
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2020 MÁRCIUS 



Kedves Kelet-olvasók! 

 
Szeretett iskolaújságunk márciusi számában ismét lenyűgöző 
művekkel találkozhattok, megismerkedhettek új szerzőkkel. Szívből 
kívánom, hogy váljanak inspirációvá számotokra, hogy merjetek ti is 
alkotni, valamint kiteljesedni. 

Fordulóponthoz érkeztünk. Mostantól, a Kelet szerkesztését Wéber 
Máté és Krassói Gergely fogja kézbe venni, akik szintén szívükön 
viselik majd szeretett lapunk sorsát. Bátran forduljatok hozzájuk 
kérdésekkel, művekkel valamint ötletekkel. 

Szeretném megköszönni az alkotóknak, az olvasóknak az élményeket, 
amit nekem nyújtottak. Sok-sok tehetséges diákot ismerhettem meg az 
újság által, csodás alkotásokat olvashattam. A legszebb az, hogy sok 
embernek mosolyt csaltunk az arcára, miután versét, novelláját 
viszontlátták a kinyomtatott verzióban. 

Sok szerencsét kívánok mindenkinek a tanulmányaiban, kívánom, 
hogy érjétek el az álmaitokat, és ne felejtsetek el kreatívnak lenni, hisz 
ennek az iskolának ez az egyik legmeghatározóbb jellemzője. 

Tóth Noémi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Odi et Amo 1. 
 
Mindig azt mondják, éltet a szeretet, mit érzel,  
olyan mint a kávé, sok csepp édes mézzel. 
 
Mert ha megvan Ő, s a szerelem, mit érzel,  
az élet csupa boldogság és Happy End-del végzel. 
 
De azt senki sem említi, mikor is jön Ő, 
s szívembe mikor költözik be a békés mező. 
 
Hányadik lesz Ő, s meddig kell csalódnom, 
és érdemes egyáltalán járnom ezen az úton? 
 
Mert szívemben a fájdalom, mint bősz tenger 
lecsap, 
így a kevés fény miatt, a sötétben minden mag 
marad. 
 
Hisz itt ülök én fájdalomban, s sebzett testtel, 
a lelkem darabjai, mint szilánkok, a kezemben 
hevernek. 
 
Mert hiába verdes a szív, csak egy sebzett madár, 
repülni többé már nem fog talán. 
 
Mindenki, ki megfoghatta, tollát tépte ki, 
mikor már az sem maradt, szárnyát vették el neki. 

 
 
A madárnak már nem maradt, se tolla, se szárnya, 
csak a pici szíve maradt meg mára. 
 
Félti azt ám nagyon a pici madárka, 
de mégis mihez kezdjen, így egymagában. 
 
Mert félti ő a szívét, s kincsként őrzi nagyon, 
hisz nincs neki annál nagyobb vagyon. 
 
De ha mégis egyszer, oda kéne adni, remélem Ő 
jön, mert különben szét fog hasadni. 
 
Bízom benned nagyon, hogy kárt nem teszel,  
s ha mégse te vagy Ő, akkor sem sebzel. 
 
Tán utolsó reményem vagy te Mindenható, 
mégsem bízom benned, ez kézzel fogható. 
 
Annyi bánat érte már a pici madárkát, nem kívánja 
újra, szomorú sorsát. 
 
Mert párnak választana, barna szemű, magas 
herceg, 
mégis az életével játszol, kérlek ne öld meg! 
 

 
Odi et Amo 2. 
 
A szeretet, s a fájdalom, néha együtt jár, 
hisz szeretet nélkül élni, gyakran nagyon fáj... 
 
Én is szeretek valakit, de az is csak fáj, 
hisz veszélyes, ha ez a két ember egymásra talál. 
 
Az eleje, csak boldogság, csupa szép, s cukormáz, 
de a vége félő, hogy fájdalmas elválás. 
 
De mégis oly szép, s megbabonáz, 
de a kérdés annyi, hogy szeretjük-e egymást? 
 
