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„A vers betölti a tüdőnket
 lendületet ad, tágasságot,
 felemelkedni, szárnyas fényben
 tapasztalni meg a világot.”

Szabó T. Anna: A vers (részlet)

 

Miért született ez a gyűjtemény?

Mert a hívó szóra felelni kell.

- Tanárnő, az jutott eszembe, hogy nem lesz valami a költészet napja alkalmából?
 

De. Lett...



Kedves Olvasó!

Mikor rákattintottál erre a linkre, valószínűleg nem sejtetted, mivel fogsz találkozni.

Mikor Katával elindítottuk a költészet napi versgyűjtést, mi sem gondoltuk, hogy ez lesz belőle. 

Arra a kérésünkre, hogy küldjétek el nekünk egy kedves verseteket, több mint negyven diák és harmincnál több tanár

reagált. Dőltek a versek, mi pedig csak kapkodtuk a fejünket. Aztán a versek köré képek is kerültek, így állt össze ez a

digitális kötet. Rendkívül izgalmas olvasmány, hihetetlenül mély merítés. Rövid, hosszú és még annál is hosszabb;

vidám, megrendítő, elgondolkodtató; jól ismert és ismeretlen szövegek végtelenül színes kavalkádja. A versek

sorrendjét a szerzők és műveik alfabetikus rendje adja. Minden vers mögött egy (vagy több) beküldő, akinek most az a

vers fontos valamiért. Ha nem rendezhetünk hagyományos Szép Szó Kávézót, nem ünnepelhetünk együtt, élőben, így

legalább befogadhatjuk egymás lélekdarabjait. Mégis találkozhatunk. 

Időzz el, kedves Olvasó, állj meg a szövegeknél, engedd, hogy hassanak Rád a szavak. 

Olvasd el egy szuszra, vagy térj újra meg újra vissza, ahogy Neked jó.

Készíts magadnak egy jó kávét vagy habos kakaót, két vers között kortyolj egyet.

Egy a lényeg: nyisd ki a szíved, fogadd el ezt az ajándékot, amit mi, gellértesek adunk most egymásnak. 

Kellemes időtöltést, jó olvasgatást kívánunk szeretettel!                                                                                       

                a szerkesztők



Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

 

Ady Endre: Az Úr érkezése

 
Baranyi Andrea tanárnő ajánlásával

 



Érzem: a mámor csöndes éjjelében

Háborgó lelkem már pihenni kezd

És lassan... lassan... csaknem észrevétlen...

Reám borul a virradatlan est...

Hideg szívvel, közönnyel nézek mindent,

Ami még nemrég lelkemig hatott;

Mi lett belőlem? Emberek közt járó,

El nem siratott, bús élőhalott.

 

Még kacagok, ha rám borul a mámor,

De ez a kacaj már nem az enyém:

Kisértő hang halottak országából,

Melynek ittfeledt tagja vagyok én -

Tán ajkamon víg nóta is megcsendül

S hallgat a régi méla, keserű -

Szivem megrezdül ismerős hangokra,

Mint egy eldobott, rozzant hegedű.

 

Olykor meg mintha visszaemlékezném

Egy szép életre, mely el-tovaszállt,

Melyben még volt hatalmas, izzó eszmém

Megostromolni magát a halált

S aztán... megtörve, éjjeltől borítva

Járom tovább a kiszabott utat;

Mi lett belőlem? Temetői fejfa,

Mely a világnak egy nevet mutat...

Ady Endre: Temetetlenül

Pigler Stefánia (9.b) ajánlásával



Áfra János: Nem tőle, nem hozzá, hanem benne

Horváth Luca Anna (10.a) ajánlásával

Nem a templomokban, sem a temetőkben,

hanem az ébredés óráiban, az elmenetelben,

földet túrva és mákot törve a forró ég alatt,

ahol elfáradsz és hátrahagyod a gondolatokat,

megnyugszol, a napfénnyel csendesedsz,

majd indulsz a távoliból a megszokotthoz,

régi utakon az otthon védettségébe,

benézel kutyaólba és kamrák mélyére,

szemet hunysz bezáródott ajtók mögött,

fejet hajtasz az égő tűznél egy képnek,

vadul fűrészelsz húst és kemény csontokat,

mosol és főzöl, rágsz és nyelsz, öltözöl,

nyugodtabbra veszed az esti sétát,

sorvégre rendeződsz külön kérés nélkül,

figyeled, hogyan rugózik a láb, ingázik a kéz,

zajba és tömegbe oldódsz a színpad előtt,

betérsz egy fesztivál mobilvécéjébe,

füstszűrőn át könyörögsz a megpihenésért,

aztán sátrat állítasz éjszakára, álmodban

átrágod magad a csatornák mocskán,

elsüllyedsz, nyeldekelsz, rád tör a pánik,

de a vezeték végén a szabadba esve

fellélegzel, továbblendülsz az emberekhez,

a megismerés perceibe, mondatok

és érintések közé, majd újra egyedül

maradsz a szüntelen várakozással,

pedig mindeneddel része vagy annak,

aminek napra nap nyomába eredsz.



Este van, este van: kiki nyúgalomba!

Feketén bólingat az eperfa lombja,

Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,

Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.

Mintha lába kelne valamennyi rögnek,

Lomha földi békák szanaszét görögnek,

Csapong a denevér az ereszt sodorván,

Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:

A gazdasszony épen az imént fejé meg;

Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,

Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.

Ballag egy cica is - bogarászni restel -

Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,

Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen

Egy iramodással a pitvarba terem.

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye

Oly hivogatólag süt ki a sövényre.

Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,

Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.

Benn a háziasszony elszűri a tejet,

Kérő kis fiának enged inni egyet;

Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,

Mint csillagok közé nyájas hold világa.

Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:

Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag.

Vasalót tüzesít: új ruhája készen,

Csak vasalás híja,... s reggel ünnep lészen.

Körűl az apróság, vidám mese mellett,

Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget,

Héjából időnként tűzre tesznek sokat:

Az világítja meg gömbölyű arcukat.

A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol;

Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.

Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:

E fiúból pap lesz, akárki meglássa!

Legalább így szokta mondani az apjok,

Noha a fiú nem imádságon kapkod:

Jobban kedveli a verseket, nótákat,

Effélét csinálni maga is próbálgat.

