 

Szívemben tüske, 

Kiállom a próbát! 

Erdő szélére érek, 

Szakadékkal nézek farkasszemet! 

Belevetem magam, 

Nincs megállás! 

Úszok egy keveset, 

Majdnem belefulladtam, 

De épp bőrrel megúsztam! 

Titán vagyok! 

Meglepődtem, látom hajóm!  

Itt van, végre!  

Életemre leltem, 

Evezzünk tovább! 

Hajóm megy útján! 

Szépen, akadálymentesen! 

Folyik a víz! 

Megy az élet tovább! 

 

 

Mädcher Máté 11/b 

 

 

 

 



 

Márványerkély 

Az erkélyről figyelte a lassan viharossá váló, egyre sötétedő kék eget. Hangos 

mennydörgést követve fénylő villámok érintették gyengéden a messzi tájat. 

Ahogy a felhők gyémántkönnye zuhogni kezdett, a boldogan szálló madarak 

rejteket keresve tűntek el. A hölgy, mintha csak a vihart várta volna, felült az 

erkély márványkorlátjára, s lábát a mélybe lógatva meredt tovább a távolba. 

Hideg szél kapott hosszú, sötét hajába, s rázta meg lila ruháját. Kis idő után 

lelke vére csepegni kezdett, majd a mellette lévő márványoszlopot átkarolva 

felállt, s halk altatót énekelve magának, dőlt hátra az erkély alatti rózsaágyba. 

 

A vihar 

Sötét, viharos este volt. A Holdat eltakaró felhők könnyei vad táncot jártak a 

résnyire nyitott ablakom üvegén. Az erős szél elhaladtával földig hajoltak az 

öreg fák. Szeretem az ilyen időt, megnyugtat. A szobámban ülve, halvány 

gyertya lángja mellett olvastam kedvenc verseimet egy öreg, sárgult lapú 

könyvből. A régi lapok illata keveredett az eső beáramló, édes illatával. Majd 

szerelmem érintését éreztem vállamon, s csókot nyomott arcomra. Hirtelen éles 

fájdalom nyilallt mellkasomba. Hátranézve színtiszta sötétséget láttam 

szemeiben. Majd egy utolsó csókot adva, s tőrét ismét átszúrva már törött 

szívemen, küldött örök álomra. 

 

Czimber Adrienn 11/c 

 

 

 

 

 

 



Egyedül 

-Egyedül vagyok... Senki nem ért meg engem. Minden napom ugyanolyan. 

Felkelek, reggelizek, suliba megyek, majd a nap végén hazajövök. Ez megy már 

két éve. Azóta a nap óta. 

„-Kate! Kate! Gyere már! Indulnunk kell! 

-Megyek anya! - kiabáltam vissza neki. 

Felálltam az asztaltól, felkaptam a táskám, és kiszaladtam a kocsihoz. Fekete 

színű, derékig érő hajammal majdnem arcon csaptam magam, annyira siettem. 

Nagyon izgultam, hisz ez volt az első napom a középiskolában. Beszálltam a 

kocsiba. Anyukám pár perc múlva beszállt, és elindította a kocsit. Egy olyan 20 

perc múlva ott is voltunk a sulinál. A főút mentén volt. *Jó nagy hangzavar lesz 

az órákon (Kate) *  Kiszálltunk és felmentünk az osztályteremhez. Mindenki 

beszélgetett, mintha csak tegnap váltak volna el egymástól. 

-Szia! Én Akira Hyousin vagyok! Szólíts csak nyugodtan Akira-san-nak. - jött 

oda hozzám egy lány. 

-Szia... Én Kate Hikari vagyok. Örülök a találkozásnak! 

-Kate! 

-Igen, anya?  

-Ó... Bocsánat a zavarásért! Látom, máris összebarátkoztál valakivel. Suli után 

csörgess meg! Puszi! 

-Rendben, szia! - szerettem anyumat meg minden, de akkor is új suli és új 

emberek... Az első benyomás a legfontosabb. 

-Lassan kezdődik az óra. Van kedved mellém ülni? 

-Igen! 