Hisz ez a szív, mit hordozok, egy emberért dobog, 
s mégis félek, hogy szívének lángja másért lobog. 
 
Hisz hiába oly fényes, a külcsín és a belső váz, 
mikor lehet, hogy őt hideg másért ráz. 
 
Egy két apró gondolat, mi elmémben pihen, 
felborított mindent és szívem már nem pihen. 
 
Hisz tán megbabonáz ez a magas isten, 
mégis ott a kétely, hogy semmi sincsen. 
 
Így hát mondom én most, legyen csak boldog, 
mert a szívfájdalomnál jobb, ha ő mindig 
mosolyog! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shira Hamilton 



 

Reality 

 

What is real? 
 

How is the deal? 
 

I wonder every day 
 

Whether it is already May 
 

Or I still suffer 
 

From my thoughts 
 

They cause me so much darkness 
 

Barely can the light be seen 
 

Who knows? 
 

Maybe there is no such 
 

Thing as 'light' 
 

Is it reality, or my naivity? 
 

I wonder every day 
 

Whether the way my day is 
 

Is my present 
 

Or my fate   

Soul 

 
 



How peaceful 
 
 

Only the noises from outside 
 

Keep me in the hospital's atmosphere 
 

Everything else is quiet 
 

Only the nighttime could 
 

Be filled with such peace 
 
 

Not even the sun 
 

Unwrapping itself from the clouds 
 

Shall wake my fellow friends up 
 

My anxiety has decided to join 
 

It is also taking a nap 
 
 

Writing the poem 
 

This peacefulness 
 

Slowly possesses me 
 

And it makes me itself 
 
 

I am wondering 
 

Maybe I should 
 

Put myself down 
 

And let it absorb me 
 

 

Soul 
 
 
 
 
 



Fluffy waterfall 
 
 

I have a riddle for you 
 

What could it be? 
 

Long or short 
 

Comes with any colours 
 

Fluffy and bouncy 
 

If healthy 
 

Then Shiny 
 
 

Girls twist it 
 

Slowly slips through 
 

Between your fingers 
 

When you passionately 
 

Grab it and you 
 

Make me yours 
 

Falls on you 
 

While kissing 
 

Hugs you, the fluffy waterfall 
 

Soul 
 

 
 
 
 



The night has come 
 
 

Realising the situation 
 

Weaknesses are part of us 
 

It is the side you 
 

Fear the most 
 

 
When the sun goes down 

 
It leaves you there 

 
All the worries 

 
Besides the fears 

 
 

Will haunt you down 
 

Restless and helpless 
 

Fight on! 
 

Encouraging yourself 
 

Until the last breath 
 

 
Going mad 

 
All alone 

 
You will fight on 

 
And I swear 

 
It is gone 

 
 

Feeling affected 
 

Out of my body 
 

Observing reality 
 

Questioning everything 
 

Fight on! 
Soul 



 
 
Szerelem és gyűlölet 
 
Csalódni tudni kell, hogy boldogok lehessünk, 
Tudni kell gyűlölni, hogy újból szerethessünk. 
Kell tudni sírni 
Csalódni egyszer, csalódni százszor 
Hogy boldogok lehessünk egy jó párszor 

Hári Tímea 
 
 
 
 
Szenteste  
 
Fellegekről logó vöröses függönyök,  
Utcákon pihenő, aranyszínű ködök,  
Gazdagon keverve aranyszínű porral,  
Ékesebb az este néhány égősorral,  
Égen hever éjnek sötétkék subája,  
Körülötte sötét fellegeknek nyája,  
Angyalszárnyak színét idézi az este, 
Repdesnek gyermeki óhajokat lesve, 
Vásári bódék el lettek pakolva,  
Üldögél a hangulat a térről kilakolva.   