Pendül a kapa most, letevé a gazda;

Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;

Kutat az apró nép, örülne, ha benne

Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.

Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:

Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!

Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;

Kinálják erősen káposzta-levéllel.

A gazda pedig mond egy szives jó estét,

Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,

Homlokát letörli porlepett ingével:

Mélyre van az szántva az élet-ekével.

De amint körülnéz a víg csemetéken,

Sötét arcredői elsimulnak szépen;

Gondüző pipáját a tűzbe meríti;

Nyájas szavu nője mosolyra deríti.

Nem késik azonban a jó háziasszony,

Illő, hogy urának ennivalót hozzon,

Kiteszi középre a nagy asztalszéket,

Arra tálalja fel az egyszerü étket.

Maga evett ő már, a gyerek sem éhes,

De a férj unszolja: „Gyer közelebb, édes!”

Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, -

Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.

De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára:

Valami szegény kér helyet éjtszakára:

Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,

Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!”

Visszajő a lyánka, az utast behíván.

Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván:

„Isten áldja meg a kendtek ételét is,

(Így végezi a szót), meg az emberét is.”

Köszöni a gazda: „Része legyen benne:

Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.”

Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb -

Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.

Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,

Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;

Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,

Természete már ez magyar embereknek.

De mikor aztán a vacsorának vége,

Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;

Megered lassanként s valamint a patak,

Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.

(1)Beszél a szabadság véres napjairul,

S keble áttüzesül és arca felpirul,

Beszél azokról is - szemei könnyben úsznak -

Kikkel más hazába bujdosott... koldusnak.

Elbeszéli vágyát hona szent földére,

Hosszu terhes útját amíg hazaére.

Az idősb fiú is leteszi a könyvet,

Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;

És mihelyt a koldús megáll a beszédben:

„Meséljen még egyet” - rimánkodik szépen.

„Nem mese az gyermek,” - így feddi az apja,

Rátekint a vándor és tovább folytatja:

Néma kegyelettel függenek a szaván

Mind az egész háznép, de kivált a leány:

Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,

Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját:

Három éve múlik, hogy utána kérdez,

Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.

Este van, este van... a tűz sem világit,

Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;

A gyermek is álmos, - egy már alszik épen,

Félrebillent fejjel, az anyja ölében.

Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;

Közbe-közbe csupán a macska dorombol.

Majd a földre hintik a zizegő szalmát...

S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.

 

Arany János: Családi kör Csaba Zsombor (11.b) ajánlásával



1

Kis hajó az én reményem,

Sem árboca, sem kormánya;

Csapkod a hullám keményen,

Gyönge sajkám veti-hányja.

2

Messze a kék part mögöttem,

Földe a kopár valónak,

Honnan el-ki számüzötten

Fut reményem, e kis csónak.

3

Mint a hattyú, mely világra

Bujdosott, mind beljebb téved;

Egy hab a más habhoz vágja:

Mégsem óhajt lelni révet:

4

Lelkem, a tenger hajósa,

Retteg újabb kikötőtül,

Hol tövis közt nincsen rózsa

S pusztában virány nem zöldül;

5

Hol azért áll oly szilárdan

A föld, hogy sivár mezőin

Bírhassák követni bátran

Nyomaimat üldözőim.

6

El hát, a bizonytalanba!

Merre szél hajt és hab ingat:

Érzem, enyhül fájdalmam, ha

Szél és hullám karja ringat.

7

Ott szabad a lég köröttem, -

S néha-néha egy szivárvány

Mosolyog rám, megtörötten

Képzeletem óceánján.

8

El, el a bizonytalanba!

Rengj, hajóm, szabad hullámon.

És ne tudjam, így rohanva,

Meddig halál, meddig álom!

 

Arany János: Reményem

Bajó Boglárka (11.b) ajánlásával



De csodás is lenne csak a mában élni,

múltat elengedni, jövőtől nem félni!

Megtalálni benne minden boldog percet,

szeretni, nevetni, mint egy apró gyermek.

Csak a szép dolgokra ügyelni, figyelni,

s minden kedvességért igen hálás lenni.

Álmodni a valót, játszani a szépet,

a szívünkbe zárni örök békességet.

Mosollyal szívekbe melegséget vinni,

a jó emberekben tiszta szívből hinni,

kitárt szívvel élni ezt a szép világot,

felgyújtani másban a szeretet lángot.

De csodás is lenne, ha mernénk is adni,

irigység mentesen, embernek maradni,

nem félteni vagyont, semmi földi kincset,

nem tenne az önzés lelkünkre bilincset.

De csodás is lenne mától vígan élni,

a bút és bánatot mosolyra cserélni,

a fáradt arcokról letörölni könnyet,

s mutatni, hogy élni szépen sokkal könnyebb!

Én mától változom, mert elhatároztam!

Életem szépítem, s megélem a MOST-ban!

Igyekszem mutatni, hogy mindenki lássa,

a boldog perceknek lehet folytatása…

Aranyosi Ervin: De csodás is lenne

Krasznai Gabriella tanárnő ajánlásával



Az Úr nem ment el, itt maradt.

Őbelőle táplálkozunk.

Óh különös, szent, nagy titok!

Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon

ették-itták királyaik

húsát-vérét, hogy óriás

halott királyok ereje

szállna mellükbe - de a mi

királyunk, Krisztus, nem halott!

A mi királyunk eleven!

A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér.

Ereje több, ereje más:

ő óriásabb óriás!

ki két karjával általér

minden családot s törzseket.

Egyik karja az igazság,

másik karja a Szeretet...

Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk

nem részes és úgy vesszük Őt

magunkhoz, mint ama vadak

a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök

igazság és szent szeretet!

Oldozd meg a bilincseket

amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hús tegyen

magyarrá, s nőjünk ég felé,

testvér-népek közt, mint a fák,

kiket mennyből táplál a Nap.

Babits Mihály: Eucharistia

Tóth Antal (12.a) ajánlásával



Spanyolhon. Tarka hímü rét.

Tört árnyat nyujt a minarét.

Bus donna barna balkonon

mereng a bibor alkonyon.

Olaszhon. Göndör fellegek.

Sötét ég lanyhul fülleteg.