A tanév kezdete óta Akira-sannal nagyon jó barátok lettünk. Lassacskán egyre 

hidegebbre fordult az idő, és elérkezett a téli szünet, a karácsony. Anyám elhívta 

Akirát, hogy pár napot töltsön náluk. 

Etelt az első nap. Akira már nálunk volt. Édesanyám bejött a szobába, és így 

szólt: 

-Kate! Akira! Öltözzetek fel jó melegen! 

-Hova megyünk? - kérdeztem meg. 

-Van számotokra egy meglepetésem! 

-Hurrááá! - azzal elkezdtünk készülődni. 

10 perc múlva már kocsiban ültünk. Útközben az ablakból kinézve, hóval teli 

dombokat és fákat láttunk. 

-Anyaaa! Mondd meg most már, hogy hova megyünk! 

-Mindjárt ott va- nem tudta befejezni a mondatot, mert abban a pillanatban 

megcsúszott a kocsi, és orral nekiütközött egy fának. 

A közelben levő autósok megálltak és odarohantak segíteni. Nagy nehezen 



kimásztam a kocsiból. Az ütközésnél bevertem a fejem, így az arcom csupa vér 

volt. 

-Anya! Akira-san! Minden rendben? Kérlek, valaki hívja a mentőket! - 

kiabáltam, majd elájultam. 

Amikor felébredtem, nem tudtam, hogy hol vagyok. Pár perc múlva eszembe 

jutott a baleset. Fel akartam ülni, amikor valaki megszólalt: 

-Én a helyedben nem tenném. Pihenned kell. 

-Beszélnem kell egy orvossal! 

-Én orvos vagyok. Velem beszélhetsz. 

-Anyám jól van? És Akira? Nem esett bajuk? 

-Sajnálom,de... 

-Mit sajnál?! Mi történt? 

-Az anyja meghalt. 

-Nem! Nem lehet! 

-Még a mentőben megkért, hogy adjam oda ezt neked. - nyújtott át egy borítékot. 

Az állt rajta: „Csak akkor nyisd ki, mikor már teljesen elvesztél!" 

-És mi van Akirával? 

-Előtted egy kicsivel ébredt fel. 

-Akkor jól van? 

-Nem.. Amnéziája van. 

-Tessék?! 

-A balesetben csúnyán beütötte a fejét. Agyvérzést kapott, és minden eddigi 

emlékét elfelejtette. Az utolsó dolog, amire emlékszik, az a nyolcadikos 

ballagása. Azután már semmi.. 

Nem válaszoltam, mert nem is tudtam. Abból a csodás téli szünetből egy 

tragédia lett. Hangtalanul elsírtam magam" 

-Elvesztettem a számomra legfontosabb embert. Az anyukámat Midori Hikarit és 

az egyetlen barátomat, Akira Hyousint. Most a bátyám, Lotus Hikari vigyáz 

rám. Rajta kívül nincs más élő rokonom. Vagy mégis.. de ő nem törődik velem. 

Az apám születésem előtt otthagyta anyámat. Így lettem Kate Hikari. Hikari... 

Igyekszem őt elfelejteni, de nem megy. Még mindig gyászolok. Két év után is. 

Feketét hordok, bármilyen idő, napszak, hónap van.  

A suliban mindenki engem bánt. Megtanultam, hogy ha elrejtem az érzéseimet, 

akkor nem fogok senkit sem magam mellől elveszíteni. 

-Mi van Kate! Már megint fázol?! 

Megforgattam szemeimet, majd továbbmentem. Szép, meleg tavaszi nap volt, de 

a szívemet semmi nem tudta megmelengetni. Kék szemem állandóan szürkének 

tűnt, az érzelemmentességtől és a sok sírástól. Bementem az osztályterembe, és 

leültem a helyemre. Pár perc múlva kezdődött az óra. 



-Jó reggel! Mostantól ez a fiú a ti osztályotokba fog járni! 

-Sziasztok! Engem Karma Doroshii-nak hívnak. 

*Milyen aranyos ez a srác... Főleg, ahogy zöld szemén és barna haján 

megcsillan a napfény... Várjunk csak?! Miket gondolok én itt össze-vissza! 

(Kate)* 

-Karma, légy szíves válassz magadnak egy helyet. 

Karma elindult a padok között. A padom mellett megállt, letette a táskáját és 

leült. 

