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Prológus 
 

Az életet még nem jártam, 

Többnyire csak busszal jártam, 

Busszal bizon’… 

Fáztam az érkező buszon. 

 

Reggel hajnalban felkelek, 

Ételt majd a boltban veszek: 

Kiflit kérnék! 

Örülnék, ha odaférnék. 

 

A folyosón átcammogok, 

Kezembe egy tollat fogok: 

Dolit írunk, 

Már kicsit a padon sírunk 

 

 

Érettségire készülünk, 

Új anyagot már nem veszünk, 

Sok a tétel, 

Már most elfogyott az étel 

 

Hova mész továbbtanulni? 

Mikor fogsz már jelentkezni? 

Tudja fene, 

Kéne foglalkozni vele. 

 

Nagyon magas ott a pontszám, 

Ott sokat kell tanulni ám, 

Tudom anya, 

Nem megyek én műszakira. 

 

 

Kell az emelt érettségi, 

De miből könnyű letenni: 

Egyikből sem, 

Nem tudok már dönteni sem. 

 

Jelölök amennyit tudok, 

Örülök, ha meg nem bukok, 

Túl sok a stressz, 

Az egyetem majd csak felvesz. 

 

Kezdődik a felnőtt élet, 

Nem akarom azt a létet, 

Gyerek lennék, 

Újra egyszerűen élnék. 

 

 

 

 

 

Diáklét dalát élveztem, 

Bár ezt én sosem éreztem. 

Szerettem ezt, 

Nem akarok másik lemezt. 

 

Boldog voltam, csak nem tudtam, 

Hogy elveszik, nem gondoltam 

Most már értem, 

Amim volt, nem értékeltem. 

 

De muszáj egyszer felnőni, 

Nem visszafelé haladni, 

Mégis félek, 

Hogy lesz majd tovább az élet. 

 

 

 

Wéber Máté 12.c 
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Nem értem 

Az érzéseidet, megértem  

Legnagyobb fájdalmadat, átérzem 

Legmélyebb titkodat, megőrzőm, 

Ha bánatos vagy, megértem,  

 

De a saját érzéseimet nem értem, 

Boldogságomat nem érzem, 

Fájdalmaimat nem őrzőm.  

Mi ez az érzés? Nem értem… 

 

S.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyám mondja 

Anyám mondja mindig azt, 

Hogy vigyek le ezt meg azt. 

Mindig megcsinálom, amit kér, 

De ő sohasem mondja, hogy pihenjél. 

 

Szobakitakarítás ide-oda, 

Majd maximum 2 hét múlva… 

a macskapucolásról nem is beszélve. 

Ó, a mosogatóban is van egypár 

edényke. 

 

Hosszú még a teendők listája 

De a fiú még csak az elejét járja 

Biztos vége lesz egyszer, bizakodik a 

gyerek 

Miközben a munkától a keze már 

remeg. 

 

 

 

Szabó Marcell 9.a 
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Tegyünk Valamit! 

 

Vajon tényleg így van, 

Vagy csak elhiszem? 

Vajon tényleg ő az, 

Vagy csak képzelem? 

 

Igazából tényleg így fáj, 

Vagy megint sokat érzek? 

Ekkora dolog ez, 

Vagy mindig sokat kérek? 

 

Ha nem így lenne, 

Máshogy jobban esne? 

Ha könnyebb lenne, 

Aludhatnék este? 

 

Minek kellett volna 

Máshogy történnie? 

Kinek kellett volna 

Máshogy éreznie? 

 

 

 

 

Azokat jól tettem, 

Hogy elengedtem? 

Ő úgy érzi, 

Hogy eleget tettem? 

 

Szenvedtem már eleget, 

Vagy még többet érdemlek? 

Éreztél már úgy meleget, 

Vagy a szívedet kerülték az 

érzelmek? 

 

Volt köztünk, aki így akarta, 

Vagy csak mi festettük az ördögöt a 

falra? 

Volt amelyikünk észrevette, 

Vagy sovány állatként ugrottunk a 

falatra? 