Szökőkut víze fölbuzog.

Tört márvány, fáradt mirtuszok.

Göröghon. Szirtek, régi rom,

ködöt pipáló bús orom.

A lég sürű, a föld kopár.

Nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár.

Svájc. Zerge, bércek, szédület.

Sikló. Major felhők felett.

Sötétzöld völgyek, jégmező:

Harapni friss a levegő.

Némethon. Város, régi ház:

emeletes tető, faváz.

Cégérek, kancsók, ó kutak,

hizott polgárok, szűk utak.

Frankhon. Vidám, könnyelmü nép.

Mennyi kirakat, mennyi kép!

Mekkora nyüzsgés, mennyi hang:

masina, csengő, kürt, harang.

 

Angolhon. Hidak és ködök.

Sok kormos kémény füstölög.

Kastélyok, parkok, lapdatér,

mért legelőkön nyáj kövér.

Svédhon. Csipkézve hull a fjord,

sötétkék vízbe durva folt.

Nagy fák és kristálytengerek,

nagyarcu szőke emberek.

Ó mennyi város, mennyi nép,

Ó mennyi messze szép vidék!

Rabsorsom milyen mostoha,

hogy mind nem láthatom soha!

Babits Mihály: Messze... messze...

Szende Ágnes tanárnő ajánlásával



Fiam, immáron három éve

Hogy csak álmomban láttalak,

Fekete hajam hófehérre

Vénült e három év alatt.

Három év... óh, több volt ez ennél,

Több volt nékem háromezernél,

Fogolynak év egy pillanat,

Fiam, ne bántsd a madarat!

Gyermekkorom szép idejére,

Hej, mostan mennyit gondolok!

Hogyha még egyszer visszatérne

Másként történne sok dolog.

Kalitkát többet nem faragnék,

Dalos madárnak békét hagynék,

(lépvesszőmre, jaj hány ragadt!)

Fiam, ne bántsd a madarat!

Van-e kalitkád? Ugye nincsen?

Törd össze mindjárt hogyha van.

Nézd, engem megvert az Isten:

Senyvedek rabul, hontalan.

Sorsom az mi a rab madárnak

Fiókáim epedve várnak:

És én repülnék, s nem szabad...

Fiam, ne bántsd a madarat!

Ne örvendj a madár dalának,

Kalitkából mely száll feléd,

Minden szava mélységes bánat,

S panasz, amért rabbá tevék.

Ha látod őt kalitkába zárva,

Gondolj a te édes apádra,

Ki még tán soká rab marad,

Fiam, ne bántsd a madarat!

Benedek Elek: Ne bántsd a madarat

Bakos Anna (12.b) ajánlásával



A világot úgyis ki kell bírni.

Ne engedd a virágokat sírni.

Ne engedd a madarakat félni,

a hűséget hóban elvetélni,

az álmokat este megalázni,

almafákat áprilisban fázni,

a perceket ne engedd megállni,

ablakokat örökre bezárni,

csillagfényű éjszakákra lőni,

ösvényeket indákkal benőni.

Ameddig a vállad íve bírja,

vigyázz minden virágtalan sírra,

vigyázz minden társtalan magányra,

füstre, fényre, ember-glóriára.

Aki árva arccal sír az égre,

takarj szelíd álmot a szemére.

Tanulj könnyet, sebet, jajt szeretni:

valakinek embernek kell lenni.

Bényei József: Végrendelet

Gerencsér Villő (11.a) ajánlásával



Dobog, ver, lüktet, lök,

izzik, gurul, fülledt rög,

tűz, magma, forró köd,

folyam, láva, égő pára.

Szikrát szórt a sűrű mennybolt,

kiszakadtam, minden egy volt,

holdkráter és napsugár,

habzó víz és lassú ár,

tejút, ösvény, dér a fákon,

ők én voltam, s nem találom,

valóság vagy tűnő álom…

Kiszakadtam, utat kaptam.

Szemet, szájat, fület, lábat,

unalmat és űző vágyat,

hideget és levegőt,

ábrándokkal teleszőtt

takarót.

Testbörtönben égő katlan,

szívem lüktet nyughatatlan,

néz a szem és pislant, réved,

a végtelent el nem éred,

érint, szorít, fog a kéz,

szól a száj, nevet, becéz,

ugrik, lép és dobban a láb,

felragyogó fénynyaláb.

Árnyék, színek, hő és tér,

jégcsap, hideg, ő és én.

A földhöz nyom, a porhoz húz,

elevenen majd’ megnyúz

ez a kín-rablét,

ez a ’bírjad még’,

(kinek írhatnék?)

Tér, idő.

Szűk keret.

Férfi, nő.

Küldenek.

Egek között

hűlt helyed,

földi burok

szül, temet.

Ketyeg, csöng és jár az óra,

Rád mutat a mutatója,

felsírtál és elkezdődött,

hátrahagytad levetkőzött

múltruhád.

Vonz még, mi volt,

de tünékeny folt

már az emlék,

eggyé vált fényév s a nemrég.

Nem értik, mit mond a pólyás,

a világ hatalmas óriás,

őrültek őrzik titkait,

figyelik száz szemek, kit ma itt

kilökött életre őserő,

fájdalom, könnyek s egy pőre nő.

Tudod a rejtélyt,

részese voltál,

nem mondod el,

mert mire szólnál,

elmédben emlék nem marad.

Csak egy érzés.

Tükördarab a földön.

Emberbőr a börtön.

Zsibong a csend.

Így őrzi titkát a rend. 

Bognár Anna: Genezis

Rádiné Erdélyi Mária tanárnő ajánlásával



Főldiekkel játszó

Égi tűnemény,

Istenségnek látszó

Csalfa, vak Remény!

Kit teremt magának

A boldogtalan,

S mint védangyalának,

Bókol úntalan.

Síma száddal mit kecsegtetsz?

Mért nevetsz felém?

Kétes kedvet mért csepegtetsz

Még most is belém?

Csak maradj magadnak!

Biztatóm valál;

Hittem szép szavadnak:

Mégis megcsalál.

 

Kertem nárcisokkal

Végig űltetéd;

Csörgő patakokkal

Fáim éltetéd;

Rám ezer virággal

Szórtad a tavaszt

S égi boldogsággal

Fűszerezted azt.