Rubint Botond 
 
 

 
Gyűlölet és szeretet 

Soha ne feledd, a szeretet ellentéte nem a gyűlölet, ahogy az emberek gondolják, hanem a 
félelem. A gyűlölet is szeretet, csak épp fejtetőre van állítva. A szeretet igazi ellentéte a 
félelem. A szerelemben kitágulsz - a félelemben összezsugorodsz. A félelemben bezárulsz - 
szerelemben kitárulsz. Ha félsz, kételkedsz; ha szeretsz, akkor bízol. A félelemben magányos 
vagy, a szerelemben viszont te eltűnsz, ezért a magányosság kérdése fel sem merül. 

Pálfi Lorina 



A szerelem egy múzsa 

 

A szerelem egy múzsa, mely önnön vágyam hajtja.. 

Megfékezni nem lehet, akkor se, ha akarja! 

 

Fájdalommal gyakran jár, ez már örök dolog, 

Gyűlölni és szeretni, nem túl különböző dolog. 

 

Kéz a kézben együtt jár, ez a kettő érzés, 

De ha szép, akkor miért fáj, ez itt a kérdés. 

 

Ha szeretsz egy embert, gyűlölöd a mást, 

Ezért mondom én, hogy semmiben sem más. 

 

Tán különbözik ez a kettő, s egymás ellentétei, 

Akkor is mindkettő uralkodik, s végül vezet is. 

 

Mert szerettem én mást, s szeretem is máig, 

De gyűlölöm őt azért, amit végül állít. 

 

Azt mondta, jobb lesz, hiú reményt állít, 

De mindez összetör, s megállít. 

 

Fáj a szív, s gyűlöl, de egyben szeret is, 

Mindkettő uralkodik, s együtt győz is! 

 
Shira Hamilton 



 

Semmi lábnyom 

 

Ahogy kinézek az ablakon 

És végignézek szép tájon 

A csodás havas erdőt látom 

A hóban pedig, semmi lábnyom 

 

Nem járkálnak arra emberek 

Nem futkároznak ott gyerekek 

Nincs ott az égvilágon senki nem 

Csak a sötét, zavartalan csend 

 

A hóban egy faházat látok 

-Csukd be az ablakot, fázom! 

Kiabált hangosan az anyám 

Becsuktam, majd megláttam apám. 

 
 
 

 
Ignitus 

 
 
 
 



 
 

Eldorádóm 
 
 
 
E feladatot olvasva, hosszasan üldögéltem, hogy vajon egyáltalán 
létezik-e Eldorádó? Tudok-e egyáltalán ebben hinni. Egy szabályoktól 
hemzsegő világban éljük a mindennapjainkat, megszorítva, ketrecbe 
zárva… Bár kamasz vagyok és azt mondják folyamatosan lázadok. 
Hát én nem érzem, de biztosan igazuk van. Talán a fejemben lévő 
Eldorádó miatt. Talán a szabályok, a megszorítások miatt harcolok. 
Talán azért Szóval, az jutott az eszembe, hogyha becsukom a szemem 
és használom a fantáziám, akkor, de csakis akkor eljuthatok az én 
Eldorádómba. Szerintem tökéletes világ csak a képzeletünkben 
létezhet, hisz a való életben mindig ott van a jó és a rossz, az igazság 
és az igazságtalanság, az élet és a halál. Mindenki egy jobb világról 
álmodozik, de mindenkinek más hozza el a kívánalmakat. Viszont ha 
ez így van, akkor minden ember fantáziájában a saját önző, tökély 
világát álmodja meg, mert nem vagyunk egyformák. Ami jó nekem, 
az másnak nem biztos. Így hát Eldorádó csak az én fantáziámban, az 
én álmaimban lehet, a való életben nem tud létrejönni. De! És 
szerintem ez a lényeg, hogy megtehetek mindent azért, hogy amit az 
én Eldorádómban megálmodtam, az a való életben megvalósuljon. És 
ha erre törekszem, akkor már nem tűnik olyan elérhetetlennek célnak 
vagy vágynak, amit megálmodtam magamnak. Úgy érzem, hogy 
rajtam múlik, hogy hiszek a magam Eldorádójában vagy sem. 