 

 

Nógrádi Benjámin 10.b 
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Én, a háziállatom szemszögéből  

A nevem Borsó. No nem a zöld fajta. Házi macska vagyok.  A Borsószemű 

királykisasszony jobban illik rám. Kérditek miért csinálom?  

Ja, hogy mit is? 

Hát…, hogy próbálom a lehetetlent. Nem feladva küzdeni, hogy behódoljon... Ja, 

hogy ki? 

A bevehetetlen jégkirálynő. A család, ahol élek 4 tagú. Egy, csak egy személy 

van, akit még nem sikerült a mancsaim köré tekerni.  

Ő a Luca! 

Higgyétek el, bevetettem már minden cselt ellene! Vittem neki lepkét, bogarat, 

ráhánytam a szőnyegére, levertem a dolgait az asztaláról, valamint előszeretettel 

eszek bele a kajájába. Nem is értem mi baja van ezzel, hiszen egy család 

vagyunk!? Punnyadok a hasán csak úgy teljesen hasztalan. Személyiségét 

tekintve azt kell mondjam, kissé öntörvényű! 

Lehet hasonlít rám…?  

Na jó, néha azért megérint, akkor hunyorogva ránézek, hogy lássa, mosolygok. 

Persze semmi további simi! 

Úgy döntöttem, asszem feladom... 

 

 

 

Grósz Luca 9.A 

  



 
 

5 
 

Szívverés 

 

Gyorsan ver szívem, 

mikor meglátlak, 

bár ez nem mindig örömteli, 

mert elfáraszt, 

hogy nélküled kell lennem itthon, 

de ha látlak, akkor nincs ez a szifon, 

ahogy átjárja az áram a testem, mint 

egy szigony, 

de ez csak egy érzelmi hullám és nem 

egy viszony! 

 

 

Gatya-12.b 

 

 

 

 

 

 

 

Elfelejtve 

 

Lenne egy két szavam, 

ha hagynád, hogy elmondjam, 

mi zavar a legjobban, 

amikor velem vagy. 

 

Mondd, miért gondolod, 

hogy amikor itt vagyok, 

a fellegekben járok, 

miközben csak zavarok!? 

 

Tudom, hogy a gépeden 

nem én vagyok a képeken, 

hogy titokban mást szeretsz, 

s engem már lassan elfeledsz 

 

Eddig vártam, hogy változz, 

de te mindig futottál máshoz, 

csakhogy most már nem hagyom,  

tovább állok, itt hagyom! 

 

Barabás Fanni 12.b 
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Isten utolsó kívánsága 

 

"Zúgó csönd, tátongó üresség, 

Közelgő, vánszorgó öregség. 

Az élet nem véges, sose volt, 

Halandóságra nincs bűn, mi 

bemocskolt. 

Alaptörvény e csapás, de nem 

ellenség" 

Isten hangja elhaló visszhang, 

Elmúlást hozó állapot lappang. 

 

Repedt s töredezett a szellem 

"Zuhan az anyag, hámlik lelkem" 

Isten is, ki az, ki porrá lesz, 

De mit még lehet, azt megtesz. 

Remegő, hamisan éneklő erejével 

Megalkota egy világot tenyerével. 

 

"Angyalok, a remény csak bennök,  

Ti csak szemlélődtök, mint őrzők. 

Meglátjátok, vérem és utódom Ő, 

Ádám, világom néked örökségem. 

Elvárom, legyél méltó tükörképem!" 

 

 

 

 

Lőn az ember, megalkottatik Isten 

által, 

Fenn a mennyben lázas gyászdal. 

Elhullik, mint a hullócsillag, 

Sírjává válik a hajnalcsillag. 

Szertehullanak hatalmas porcikái, 

Így keletkezik minden evilági; 

Szeme lesz minden szupernova  

De a Föld maga lesz koporsója. 

 

A Föld az, mi Istenből lett, 

Isten az, ki a természetben rejtett, 

S utolsó kívánsága az ember. 

Ki felülkerekedik rajt' egyszer, 

Tanuljon, ébredjen fel egy nap, 

S legyen ünnep az úr napja. 

 

"Utolsó kívánságom tőled, 

Új isten van benned... 