Gondolatim minden reggel,

Mint a fürge méh,

Repkedtek a friss meleggel

Rózsáim felé.

Egy híjját esmértem

Örömimnek még:

Lilla szívét kértem;

S megadá az ég.

 

Jaj, de friss rózsáim

Elhervadtanak;

Forrásim, zőld fáim

Kiszáradtanak;

Tavaszom, vígságom

Téli búra vált;

Régi jó világom

Méltatlanra szállt.

Óh! csak Lillát hagytad volna

Csak magát nekem:

Most panaszra nem hajolna

Gyászos énekem.

Karja közt a búkat

Elfelejteném,

S a gyöngykoszorúkat

Nem irígyleném.

 

Hagyj el, óh Reménység!

Hagyj el engemet;

Mert ez a keménység

Úgyis eltemet.

Érzem: e kétségbe

Volt erőm elhágy,

Fáradt lelkem égbe,

Testem főldbe vágy.

Nékem már a rét hímetlen,

A mező kisűlt,

A zengő liget kietlen,

A nap éjre dűlt.

Bájoló lágy trillák!

Tarka képzetek!

Kedv! Remények! Lillák!

Isten véletek!

 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

Botta Sára (9.b) ajánlásával



Ki kéne ülnöm, ki egy térre,

ahogy a barbár kőszobrok kiülnek,

közel egy templomhoz,

vagy egy gótikus, tükrös áruházhoz.

Az idő ott folyna előttem,

akár az elmocskosodott Duna,

akár a sok vér,

amely nem talál magának

medret a Földön.

 

Arcomra korom hullna,

kóbor salétrom,

és a csúszkáló ég magasából

tavalyról itt maradt platánlevél.

Nem tudná senki, kinek a szobra vagyok:

hősé-e, áldozaté-e?

s a rozsda színére várok-e,

vagy arra, hogy a veszendő életűek

naponta megbámuljanak?

Talán még én se tudnám,

csak néznék előre,

mint eszelős próféták, vagy eszelős szüzek,

kik sakkban tartják mindig a messzeséget

és várják, hogy az örvénylő, fényes mélységekből

röppenjenek ki aprócska kezek,

mint régen,

amikor a csecsemőket még Isten küldte a Földre.

Fölöttem magas vasdaruk csikorognának,

nagy égdarabokat lengetve tovább,

s én, a kőszobor,

ülnék csak alattuk, mint egy ember.

 

Csoóri Sándor: Én, a kőszobor

Verseghi-Nagy Emma (11.b) ajánlásával



Milyen jó volt küzdeni érted,

dühvel, haraggal, szánalommal.

Betegen is menni a hegyre,

Isten elé a képmásoddal:

Nézd, Uram, ő az, akit szeretek,

csupa fekete láng, ha mellém

fekszik. Ruhái kint a dombtetőn

lengenek, lobognak minden estén.

Vele jártam be fél világodat,

s ha elfáradtunk, csak nevettünk.

Azért indultam el, hogy ő is hazaérjen,

s ragyoghasson a kósza Nap felettünk.

Nem kérdeztem soha, hogy visszaút van-e?

Az volt a jövőnk, mit tegnap megszerettünk.

Csoóri Sándor: Nézd, Uram, ő az, akit szeretek

Apáthy Borbála (11.a) ajánlásával



Ülj ide mellém s nézzük együtt

az utat, mely hozzád vezetett.

Ne törődj most a kitérőkkel,

én is úgy jöttem, ahogy lehetett.

Hol van már, aki kérdezett és

hol van már az a felelet –

leolvasztotta a nap

a hátamra fagyott teleket.

Zötyögtette a szívem, de most szeretem

az utat, mely hozzád vezetett.

Csukás István: Szerelmes vers

Kvanduk Anna (11.a) ajánlásával



Egy turista ma is készített olyan fényképet,

amin elsétálok a háttérben.

Nemsoká hazaviszi,

és egy másik időzónában,

egy másik kontinensen megmutatja

a családjának, az ismerőseinek,

és számomra teljesen idegen emberek

egy ismeretlen nyelven

egy olyan fotóról fognak beszélni,

amin épp rád gondolok.

Próbálom elképzelni a délutánt, amikor

– így mesélted később –

30 kiló kővel tömted ki a zsebeidet,

és belegyalogoltál a folyóba,

de lehúzta a nadrágodat a súly.

Ott álltál egyedül,

meztelen lábakkal a térdig érő vízben,

végül elnevetted magad, és inkább hazasétáltál.

Háromnegyed órát, januárban, vizesen.

Utána egy hétig lázas beteg voltál,

én váltottam ki azt a rengeteg gyógyszert –

egyáltalán nem olyannak tűntél,

mint aki meg akar halni.

Tudod, nem szívesen lennék

annak a sziklás partszakasznak a helyében.

Milyen lehet

csak neked jelenteni valamit?

Mióta nem jársz ide,

elég nagy a rendetlenség a szobámban.

Most végre lehet káosz, úgysem látod,

nekem meg jó így is.

Csak ébredéskor a szanaszét heverő ruhákról,

könyvekről és poharakról ne az jutna eszembe,

hogy miattad pakoltam össze mindig.

Viszont ha rendet raknék, úgy olyan lenne,

mint azok a napok. Mintha várnálak.

És azon a képen vajon mi látszik belőlem?

Rajta van-e a kézfejem? És ha igen,

olyan országba viszik-e, ahol még nem járt?

Mert amikor nagykövetségek mellett sétáltunk el,

mindig benyúltunk a kerítés rácsai közé,

így a kezünk már a fél világot beutazta.

0 óra 16 perc, most keltem.

Rendet kéne rakni végre a 65 m3-emben.

Van az az ország, valahol keleten,

ahová hazaviszik majd a képemet,

én pedig akkor ébredek, amikor az ottaniak.

Átköltöztem az időzónájukba,

talán így próbálok vigyázni valamire a távolból,

mint a térfigyelő kamerák képét

monitoron néző férfi,

aki évek óta szerelmes egy ismeretlen nőbe,

és minden éjjel úgy vált kameráról kamerára,

hogy lássa: biztonságban hazaért.