 
 
 

 
Pavlovics András 

 
 
 
 
 
 



 
 

A találkozás 

 
Este volt. Anyám megkért, hogy vigyem le a szemetet. Nem 
ellenkeztem. Fogtam a szemetet, és lementem a lépcsőházon keresztül. 
Mikor kinyitottam a lenti ajtót, megcsapott a téli hideg. Pulcsi se volt 
rajtam. Odafutottam a kukához, és bedobtam a hulladékot. 
Megfordultam, és a hazafutásomhoz készültem a lépcsőházba, amikor 
megláttam egy alakot 10 centire tőlem. Megijedtem. Egy magas, 
közepes testalkatú férfi volt előttem. Barna kalapot és barna zakót 
viselt. A kezében, egy borítékot tartott. 
-Jónapot, segíthetek valamiben? – kérdeztem remegő hangon. 
-Hát nem ismersz meg? Én vagyok az. Csak azért jöttem hogy 
elmondjak valami fontosat. Sikerült. Ahogy mondani szokták, az 
álmok valóra válnak. Remek a munkám, van egy csodálatos feleségem 
is, és két gyerekem. Minden összejött. – nagy, csodálkozó szemekkel 
néztem rá. Nem ismertem fel. Csak egy hangya gyanúm volt, hogy ki 
ő. 
-Elnézést –mondtam – de nem ismerem önt. Ha nem nagy probléma, 
én most hazamennék. – elindultam az ajtó felé, de ő megragadott, és 
folytatta. 
- Sajnálom, de nem engedhetem, hogy elmenj.  
- Na jó, akkor mondja mit akar. De mindenekelőtt, miért pont most 
akart találkozni velem? 

Ráadásul, meg is ijesztett. Jó hogy nem hozta rám a szívrohamot – ezt 
már idegesen mondtam. 
-Emlékszel még, mikor 8. vagy 7. osztályos voltál, és a játszótérre 
mentél, hogy a friss levegőn gyakorold a kártyatrükköket? Út közben 
egy nálad kicsit magasabb srác elkezdett követni. Te észrevetted, és 
ijedtedben futni kezdtél, mire ő is utánad rohant. Az illető kapucniban 
volt, és kicsit féltél is, ezért nem tudtad kivenni az arcát. Aztán 
kiderült, hogy a barátod az, akit 5. osztályba láttál utoljára. 
- Honnan tud erről? Ő mondta el önnek?  
-Szerintem tudod, ki vagyok, csak nem akarod elhinni, mert túl 
irreálisnak tartod ezt a szituációt. Vagy a szürreális szó a megfelelő? 
Mindegy, nem ez a lényeg most. 



-Szóval ön tényleg, az akinek gondolom?  
- Igen. Ha gondolod, nyugodtan kérdezz bármit.  
- Oké. Egy egyszerű kérdésem volna. Miért nem hiszek önnek? 
Teljesen másmilyennek képzeltem magát.  
- Miért milyennek hittél? – vágott közbe. 
- Hát, ezt így nem tudom elmondani. De várjon. Ha ön tényleg az, 
akinek gondolom, akkor tudja, hogy milyennek képzeltem magát. 
Most jövök csak rá. Ez tulajdonképpen egy paradoxon. Ön nem lehet 
az, akinek kiadja magát. 
- Tessék, fogd. Ez mindent bizonyítani fog. – A kezembe nyomta a 
borítékot, majd hirtelen, nagy sebességgel távozott. Futás közben még 
visszaszólt: Sajnálom, de mennem kell. Csak ennyire volt időm. 
Emlékezz erre a találkozásra! Emlékezz a párbeszédeinkre! - miután 
távozott, befutottam a lépcsőházba, majd fel a lépcsőkön, mígnem 
haza nem értem. 
- Merre jártál? – kérdezte anyám csodálkozva.  
-Most nincs időm elmagyarázni, meg kell nézzek valamit. – 
Berohantam a szobámba és kinyitottam a borítékot. Egy levél volt 
benne. Kíváncsian kezdtem olvasni. A felénél tartottam, mikor 
szőrnyű zajra lettem figyelmes. Megszólalt az ébresztő. Gyorsan 
kikapcsoltam, majd elkezdtem keresni a levelet. Pár perc kutakodás 
után, kikiáltottam a szobából. 
-Anya, emlékszel, volt nálam egy boríték, amikor tegnap este 
hazajöttem. Nem láttad valahol!? 