-Szia Kate Hikari! Karma vagyok!  

-Cs... Ne merd kimondani még egyszer a nevem!  

A Hikari névre állandóan összeszorul a szívem. 

-Ööö... Kérlek, suli után körbevezetnél? 

-Miért pont én?! *Leszállhatnál rólam! Nem vagyok rád kíváncsi!! (Kate) * 

-Az egész intézményben csak téged ismerlek... vagyis. Szeretnék veled jobban 

megismerkedni! Aranyos lánynak tűnsz! 

Nagyon meglepődtem, hogy ezt mondta. 

*Végre vége ennek a napnak! (Kate)* 

-Kate! 

-Jaj ne... 

-Akkor körbevezetnél? 

-Igen. 

-Köszönöm!  

-De ne számíts semmi jópofizásra! 

Egy olyan fél óra múlva a főbejárathoz értünk. 

-Akkor kész is volnánk! Mindent megmutattam neked! Akkor én indulok is haza. 

Karma a kezem után kapott, amit sikerült is megfognia. Visszafordultam és kissé 

dühös és értetlen szemmel néztem rá. 

-Ne! Kérlek várj! Van kedved eljönni velem sétálni? 

-Bocs, de nem. Dolgom van. – azzal faképnél hagytam és elindultam haza. 

-Rendben.. Szia... *Várni fogok rád minden reggel! (Karma)* 

1 héttel később 

----------------------------------------------------------- 

-Szia Kate! 

-Szia Karma. 

-Hoztam neked valamit. Kérlek, csukd be a szemed. 

-Ok. - tettem meg amit kért. 

Abban a pillanatban éreztem, hogy két kar fonódik körém. 

-Mit csinálsz?? – löktem el magamtól Karmát. 



-Én csak ölelést adtam neked. 

-Kopjál le! 

-De- 

-Nincs de! Leszállnál már rólam?! 

-Igen 

Azzal megfordultam és elmentem a terem felé. Hamarosan Karma is jött 

utánam. Most nem mellém ült le, hanem egy paddal hátrébb. Egész nap nem 

szólt hozzám, ami egy kicsit bántott, de már megszoktam, hogy így bánnak 

velem. 

-Azóta eltelt már egy hét. Nem szólt hozzám, nem köszönt nekem. Elkezdett 

kerülni. Akkor kezdtem magamat szörnyen érezni. Szerettem a közelségét. Ahogy 

bánt velem, hogy mindig beszélgetni szeretett volna. Nem akartam közel engedni 

magamhoz. Féltem, hogy elveszítem. Mint Akira-sant. 

Amint beértem a suliba, elindultam megkeresni Karmát. Beszélni szerettem 

volna vele. Amikor befordultam a harmadik folyosón, megláttam. 

-Karma! 

Karma felnézett. Szomorúság, csalódottság és meglepettség volt a szemében. 

Odaszaladtam hozzá és felnéztem rá. 

-Beszélnünk kell! 

-Menj már innen! Nem látod, hogy nem vagyok kíváncsi rád? 

-Sajnálom amiket mondtam. Eléggé megszerettelek, csak nem voltam hajlandó 

magamhoz közel engedni. Nem akartalak elveszíteni, mint Akira-t. 

-Na persze..  

-Nézz már rám! - azzal megfogtam a fejét és magam felé rántottam. 

Az arcunk csak pár centire volt egymásétól. /Milyen gyönyörű Kate! A szemei 

hogy csillognak!/ Karma közelebb hajolt Kate-hez és megcsókolta./ 

Visszacsókoltam őt. A körülöttünk lévő emberek bámultak minket, de nem 

érdekelt. Életemben sok év után először, boldog voltam. 

-Karmával most már nagyon jól kijövünk. 

 Egy ismerősöm meghívott mindkettőnket a Gaara/Anime fanok adminjai közé. 

Mi szívesen elfogadtuk. Még nem értem teljesen az érzéseimet, de mivel Karma 

mellettem van, így könnyebb lesz őket elismerni. És ha valaki megkérdezi a 

nevem, akkor büszkén azt mondom: A nevem Kate Hikari! 

 

Antal Zita 9/b 
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