Dékány Dávid: Jetlag

Botta Borbála (11.a) ajánlásával



Fodor Ákos: Summa
 

 

Minden megérint.
- Úgy látszik: sose nő be

a szívem lágya.
 
 

Bittsánszky Míra (11.b) ajánlásával



– Tudsz játszani?

– Tudok.

– És szeretsz is?

– És szeretlek is.

Fodor Ákos: Tündérpárbeszéd

Mátyásföldi Fanni tanárnő ajánlásával



S ha százszor is becsapnak és ezerszer

csalódom abban, kinek szívemet,

mint álmából a rózsát, kitakartam,

s ha épp az árul el, kit életemmel

fedeztem én,

s ha tulajdon fiam

tagad meg,

s ha nem harminc ezüstért,

de egy rongy garasért adnak el engem

barátaim,

s ha megcsal a reménység,

s ha kudarcaim térdre kényszerítenek

és elátkozom már, hogy megszülettem,

s ha csak a bosszút hízlalja a hála

híveimben,

s ha rágalom kerít be,-

akkor se mondom, hogy nem érdemes!

Akkor se mondom, hogy nem érdemes

hinni az emberben, akkor se mondom,

hogy megélek magam is, néptelen 

magányban, mert irgalmatlan az élet.

De csöndes szóval eltűnődve mondom:

bizalmam sarkig kitárt kapu,

nem verhet rá lakatot a gyanú;

ki-bejár rajta bárki szabadon.

Egy besurrant csaló tiszteletére

nem állítok őrséget tíz igaznak!

Kit tegnap itt gyöngeség bemocskolt,

megtisztálkodva ma betérhet újból;

ki kétélű késsel jött ide ma,

köszönthet holnap tiszta öleléssel!

Nem, nem a langy irgalmat hirdetem.

Nem hirdetek bocsánatot a rossznak,

kegyelmet a hazugnak,

nem tudok

mentséget a könnyes képmutatásra,

s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm,

akár a nyers önzés orvtámadását.

De hirdetem, hogy bűneink mulandók!

Mint a mammut és az ősgyík, a múltba

porlad a gyűlölet és a gyanakvás;

dühünk lehűl,

csak szerelmünk örök.

S halandó gyarlóságai között

csupán maga az ember halhatatlan.

Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen

irgalmas vára bizalomból épül;

s az önmagával vívott küzdelemben

csak jósága szolgálhat menedékül.

Garai Gábor: Bizalom

Gärtner Gyöngyi tanárnő ajánlásával



Nem a szétfoszló álomsemmiben,

nem a vágy mézeskalácsországába jutva be,

nem a javulás labirintusán végigtapogatózva,

nem a kikövetkeztetett gondolatok szerint,

nem mítikus áttételeken át,

nem az anyagmegmaradás elve alapján,

nem irodalmilag és nem jelképesen,

nem is jövőre és nem is holnap, hanem

még ma

velem leszel a paradicsomban.

Görgey Gábor: Még ma

Rádiné Erdélyi Mária tanárnő ajánlásával



A verset, amit akkor írtam,

amikor tíz napja, vagy inkább

két hete nem láttalak, mert mondtad,

hogy kell egy kis szünet, hogy átgondold,

mi volt és mi legyen, a verset, ami arról

a tulajdonképpen közhelyes érzésről szólt,

hogy rossz nélküled, vagy más

megfogalmazásban, csak veled jó,

s eljátszott számtalan olyan szóval,

amit kizárólag akkor képes az ember használni,

amikor mélyen beleszeret valakibe,

minden más esetben ezeket a szavakat,

kicsim, csillagom, szivem,

és sorolhatnám, mindenki messze elkerüli.

A verset, amiben szerepelt egy felhívás,

hogy óvd te is ezt az érzést, mert túl

érzékeny ilyenkor minden, s egy rossz

mozdulattal végzetes hibát követhetünk el,

s csak évekkel később, mikor már régen

elveszett

derül ki, hogy mennyire nem kellett volna

elutasítani egy találkozót például, mennyire

nem kellett volna azt a rossz mondatot

megírni sms-ben, de akkor már késő.

A verset, amiben volt egy hasonlat is,

hogy olyan, mint, már nem emlékszem mi volt,

de arra utalt, hogy könnyen megnyomhat az

ember egy rossz gombot, s az egyébként

rendkívül korszerű szerkezet, talán valami

gépről

volt szó, elromlik, vagy helytelen,

számunkra nem megfelelő funkcióban

kezd el működni.

A verset, amit akkor írtam, később,

hisz van ez az asszimetria a megírás

és a megjelenés között, az érzés és

az érzés manifesztációja között,

becsúszik egy-két hónap, esetleg több,

a verset később egy másik lány olvasta,

és a nyakamba borult, mert nagyon szeretett,

volt benne az a mély érzés, ami bennem is,

bár most nem, hogy nem is gondolta, mert

olyan ritkán, mondhatni soha nem mutatom ki,

nem is gondolta, hogy ennyire szeretem,

el is sírta magát, mert ebben a mély érzésben

a legkülönfélébb, máskor egyáltalán

nem elfogadott cselekedetek is megengedettek,

én megfogtam a kaját és távolabb toltam,

s ebbe a könnyes, szemmel láthatóan,

de a szivemben egyáltalán nem érzékelhetően

nagyon édes arcba mondtam,

hogy menj el, érted, menj el innen, és kitoltam

a lakásból a körfolyosóra, ahol nemrégen

érkezett, s úgy érezte, most élete

egyik boldog óráját közelíti meg,

s pár perccel ezelőttig, ez az érzés erősödött benne,

s most így végképp érthetetlen számára az,

ami történt.