-Tegnap este? De hisz már 9 órakor lefeküdtél. Még a szemetet is 
nekem kellett levinnem. 

      
 
 

Füzes Kristóf 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Csillagszöveg 

 
Csillag leszek egyszer 

Nagyon fényes csillag 

Akkor is ragyogok majd 

Ha elemészt a holnap 

 
Mert új Nap jő az égen 

De mögötte élünk 

És a Holdat várjuk 

Hogy kigyúljon a fényünk 

 
Mert játszottunk mi szépen 

Bolygók között járva 

Jupiter szelében 

Üstökösre várva 

 
Szaturnusz gyűrűjét 

Oly’ sokszor csodáltuk 

Nekünk miért nincs olyan? 

Most már nem is bánjuk 

 
Mert csillagok vagyunk és 

Lassan jön a hajnal 

Egy maradt csak az égen 

Én vagyok az Esthajnal 

 
Ben Ani 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Naplemente  
 
Elment, 
Elszalasztottam a pillanatot. 
Lement. 
De lőttem egy kép sorozatot. 
Rószaszín, 
Pedig olyan csodaszép, 
Negatív. 
Vele lesz teljes az utcakép; 
Elveszett, 
Soha többé nem tér vissza; 
Megleltem. 
Bepattanok kocsimba, 
Csendesen, 
A hegyek mögött bújik, 
Lelkesen. 
Az utolsó sugara is lecsúszik. 
Gyorsan, 
Felmegyek a hegytetőre. 
Lassan. 
A nap éppen lemenőbe. 
Vége, 
Körülöttem minden sötét. 
Régen. 
Az éjszaka elejti csillag könnyét. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kata-strófa 
 
Nem vagyok én költő, 
Se nem Katalin, 
De vajon vár rám jövő? 
Egy kicsit sok már a füst-benzin! 
 
Valami van a levegőben...! 
Tényleg! Kerozin! 
A mocskos esőben 
Ázik Katalin... 
 
5 perc múlva már semmi: 
Jön a 40 fok, 
Amit nem él túl senki; 
Mint a sarki bocsok. 
 
Van itt valami nagy... 
Valami globális! 
Egy picit tűz a nap; 
Gyere csak ide Andris! 
 
Kell egy kis naptej, 
De várj csak: 
Itt egy hópehely! 
S most fázik Katalin. 
 
Kata! Öltözz fel! 
Engem hidegen hagy az időjárás! 
Nekem te ne feleselj! 
Kész KATAsztrófa ez a kiabálás! 
Máris elmentek a vészjósló felhők… 
És az idő mesés! 

 
 
 
 
 

Antal Zita 

 



 
Valaki 

 
Vért izzadva vágyakozom,  
Vágyakozom hogy lehessek valaki! 

Hogy jól menjen a sorom! 

Hogy elfogadjon a hazafi! 

Mindig én vagyok a különc, 
A kipécézett bolond, 
Aki folyton nyüzsög, 
S viselkedése mint két poronty! 

 
"Hitessük el hogy szeretjük" 

Érzem mindenhonnan. 
"És ha nem figyel szívét összetörjük!" 

S lelkem mélybe zuhan. 
 
Egy kis befogadásra vágyom. 

Őszinte szavakra. 
De belátom; 

Mindenki szava csalfa. 
 
