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AAP Kedves Kelet olvasók! 

Ismét elérkezett az ősz. A falevelek ismét lehullanak, az 

állatok ismét elkezdenek gyűjtögetni télire, és a költöző madarak 

is szedelőzködnek. Nekünk is elő kell vennünk lassan az őszi 

kabátot, és számítani kell a korai sötétedésre. Nekem ez a kedvenc 

évszakom. Lehet, sokan pont ennek az ellenkezőjét gondolják 

erről, de én boldogan fogadom minden ősszel az első hideg 

fuvallatokat. 

Ezidő tájt van Mindenszentek is, ahol lehetőségünk van 

megemlékezni már elhunyt társainkra, barátainkra, rokonainkra…  

Pár hónapja már újra az iskolapadok soraiban töltjük 

mindennapjainkat. Bizakodjunk, hogy ez az egész év során így 

fog maradni, és nem kényszerülünk ismét távoktatásba.  

A végzős osztályok tanulói, köztük én is, már az érettségire 

készülünk, szellemben és lélekben. Nehéz év áll előttünk, és a 

szabadidőnk lényegesen le fog csökkenni az év közben a készülés 

miatt. Viszont, ha rendesen dolgozunk, mindenkinek sikerülni fog 

az érettségi. Aki szabadidejét versírással, történetírással vagy 

akármilyen irodalmi alkotással szeretné tölteni, az ne féljen 

elküldeni nekünk a műveit, és mi mindenképpen beletesszük a 

következő Kelet-számba😊. Most is, mint mindig, nagyon kreatív 

és színvonalas alkotások érkeztek, amiket nagy örömmel 

olvastunk el, és reméljük, ti is szívesen fogtok bennük elmélyedni. 

Wéber Máté 12/c 



IUM IRODALMI 

Az elmúlás  

 

Múlnak az emberi létek,  

Mint a percek, mint az évek.  

Szerettük őket, ők is szerettek 

minket,  

Mégis elhagyták életeinket.  

 

A múlásnak nincs vége,  

Mennek mind feledésbe.  

Kik egyszer szeretteink voltak,  

Mára csak emlékként maradtak.  

 

De nem az a lényeg, hogy 

voltak,  

Hanem hogy emlékeinkben 

örökre meghonoltak.  

Feledésbe merülni sose fognak,  

Örökre bennünk maradnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A szeretet és szerelem örök 

emlék,  

Lehet jó volt, lehet elfelejtenék.  

De ha valakit szeretsz, 

elengedni nem tudod,  

Hiába akarod, belül 

megtagadod.  

 

Fájdalmas valakit elveszteni,  

Szeretni, majd próbálni 

elfeledni.  

Kit szerettünk, elfelejteni sosem 

tudjuk,  

Próbálkozhatunk, de sikerre 

úgyse jutunk.  

 

A fájdalmas múlásnak sosincs 

vége,  

Az embernek mindig van 

kezdete, s vége.  

Szomorú a búcsú és múlás,  

De fő ilyenkor a családi 

összetartás. 

 

Keim Tamás 12/b 



 
 
 

Halloween 

 

 

Cseppen a vér, 

csörren az arany; 

Halloweenkor senki sem 

alszik hosszasan. 

Az utcákon szörnyek hada 

jár-kél. 

 

Szellemek suhannak, 

boszorkányok gyerekeket 

riogatnak, 

zombik szinkronban 

hörögnek 

és a gyerekek csínyeket 

űznek. 

 

"Csokit vagy csalunk!" 

Kopogtatnak a szörny- 

jövevények. 

 

 

 

 

Édességgel védhetjük 

menedékünket. 

Miután elmentek lazíthatunk, 

 

jöhet a zene, a tánc 

és az ijesztgetés; 

pár óra alatt megvan a 

horrorház 

és a jelmezes megmérettetés. 

 

Az utcákon töklámpások 

világítanak, 

a házakon pókhálók és 

csontvázak lógnak, 

ezen az éjszakán a borzongás 

a normális, 

a jelmezhordás meg ideális. 

   

Antal Zita 12/b 

                                                  



Messze...messze... 

(Babits nyomán) 

 

Spanyol. Mily szép ország, 

tájait hegyek szelik át. 

Lennék a madár, nézném a 

vizet, 

na meg a sok helyes 

férfitestet. 

 

Olasz csizma, na meg Pisa, 

jó sok tészta 

s mutogatás, na meg stílus. 

Kár, hogy a pizza jó ropogós. 