Kérlek, vidd tovább lelkem, 

Ne legyen hiábavaló csendem" 

 

Soul 
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Egy rövid élet  

Minden bevásárló szatyor egy egyéniség. Az életünk a gyártósoron kezdődik, 

ahol megalkottak minket. Lehetünk fehérek, színesek, feliratosak, mintásak, 

festettek. Lehetünk műanyagok, vászonok, újrahasznosítottak, de mind ugyanarra 

vágyunk. Hogy egyszer kiválasztottak legyünk egy ember által. A gyártósorról 

eljutunk a dobozokba, ahol sorba raknak minket, majd felcímkézve elindulunk az 

új helyünk felé, ahol majd örökbefogadhatnak minket. Csak a szerencsén múlik, 

hogy ki kerül előrébb a sorban, mégis azok a testvéreim már kiválasztottnak 

számítanak, és egész utazásunk során mély tisztelet övezi őket. Amint elértünk az 

úticélunkhoz, kiraknak minket, majd innen indul életünk legizgalmasabb pontja, 

a feszült várakozás, hogy mikor kerülünk mi sorra. Én a sor közepén voltam, így 

mindent láthattam, de nem búslakodtam, hogy sokára kerülök sorra.  

A kezdeti izgatottságom viszont nagyon hamar alábbhagyott, amikor 

megláttam, milyen is kiválasztottnak lenni. Az ember kegyetlenül bánik fele- 

gyerekével. Nem bánik vele kedvesen, vagy szeretetteljesen, ahogy azt 

megérdemelné, pedig mi a segítségére vagyunk. Ennek hatására csak 

kihasználnak, széttépnek, meggyaláznak, és még éreztetik is veled, hogy 

pótolható vagy, és csak egy egyszerű porszem az életükben, semmi más.  

Az egész már az elválasztásnál kezdődik. Semmi kedvesség, gyakran még 

csak ránk se néznek, csak erőszakkal letépnek, lerángatnak, aztán ha miattuk 

megsérültél, csak eldobnak, mint egy szemetet, és választanak egy másikat. 

Ennél már csak az a rosszabb, mikor egy testvérem helyett véletlenül egy másikat 

is leszedtek. A másikat, mivel nem volt szükséges, a legtöbb esetben eldobják, 

megtépik, majd megtapossák. Ezek után a már megbecstelenített testét vagy 

tovább rugdossák, vagy csak otthagyják, gyakran rá se néznek. A többi 

testvérem, - akiket elszakítottak tőlünk - sem ússza meg ép bőrrel. Túltömik, 
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szétszakítják, majd vagy eldobják őket, vagy a kihűlt és kibelezett testüket egy 

másik testvérünkkel fedik be.  

Ha ezt megússzák, még akkor sincsenek kint a mély vízből. Ezek után a 

lelki tiprás következik. A túltömés csak egy volt a sok példából. Ott vannak azok 

a nemtörődöm emberek, akik a csomagolt húst átnézés nélkül csak bevágják a 

szatyorba, aminek a leve összeken. Vannak azok a szociopaták, akik 

berakják a chipset, majd rá a görögdinnyét, de van, aki vesz egy már 

kész hamburgert és majonézt hozzá. De a kisebb lények is ugyanolyan 

könyörtelenek, mint a normál méretűek. A nagyon picik tépkednek, 

lenyúzzák a bőröd, megharapnak, esetleg kiharapnak belőled egy darabot. A 

kicsit nagyobbak csavarnak, széttörnek, feszegetik a ruganyos képességeid 

határait. Ezen kívül dobálnak, csapkodnak és szintúgy semmibe se vesznek.  

A nap végére, ha túlélted, végignézheted, ahogy a testvéreid meggyalázott, 

bemocskolt, megcsonkított és kibelezett tetemeit takarítják el egy csöppnyi 

részvét vagy megbánás nélkül. Mi is érző lények vagyunk. Csak egy kis 

megbecsülésre vágyunk. Kérlek, becsülj meg minket! 