 

A verset, amit akkor írtam, s gondoltam,

megmutatom, már nem olvastad el,

mert az utolsó, a szerelmünk szempontjából

végzetes találkozón azt mondtad, hogy

soha, még soha nem éreztél így egy férfi iránt,

és ez fantasztikus, ez volt az egyik kedvenc

szavad, én nem szerettem annyira,

de erre soha nem gondoltam, hogy nem,

mert annyira szerettem benned mindent,

még azt is, amit tulajdonképpen nem szerettem

például ezt a szót, amivel most a kapcsolatunkat

minősítetted, s amihez rögtön, hogy ne árválkodjon

magában, hozzáfűzted, hogy ugyanakkor

s megint mondtál egy olyan szót, amit gyakran

az átlagosnál gyakrabban használtál más

esetekben is, hogy ugyanakkor borzasztó,

hogy ennyire egy érzés függvényébe kerültél,

s veszélyben érzed a szabadságodat,

az életed egyéb területeit, s hogy emiatt

kérted tulajdonképpen a szünetet, hogy,

így mondtad, megéri-e ez a veszteség.

Itt gondoltam egy kérdéssel megkönnyítem,

amit mondani akarsz, hisz szerettelek.

Meg? – kérdeztem, s te akkor azt mondtad,

fájt kimondanod, láttam, hogy nem.

Bezártam a bejárati ajtót, kulcsra,

s rögtön ott, az előszobakövön

csuklottam térdre, ez az a rendkívül

nevetséges pozíció, amit már a legigénytelenebb

filmek sem mernek ábrázolni, mégis,

mint az én példám mutatja: létezik.

Ebben a nevetséges pozícióban kezdtem el

zokogni, hisz összegörnyedve az előszobakövön

mi mást tehetne az ember, zokogtam bele

a padlólapokba, s még beszéltem is,

hogy gyere vissza, gyere vissza, aztán

megijedtem,

talán a lány a gangon van még és félreérti,

s elkezd zörögni, hogy itt van, engedjem be,

és elhallgattam, de a könnyem tovább ömlött,

s a nevetséges pozíció is maradt, mintha

könyörületet vártam volna valakitől,

holott egyedül voltam, teljesen egyedül,

a testem, mint egy véletlen

odakeveredett bogarat, amire a lakásban

egyáltalán semmi szükség nem volt és nem lesz,

agyonnyomta az istent.

Háy János: Egy szerelmes vers története

Bolza Léna (9.a) ajánlásával



Uci, nyuci, anyucinak

Van két kicsi lánya:

Egyik lánya Ilike,

Másik lánya Lilike…

Csípje meg a kánya!

Este, hogy az ebédlőben

Hatot üt az óra,

Betekint a két kis lányhoz

Uci, nyuci, pici, puci,

Anyuci egy szóra.

Csak rájuk néz, s mind a kettő

Tudja, mit jelent ez,

Mert Ilike és Lilike

Jó és engedelmes.

Ott, ahol a gyerekszoba

Legsűrűbb homálya,

Hat órakor mind a kettőt

Két kis csipi-csupi csupor,

Két kicsi trón várja.

Két kicsi trón porcellánbul,

Egymás közelében,

S kéz a kézben, Ili, Lili

Elfoglalja szépen.

Addig ül ott igyekezve,

Hévvel mind a kettő,

Míg nem marad Ili, Lili

Törekvése meddő:

Míg a nemes ambíciót

Siker koronázza,

S a szorgalom gyümölcsével

Ékes a két váza.

Hanem addig Ili, Lili

Megmoccanni sem mer,

Ellenőrzi az eredményt

Anyjuk vizsga szemmel.

Bábujukat csakis akkor

Adja vissza nékik,

Amikor az éma, léma,

Pribli-prubli nagy probléma

Meg van oldva végig.

Hát egy este – szomorú est! –

Úgy hat óra tájba

Ül Ilike, ül Lilike,

Ül, de mindhiába.

Nézik egymást szomorúan,

S nem tehetnek róla:

Egyiknek sincs semmi, semmi

Ici-pici, inspirici,

Inspirációja.

 

Bárhogy lángolt bennük a szent

Kötelességérzet,

Hajh, az estén ellenük volt

A kegyetlen Végzet.

Eltelik egy jó félóra,

Eltelik egy másik,

S a két kislány vállalata

Sehogyse virágzik!

Egyszer csak az Ili arcát

Boldogság önté el:

„Éka, béka, heüréka!”

Mondogatja kéjjel.

Ám Lilike tovább is csak

Szomorúan, némán,

Hasztalanul töri szöszke

Ejecskéjét, fejecskéjét

A nehéz problémán.

„Jó tenéked!” – szól sóhajtva,

És a hangja reszket –

„Azt, amit én el se kezdtem,

Te már befejezted.

Te mehetsz már, oh te boldog,

Két perc múlva játszol,

Engem sorsom mindörökre

E sziklához láncol…”

Ekkor Ili kis szívében

Nagy szánalom ébred:

„Ne félj, Lili, míg engem látsz,

Szerető testvéred!

Míg nekem van, neked is lesz!”

S könnyel a szemében

Az eredményt Lilikével

Megfelezi szépen.

A testvéri szeretetnek

E példája vonzó.

Azért tehát, hogyha egyik

Testvértekről van szó,

Akármikor, akármiben

Szüksége van rátok:

Egymást, kedves olvasóim,

Csirbe, csorba, csurba, csarba,

Cserbe ne hagyjátok!

 
Heltai Jenő: A jó testvérek

Nényei Ilona (11.b) ajánlásával



Vallomás
 

ismeretlen diák órai levelezéséből
 
 

használhatod a fogkefémet
 
 
 
 

Nyáry Zsigmond Igazgató úr ajánlásával
 



Lehunyja kék szemét az ég,

lehunyja sok szemét a ház,

dunna alatt alszik a rét -

aludj el szépen, kis Balázs.

Lábára lehajtja fejét,

alszik a bogár, a darázs,

vele alszik a zümmögés -

aludj el szépen, kis Balázs.

A villamos is aluszik,

- s mig szendereg a robogás -

álmában csönget egy picit -

aludj el szépen, kis Balázs.

Alszik a széken a kabát,

szunnyadozik a szakadás,

máma már nem hasad tovább -

aludj el szépen, kis Balázs.

Szundít a lapda, meg a sip,

az erdő, a kirándulás,

a jó cukor is aluszik -

aludj el szépen, kis Balázs.

A távolságot, mint üveg

golyót, megkapod, óriás

leszel, csak hunyd le kis szemed, -

aludj el szépen, kis Balázs.

Tüzoltó leszel s katona!

Vadakat terelő juhász!