 

Görögország, miről mi annyit 

tanulunk, 

történelme, s művészei miatt 

jó sokat szívunk. 

A hely mégis gyönyörű, mint 

ott a lelkek. 

Tudom én, hisz van onnan 

jóember, akit én ismerek. 

 

 

 

 

 

 

 

Svájc, ahol a hétvégén majd 

felmegyünk a hegyekbe - 

helyett: csak haza megyünk, 

be a felhőbe. 

Jó sok esőzés, különféle 

nyelv, na meg svájci frank. 

Okosak az biztos, nem 

véletlen a sok bank 

 

Francia, benne a szerelem 

Párizsa. 

Nem értem, miről beszélnek, 

de sok a rizsa, 

akárcsak a kagyló meg a 

rossz idő. 

Stílus van, na meg pici 

emberek, mint a tanárnő. 

 

Amerika, bonyodalom 

országa, 

mindig történik valami, de 

hogyan, azt nem tudjuk soha. 

Nagy emberek, Nagy Alma 

és nagy épületek. 

Odamehetek, úgyhogy 

örülhetek. 



 

Magyarország, mi mindig oly 

negatív, 

van itt Zsolnay, meg jó sok 

egyetem. 

Mezőgazdaság miatt a hazai 

kaját ehetem.  

Én pedig futok majd, ha a 

vonat hív. 

 

Románia, Erdély atyja, 

jó sok hegy, magyarság és 

pálinka. 

Erdők, medvék s szép tájak, 

gyönyörű tél, házak, vennem 

kell egyet apának. 

 

Péter Virág 12/b 

 

  



Könyvajánló 

Mark Eglinton: 

James Hetfield, a Metallica farkasa  

 

Ez a könyv már korábban felkeltette az érdeklődésemet, mivel már 

egészen kiskorom óta a Metallica zenéje kísért a zene iránti 

érdeklődésem útján. A könyvet apukám vette meg, nála láttam először. 

Már amikor elkezdte olvasni, én jeleztem, hogy ha végzett, én is 

szívesen elolvasnám. Végül pár hónappal később ki is kötött nálam.  

     A könyv James Hetfield, a Metallica énekesének, ritmusgitárosának 

és dalszerzőjének életét mutatja be, de közben az együttes útját is 

végigkövethetjük. Az író James barátai és családtagjai, valamint 

interjúbeszélgetések alapján szerezte meg a szükséges információkat, 

amelyek így nagyon részletgazdaggá teszik az egészet. A könyv 

felépítése is kimondottan találó, mivel minden fejezet egy albumot és az 

az idő alatt történt eseményeket meséli el. Így, hogy minden album 

megkapja a neki kijáró teret, az író segítségével minden számra, 

dallamra, döntésre, hangulatra és címre is magyarázatot kaphatunk, ami 

minden Metallica rajongónak fantasztikus élmény, mivel így még 

közelebb kerülhetünk kedvenc számainkhoz. Én személy szerint ezeket 

a részeket élveztem a legjobban. A könyv igazi célja viszont az, hogy 

megtudjuk, hogyan lett a szerény, tragikus családi háttérrel rendelkező 

Jamesből a világ legsikeresebb metal együttesének, a Metallicának a 

frontembere. Mark Eglinton író évekig tartó munkája pedig ezt meg is 

válaszolja nekünk.  

     A könyvet tudom ajánlani mindenkinek, mivel remek inspiráció 

lehet bárkinek az, ahogy Hetfield megküzdött az álmaiért. A legjobban 

viszont azok fogják élvezni, akik valamennyire tisztában vannak a 

Metallicával és/vagy valamilyen művészeti ágban szeretnének alkotni.  

Nógrádi Benjámin 10/b  

 

 



Gyárvárosi cimborámnak 

- Petőfi után szabadon  

 

Jóravaló cimborám, igyál máma vélem!  

Ránk fér némi vörösbor, én magam úgy vélem, 

Mit nekünk a minőségi ital, nem is izgat, 

A magunkfajták mindenféle ócskaságot isznak.  

 

Jóravaló cimborám, máma együtt legyünk!  

Sok-sok lelki nyavalyától tisztuljon a fejünk!  

Múlt vasárnap óta ezt a napot várjuk,  

Egymás elé rohanván a karunkat kitárjuk.  

 

Savanyú bor, édes mámor, vigyázni nem fogunk,  

Ma estére így is, úgy is jól leittasodunk. 

Tíz órakor nagy nehezen lejövünk a hegyről,  

Miután meg hazaértünk, elalszunk majd egyből. 

 

Rubint Botond 
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