 

Antal Zita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az én Eldorádóm 

 
  Számomra a tökéletes világ földrajzilag olyan helyen helyezkedne el, 
ahol van tenger, hegy, számos folyó, tó és erdő, virágos mező.  
  Olyan ÖKO városban élnék ezen a helyen, ahol tökéletes az 
infrastruktúra. Ingyenes a tömegközlekedés, az oktatás, az 
egészségügyi ellátás. Számos hely található a városban a hasznos 
kikapcsolódáshoz: strand, játszóterek, sportlétesítmények, múzeumok, 
színházak, és ezek mindegyike ingyen látogatható lenne.  Az idilli 
környezet tehát adott ahhoz, hogy társadalom ebben a világban boldog 
legyen. Nem létezik benne, rasszizmus, elnyomás, megkülönböztetés, 
esélyegyenlőség, vallásszabadság van. Az emberek nem lennének 
irigyek, kapzsik, odafigyelnének egymásra. és az empátia 
érvényesülne. Mindenki a saját céljai elérését tartaná a 
legfontosabbnak és ennek megvalósítása lenne számára a cél. Nem 
lenne bűnözés, itt mindenki nyugalomban, békében élne egymással. 
Nem lenne munkanélküliség, és ez által hajléktalanság. A 
munkahelyek emberbarát munkahelyek lennének, ahol cél a tökéletes 
környezet kialakítása, a hatékony munkavégzés érdekében. Nem lenne 
fizetésben megkülönböztetés nő és férfi között. A munkaidő beosztása 
rugalmasan történhetne, a dolgozó saját igényeinek, életvitelkének 
megfelelően osztaná be. A fizetés elegendő lenne a kényelmes 
megélhetéshez. Ha ez megvalósulna, kevesebb stresszes, beteg ember 
lenne ez által.  Az oktatásban nem lennének érdemjegyek, fölösleges 
tantárgyak, házi feladatok, késő délutánba nyúló órák Az órák 
interaktívak lennének. A legfontosabb cél a tanulókfelkészítése arra, 
hogy a valós életben boldoguljanak, olyan tudást kapjanak, melyre 
jövőjüket építhetik. Állatbarát világ lenne, az állattartás az adott állat 
igényeinek figyelembevételének megfelelően történne. Nem lennének 
menhelyek, hiszen aki állatot tart az elkötelezetten és tudatosan tenné. 
A földeken biogazdálkodást alkalmaznának, ezzel is csökkentenék a 
környezetszennyezést. Nagyon fontos lenne az energiatakarékosság és 
a megújuló energiaforrások alkalmazása. Az újrahasznosítás 
megvalósítása is mindenki számára fontos feladat lenne. Ideális 
környezetben, boldog és egészségesebb emberek élnének.  
  Remélem ez nem csak utópia, és egyszer majd elérhető lesz 
mindenki számára az általam ideálisnak tartott világ.           Suba Sára 