Látod, elalszik anyuka. -

Aludj el szépen, kis Balázs.

 

József Attila: Altató

Kiss Levente (9.a) ajánlásával



Karóval jöttél, nem virággal,

feleseltél a másvilággal,

aranyat igértél nagy zsákkal

anyádnak és most itt csücsülsz,

mint fák tövén a bolondgomba

(igy van rád, akinek van, gondja),

be vagy zárva a Hét Toronyba

és már sohasem menekülsz.

Tejfoggal kőbe mért haraptál?

Mért siettél, ha elmaradtál?

Miért nem éjszaka álmodtál?

Végre mi kellett volna, mondd?

Magadat mindig kitakartad,

sebedet mindig elvakartad,

híres vagy, hogyha ezt akartad.

S hány hét a világ? Te bolond.

Szerettél? Magához ki fűzött?

Bujdokoltál? Vajjon ki űzött?

Győzd, ami volt, ha ugyan győzöd,

se késed nincs, se kenyered.

Be vagy a Hét Toronyba zárva,

örülj, ha jut tüzelőfára,

örülj, itt van egy puha párna,

hajtsd le szépen a fejedet.

József Attila: Karóval jöttél...
Oroszváry Júlia (11.a) ajánlásával



6.

(Mellékdal)

(Visz a vonat, megyek utánad,

talán ma még meg is talállak,

talán kihűl e lángoló arc,

talán csendesen meg is szólalsz:

Csobog a langyos víz, fürödj meg!

Íme a kendő, törülközz meg!

Sül a hús, enyhítse étvágyad!

Ahol én fekszem, az az ágyad!)

József Attila: Óda (részlet)

Király Gáborné tanárnő ajánlásával



Nincsen apám, se anyám,

se istenem, se hazám,

se bölcsőm, se szemfedőm,

se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek,

se sokat, se keveset.

Húsz esztendőm hatalom,

húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,

hát az ördög veszi meg.

Tiszta szívvel betörök,

ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,

áldott földdel elfödnek

s halált hozó fű terem

gyönyörűszép szívemen.

József Attila: Tiszta szívvel

Kara Márk (9.b) ajánlásával



József Attila: Thomas Mann üdvözlése

Fogarasi Hajnal (9.a) ajánlásával

Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
és el is jutott a nyugalmas ágyig
még megkérlel, hogy: „Ne menj el, mesélj” –
(igy nem szökik rá hirtelen az éj)
s mig kis szive nagyon szorongva dobban,
tán ő se tudja, mit is kiván jobban,
a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél:
igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj.
Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van.
Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén,
hadd lássunk át magunkon itt ez estén.

Párnás szavadon át nem üt a zaj –
mesélj arról, mi a szép, mi a baj,
emelvén szivünk a gyásztól a vágyig.
Most temettük el szegény Kosztolányit
s az emberségen, mint rajta a rák,
nem egy szörny-állam iszonyata rág
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
fő-e uj méreg, mely közénk hatol –
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?…

Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők – szabadok, kedvesek
– s mind ember, mert az egyre kevesebb…
Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.



Nyúlj a pohárért, ahogy apád tette,

és öblítsd le, ahogy az ő apja is.

Aztán csinálhatsz, de csak az erkölcsök

miatt, egy asszonynak kettőt,

és felnevelheted, annak a bizonyos

asztalnak a bizonyítékait, aminek

abroszán borszagú vérfoltok

terjeszkednek. Nem kell itt játszani

a sértettet, sem a sorsával elégedetlen

hőst, aki elindul, és az útja végén

a szerelem meg két gyerek várja,

de közben legyőzi a pénzszínű

óriásokat, kivágja az égig érő paszulyt,

hogy biztosítsa a boldogan éltek

még meg nem haltak utánra

csemetéinek is a téli tüzelőt.

Juhász Tibor: Az erkölcsök miatt

Kőhalmi Eszter (11.a) ajánlásával



Karinthy Frigyes: Lecke

Makó Luca (12.a) ajánlásával

Megcsókoltalak, megmutatni,
Hogyan kell nékem csókot adni.

Megfúltál, úgy öleltelek
Mutatni, hogy ölelj te meg.

És sírtam is, ölelve térded,
Mert tudtam, hittem, hogy megérted,

Bő könnyeim, a könnyü bért,
Mit értem ontsz, a könnyekért.

Eldobtam mindent – íme, lásd,
Hogyan lehet szeretni mást,

Kiért mindent százszor megadnál,
Ezerszer jobban önmagadnál.

Kész vagyok meghalni miattad,
Hogy élj, hogy meg ne halj miattam,
Ahogy hiszem, hiszen mutattad.

Ne tétovázz, ne félj, ne féltsd magad,
Csak az kap ingyen, aki ingyen ad.

Mondtam, szeretlek, mondd, szeretsz-e –
Mindössze ennyi volt a lecke,

Mindössze ennyi a titok,
De jaj neked, ha nem tudod.

Jaj néked, hogyha az egész
Szabály és példa kárbavész –

Jobb lett volna meg sem születni
Nékünk, mint egymást nem szeretni.



     

 
Kishit, Kishit,

kedvesem, Kishit,

pipacsmező,

mezőnyi méreg,

bocsáss meg, Kishit,

Kishit, Kishit,

de most itt foglak

hagyni téged.

A te virágaid

mind vadak, de

én se leszek már

szelíd és senki,

virágozz vadul 

tovább, Kishit,

én meg rohanok

újjászületni.

Újjászületni,

Kishit, kedves,

korábbi címem,

régiségem,

tárgyi emlék, 

hogy min feküdtem

kiásott földként,

és mégis éltem.

 
Itthagylak, Kishit,

a bűntudatommal,

a kérlelhetetlen 

logikáddal,

emlékül pedig

a törhetetlen

üvegből megőrzött

pár szem szilánkkal.

Megyek, mert vár már 

egy válogatott kis

csapat, a hátra-

levő évek,

többet akarok

érni annál, 

vagy éppen annyit,

amennyit érek.

Sok mindent akarok,

felnőni újra

és gondolkozni is,

ha újra megy majd,

feltámasztani

azt, ami felébredt,

és csalódott arccal

újra meghalt.