 

ShiraH. 
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Irritat-ív  

 

érdezték tőlem mi idegesít a 

legjobban, 

De ez nem csak egy dolog, ezért 

vagyok én most bajban 

Hisz, ha már kened a kenyeret, a 

morzsát ne fürdesd vajban! 

Vagy ha eszel, csukd be a szád, senki 

sem kíváncsi, hogy mi van abban. 

 

Kiválóan tud irritálni például az is, ha 

valaki hisztis, 

Nincs vele nagy baj, van, hogy az 

vagyok én is, 

De könyörgöm, mi lesz jobb attól, ha 

sírsz, mert a helyzet krízis? 

Önállósulj már egy kicsit! 

 

Jézusom, napokig tudnám sorolni... 

Idegesítő hangok, emberek, 

dolgok...Hogy tudnak az emberek 

hangosan inni? 

Na és vinnyogva röhögni? Az 

idegrendszerem fog kinyírni. 

Most mondanám, hogy ezen dolgok 

nagy részét kizárnám zenével, 

Viszont erről eszembe jut, hogy van, 

mikor semmilyen zene nem stimmel 

az élet levével. 

Pedig zenét hallgatni imádok, 

csakúgy, mint olvasni. S az ember fel 

se fogja az eszével, 

Hogy nem lehet ezt szeretni, bár, én 

se kedvelem, amikor a kötelezőt 

összevonják egy esszével. 

Lényeg, hogy egészen fel lehet 

idegesíteni, már egész kicsiny 

dologgal… 

Az elektronikába vagy akár az 

alvásba bele se megyek, nyilván 

okkal. 

Aludnom is kéne már…Jajj, ez a 

végzős év megöl a magolásokkal. 

Azt csináltam eme házi előtt is...bár 

lenne nyár, hogy találkozzak 

barátokkal.

 

 

Péter Virág 12.b 
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Milyen utat járok én? 

 

Milyen utat járok én? Miféle helyzet ez? 

Talán csak egy álom, talán csak egy mese? 

Tudnám is én, bárcsak lenne ötletem! 

Akár az is lehet, hogy ez nem is az én életem. 

 

Mai napon is, csak egy dolog biztos, 

A szemem szélvédője még mindig piszkos. 

Füstösen látom a világot megint, 

Vagyok, aki vagyok, rám ismét szomorúan letekint. 

 

Azt kívánnám, legalább álmomba ne kísértene… 

Ha ezt most olvasod, hidd el, volt értelme! 

Volt értelme, mert nélküled nem váltam volna azzá... 

Nem is emberré, de lénnyé, kit fehérje shake-je tett igazzá. 

 

Mary Jane, ki boldoggá tesz engem, 

Gyógyulásom gyökereit, sajnos benne leltem. 

Hosszú még az út, mi előttem áll, de kitartok, mert 

viharos idők mindig is voltak, és ezután is lesznek. 

 

Ez egy ördögi kör, amire nincs materiális megoldás, 

Ebbe az életbe nincs sok földi jó, kivéve a megosztás. 

Az a féle megosztás, amikor neked van miből nyújtanod, 

Ez békét ad, egy olyan belső békét, melyet soha nem kell feladnod. 

 

 

 

 

Turcsi Roderik 12.b 
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Érettségi 

 

Ősz, tél, tavasz, 

közeledik a vizsgaidőszak. 

Egy végzős élete nem könnyű, 

s az érettségi sem pihekönnyű. 

 

Kötelező tárgyak, 

írásbeli, szóbeli; 

mindenki szurkol a diáknak, 

még az is, ki csak látásból ismeri. 

 

Az iskola elején 

már ezzel riogatnak, 

s még inkább a legvégén, a 4. év kezdetén 

ezzel az ’’ösztönzéssel” támogatnak. 

 

Matematika, magyar, történelem, 

idegen nyelv és választott: 

Valakinek nagy, s nehéz,  

másnak könnyedebb akadály. 

 

Július: mindenki izgul az egyetemért. 

"Elég lesz-e a pont? Tetszeni fog-e a szak? 

Eleget készült? Megérte-e a sok fáradozás?" 

 ezzel, egy új élet kezdődik… 

 

Antal Zita 12.b 



 
 

12 
 

A 30 fős parlament 
 

 

Néha az ember, csak némán áll, 

S nem is tudja, hol jár. 