Az én Eldoráldóm 
    
Az én tökéletes világom valószínűleg nem áll annyira messze a valóságos 
világtól. Nem képzelek el bele természetfeletti különleges lényeket, 
jelenségeket, vagy sci-fi szerű életet. Egyszerűnek tűnő mégis nagy változásokat 
képzelek el, amik nélkül szerintem nem lehetséges létrehozni a „tökéletes 
világot”. 
   Az első dolog, amit mindenképpen eltüntetnék az, az olyan mértékű 
szegénység, ami most jelen van például Afrikában, de azon kívül rengeteg 
helyen. Szeretném, hogy mindenki, ha nem is luxus, de jó körülmények között 
éljen. A második főbb változtatás, amit tennék az, hogy nem léteznének azok a 
halálos betegségek, amik fájdalmat okoznak családok ezreinek minden nap és a 
világomban az emberek nem éreznének fizikai fájdalmat. Nem lenne szükség 
háborúkra, mert az emberek és országok békében élnének, elfogadnák egymást. 
Lehetővé tenném az olcsó utazást mindenki számára, mert szerintem fontos, 
hogy mindenki világot lásson és lehetősége legyen különböző tapasztalatokat 
szereznie. Ha már tökéletes életről van szó, a Föld is tökéletes állapotba lenne, 
nem kéne aggódni a klímaváltozások, globális felmelegedés stb miatt. 
Mindenképpen megszüntetném a tengerek és egyes országok szeméttel való 
elhalmozását is. Minden tanulónak csak napi 5 órája lenne és minden 
munkahelyen csak 6 órás műszakok lennének kötelezőek. Így az embereknek 
több ideje lenne egymásra és arra, hogy magukkal, hobbijaikkal is törődjenek. 
Kötelező lenne mindenkinek egy nyelvet tanulni, amit ez által mindenki ismerne 
a világon. Emiatt sokkal egyszerűbb lenne utazni, vagy például munkát keresni 
egy másik országban. A legutolsó változás, ami szerintem mindenképpen 
szükséges, az a vallásos viszályok megszüntetése. Annyi felesleges háború 
történik e miatt az ok miatt, hogy az már szinte nevetséges. Az én világomban az 
összes vallás békében megférne egymás mellett és mindenki elfogadná a 
másikat a vallásával együtt.    
   Körülbelül így nézne ki a nekem tökéletes világ. A világbéke meg az éppen 
nem haldokló Föld lehet, hogy egy átlagos vagy túl egyszerű gondolat, de 
szerintem ez a kettő lenne mindenképpen az alapja a tökéletes életnek. Mert a 
minden napokat legtöbbször, csak az emberi rosszakarás rontja el. Ez a 
probléma pedig elég egyszerűen megoldható. 

 
 
 

 
Kordély Csenge 

 
 



Az én eldorádóm 

 
Sajnos a világunk nem éppen olyan, mint azt a tündérmesékben leírják. 
Nincsenek vattacukorból készült kastélyok és jótevő tündérek. Nincs is 
aranyhal, akitől hármat kívánhatnál. Mindez nem lenne fontos számomra. De 
kinek mit jelent a tökéletes világ? Mindenkinek más. Én jobb világban szeretnék 
élni, mert ez már régen megromlott. Pontosabban mi, emberek rontottuk meg. 
  Mert egy tökéletes világban az ember nem tiporná a földbe a másikat csak 
azért, hogy előrébb juthasson. Nem a végzettség és társadalmi rang alapján 
ítélnénk meg egymást, hanem a belső értékeik végett. Ahol nem számítana a 
bőrszín, a származás. Nem a szemünkkel, hanem a szívünkkel látnánk. 
Segítenénk a bajbajutottakon, és nem csak néznénk, ahogy végleg feladják a 
küzdelmet. Mert ha legalább egy kicsivel több emberség lenne bennünk, a világ 
máris egy sokkal jobb hely lenne. Nem az lenne a menő, ha valaki buta és 
felszínes, hanem az, ha valaki okos, és jó gondolatai vannak. Nem lenne olyan, 
hogy egy ártatlan embert porig aláznak, ráadásul úgy, hogy ezt a többiek teljesen 
elfogadhatónak tartják. Mert egy tökéletes világban meg se fordulna senki 
fejében, hogy ártson másoknak. Ahol a szegény és a gazdag legjobb barát 
lehetne, mert nem számít a pénz. Elég lenne, ha önmagunkat adnánk, és nem 
kellene megjátszanunk magunkat, mert meg akarunk felelni másoknak. Ahol 
egy szívből jövő gondolat többet ér, mint több száz hazug szó. Ahol az ember 
jónak születik és az is marad. Nem pénzért árulnák a tudást, bárki számára 
elérhető lenne. Egy olyan hely, ahol senki nem lenne egyedül. Mikor nincs is 
otthon, de tudja, hogy van, aki vár rá, és akinek nagyon hiányzik. Nem 
veszekednénk ennyit, békében élnénk együtt. Számomra ilyen lenne a tökéletes 
világ. De mivel tudom, hogy valószínűleg sohasem lesz ilyen, ezért próbálom a 
saját életemet egy jobb hellyé tenni. Mert megpróbálok pozitívan gondolkodni. 
Nem ítélek el senkit azért, mert más mint én. A bajbajutottakon ahogy tudok, 
segíteni. Mert úgy gondolom nem elég vágyni valamire ahhoz, hogy csak az 
öledbe hulljon, hanem tenni is kell érte.  
  Úgy gondolom, ha megpróbálok jobb ember lenni, ezzel példát mutatva 
másoknak, akkor ez a környezetemben lévő emberekre is pozitív hatással lesz. 
Tudom, hogy ez nem teszi tökéletessé az egész világot, de talán egy szeletét 
igen. Az én életemet és az én világomat jobbá teheti. 
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Angyalkám 
 