Gondolatai közt apró léptekkel kószál, 

S fásultan kajtat a fény után… 

 

A helyszín, s az emberek mind mások, 

s ti mégis, ugyanazt játszátok… 

A szabályok sem különbek, a végeredmény sem más, 

Az erős elnyomja a gyöngét, s mindenki issza, ennek levét. 

 

Kétszáz helyett ugyan csak harmincan, 

Öltöny helyett szakadt gatya, 

Pártok helyett klikkek, 

Eszmék helyett érvek. 

Észérvek, mik olykor süket fülekre találnak, 

Taps helyett gúny s közöny kísérőjük, 

s ha meg is hallgattatnak, sem biztos a siker, 

Hisz ki igazat szólt, annak csupán a szája járt. 

 

Kétszínűség, hazugság, önzés fogaskerekei e gépezetnek, 

Mind a cirkuszban, mind pedig a teremben. 

Ármányosság, lenézés, gúny és közöny, 

szilárd alapjai ezen vasbetonszerkezetnek. 

 

Néha az ember csak némán áll, 

S nem is tudja, hol jár. 

Gondolatai közt apró léptekkel kószál, 

S fásultan kajtat a fény után… 

 

 

Krassói Gergely 12.b 
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Petrichor 

 

A változás, mint olyan, 

sokrétű, akárcsak az emberi jellem, 

gyakorta ködbe, s homályba burkolódzva lép fel, 

s tárul a meghökkent, megrémült nézőközönség színe elé, 

kik maguk se tudják, mire véljék, s mi tévők legyenek! 

 

E változás lehet könnyed, mint a pehely, 

nehéz, mint egy ólomgolyó, 

hirtelen, mint egy nyári zápor, 

vagy lassú, észrevehetetlen, alattomos, 

akárcsak a fűben meglapuló mérgeskígyó. 

 

Pirkadatkor még világos volt, madarak csiripeltek, 

a harmatos fűben csiga csúszkált, őzgida legelt, 

s a nap úgy ragyogott, akárcsak a felhőtlen kék égbolt, 

melynek legtávolibb sarkában, a szende bárányok mellett, 

lesben álló, nagy, ordas, vad farkasok gyülekeztek. 

  

Ám ezekkel senki ne foglalkozzék! 

Hisz hol vannak azok még? - mondja egy hang belülről. 

S a semmit tevés folytatódik, az élet megy tovább, 

mintha csak néznénk, de nem látnánk túl 

a torz tükrön, mit alkottunk, s melyet magunk előtt tartunk. 

 

Eltörni képtelenek vagyunk, 

csak alakítjuk, formáljuk, színezzük, 

mint egy régi, megfakult képkockát 

a nekünk tetsző módon, hisz így a jó! 

A kényelem, a biztonság mindennél előrébb való! 
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A farkasok gyűlnek, s csak gyűlnek folyvást, 

a bárányok hallgatnak, s ténferegnek némán. 

A juhászkutya halott, a rókát megvették, 

a nyájat s a népet lefizették! 

Csak bégetésre és helyeslésre futja már! 

 

A gát átszakadt, az üllőt püfölik, 

az esernyő sehol, az épület beázik! 

Az idő lejárt, bőrig áztunk, csontig fáztunk, 

Tüzet csiholni esőben nem lehet, 

könnyeink, mint ha ott se lennének! 

 

A zabolátlan, békés, kedves legelőknek oda, 

a föld kopár, száraz, kietlen, a fű csak nyomokban fű! 

A szabadság, mint életérzés, már csak emlékként él, 

akárcsak a nap sugarai, mik finoman, mint a lágy szellő, 

simogatták egy-egy szende napon ajkainkat. 

 

Nem soká eljő a nagy nap, 

melyhez rögös volt az út, a könnyek ösvényén vezetett, 

ám megbánni már késő, felismerni végképp, 

sorsunk elrendeltetett, ez ellen tenni nem lehet! 

Egy bárányborda fűszeresen kéretett! 

 

 

Krassói Gergely 12.b
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