Szőke angyal szállt a Földre nem is oly rég. S szőke angyal lépett borús 
világomba. Szemében elveszett a múltam, s eltűnt a holnap. Csak a pillanat 
maradt. Mosolya láttán sötét napjaim arany színbe borultak. Hangja hallatán 
megszűnt a fájdalom, s megszökött a bús magány. Gyere hát Angyalkám, ölelj 
szorosan, s mondd, hogy örökre mellettem maradsz. Adj értelmet szürke 
létemnek. Ígérd, hogy démon életem egyetlen boldogsága az idők végezetéig te 
maradsz. Maradj a védelmezőm, maradj sebzett lelkem otthona. Gyere 
Hercegnőm, táncoljanak szíveink a zuhogó esőben, lágy hóesésben, vad szélben, 
s tűző napsütésben. Szeress, mint soha senki mást, altass édes csókjaiddal. Ily 
vágyakat oh, hogy ébreszthettél bennem? Ha kell, szárnyad szegem, s életem 
adom, csak szeress úgy, mint én szeretlek. 
 
Take me away from here 
 
Egyedül ült az öreg padon egy kis tó partján. A távolban elnyúló hegyek mögött 
lassan eltűnt az arany óriás. Ahogy a sötétség lassan megérintette lelkét, 
könnyei, akár a heves nyári zivatar esőcseppjei kezdtek hullani. Felállt, és lassú 
léptekkel sétált ki a stégre, s lábát a vízbe lógatta. Csak sírt, és sírt; sírt a 
szerelmes tücskök hangos dalára, míg el nem csendesedtek. Az égre emelte 
tekintetét, csak nézte a könnyeitől elmosódott csillagokat, majd mikor ismét 
lehajtotta fejét, halk kérés hagyta el ajkait: Kérlek, vigyetek el innen. Sírt, csak 
sírt tovább, s vele zokogott a sötét ég is. Nemsokára eljött a hajnal. A távolban 
halvány fénysugarak szúrták át a szürkés felhőket, s lassan közelítve csillantak 
meg a kis tó addig sötét tükrén. De ő már nem volt ott. S talán nem is lesz többé. 
Hisz miért is térne vissza most, mikor lelke végre együtt ragyoghat a 
csillagokkal…? 

 
Broken angel 
 
I want to disappear. I’m crying alone in the dark. Nobody knows. Nobody cares, 
I know… I know. Your angel is hurting. I can’t take it anymore. Just let my soul 
fade away into the night. If you love me, just let me go. Your angel is suffering 
here. Every time I get out of this feeling something keeps pushing me back. I 
feel like I have nothing to live for. Just give me a last hug, a last kiss, sing me a 
last lullaby, and for the last time, say goodbye. You can break my wings, it 
doesn’t matter, I can still fly. The window stands open, I just have to jump. 
Please, let me go, let me die. And whenever you miss me, just look up to the sky 
at night, so you can see your angel dance with the stars. 

 
Czimber Adrienn 
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