Nem válogatni 

eszközökben,

a jövőt uralni

végre egyszer,

megváltani, vagy

megjelölni

vizelettel vagy

képzelettel.

A lánglelkű hülyét

megdicsérni,

a korrekt bölcsnek

ellenállni,

jól titkon rúgni

a társadalmat,

ha meg akar ölni

és zabálni.

Kis vészcsengőket,

szirénákat

fogadni örökbe,

nevelni szépen,

gyerekzsivajban

hajtogatni, hogy

egyszerre mindig csak

egy beszéljen.

Jöjjön csak, aminek

jönnie kell,

aminek dőlni, 

dőljön,

a biztosaknál

legalább eggyel

több dolgok vannak

égen, földön.

Ilyenek járnak

a fejemben, Kishit,

homokos, szomorú

síkra érni,

sietős léptekkel

átvágni rajta,

vagy megfutamodni,

mint a férfi.

Igen, a pokolba

vezető út is

az én céljaimmal

van kövezve,

és tudom, hogy te se

csak gonosz vagy, Kishit,

hanem még ezer más

gyógyfüvecske,

 

és ezért majd persze

visszavágyom

hozzád, Kishit,

a bizonytalanból,

hogy masszívnak tűnő

roncs legyek újra,

ne megbízhatatlan,

erős kalandor.

És mondogatlak

és emlegetlek,

de mondogathatsz

és emlegethetsz,

Kishit, Kishit,

kedvesem, Kishit,

maradok mégis

egyre messzebb.

Kemény István: Kishit
Vigh Noémi iskolapszichológus ajánlásával



Bebújok én is, mert gyerek vagyok,

fiatalabb az óvodásoknál is,

de öregebb, mint az idő,

a bölcseknél is öregebb,

és úgy meg tudom szaggatni

a színezőket, de a nagy

betonházakat is,

hogy kidől belőlük minden mocsok,

a felnőttek összehordott piszka,

a mosdatlan lépcsőházak

elférnek a tenyeremben,

de parány vagyok, mondom,

olyan parány, át sem lépem

a kis pocsolyákat,

csak beléjük gázolok,

hogy felborzoljam a fölém

tornyosuló házak képeit.

Kertai Csenger: Kint játszanak a gyerekek

Péchné Szekeres Kata tanárnő ajánlásával

Arany bojtjait hajtogatják az égnek,

megfésülik a viharokat,

várat építenek tiszta csöndből,

bevágott szélű levelekből,

csákót raknak egymás fejére,

amikor megszólal a csengő,

megmossák szép kezüket,

és egybepakolják a sok játékot,

a saját hangjukat is félrerakják,

csak állnak ott meztelenül,

és a nap bebújik a bőrük alá.

 



 
Látjátok feleim, egyszerre meghalt 

és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. 

Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 

csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. 

De nincs már. 

Akár a föld. 

Jaj, összedőlt 

a kincstár. 

 

Okuljatok mindannyian e példán. 

Ilyen az ember. Egyedüli példány. 

Nem élt belőle több és most sem él 

s mint fán se nő egyforma-két levél, 

a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Nézzétek e főt, ez összeomló, 

kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, 

mely a kimondhatatlan ködbe vész 

kővé meredve, 

mint egy ereklye 

s rá ékírással van karcolva ritka, 

egyetlen életének ősi titka. 

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. 

Mindenki tudta és hirdette: ő volt. 

Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt 

s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt 

a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja, 

mint vízbe süllyedt templomok harangja 

a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég: 

  

"Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék",

vagy bort ivott és boldogan meredt a 

kezében égő, olcsó cigaretta 

füstjére és futott, telefonált 

és szőtte álmát, mint színes fonált: 

a homlokán feltündökölt a jegy, 

hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába, 

se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 

a múltba sem és a gazdag jövőben 

akárki megszülethet már, csak ő nem. 

Többé soha 

nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 

Szegény a forgandó, tündér szerencse, 

hogy e csodát újólag megteremtse. 

 

Édes barátaim, olyan ez épen, 

mint az az ember ottan a mesében. 

Az élet egyszer csak őrája gondolt, 

mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt...", 

majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt

s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt..." 

 

Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, 

mint önmagának dermedt-néma szobra. 

Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. 

Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer. 

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd

Komárik Réka (10.b) ajánlásával



 A kezdet előtt
 Nincs föld, se ég
 Nem dönti semmi
 A hit hitelét,
 De a bűnök
 Már rólad álmodnak rég.

 
 A kezdet előtt
 Nincs hang, se csend,
 Áll még az Idő,
 Teljes a rend,
 De a vágyak
 Már az emberre várnak.

 

A kezdet előtt
Nincs éj, se fény,
Se ok, se cél,
Se serény erény,
De az árnyék
Csak egyetlen jelre vár még.

 
A hatalmas örvény
Még nem zakatol,
Mindenhol összhang
És béke honol
Már csak hét nap,
Lesz itt éden és pokol.

Elsőnek épül
A föld és az ég
Aztán ragyogó fény
És hűs sötétség
Este és reggel
Égbolt és tenger.

 
Gyümölcsök, füvek,
Csillagzatok,
Madarak, halak,
Vadállatok
Hatodszor kel fel,
Mire a Napba bámul egy ember.

 

Ha kertedben így jó,
Mondd, miért kell a kígyó?
Mondd, miért kell, hogy az
asszony
Tiltott fádról almát
szakasszon?
Miért kell, hogy megverd az
embert?
Káin hogy miért ölje Ábelt?
Víznek özöne miért zúdul?
Miért vesznek oda annyian
rútul?
Zavart nyelvek és megannyi
csapás
Égő áldozat, új messiás,
Ezrek néznek kérdőn az égre
A kezdetnek mikor lesz vége?

Kovács Ákos: A kezdet előtt

Simon Becse (12.b) ajánlásával



Nem azt mondom,          
           

           
           

           
 

ne keress más Istent,

hanem hogy szeresd bolondulásig, 

teljes erődből, teljes szívedből 

az egy, élő, igaz Istent,

mint egy szerelmes,

se időd, se erőd ne maradjon 

nyomi kis istenkékre, egyéb hókusz-pókuszra.

Nem azt mondom,

ne ölj, hanem hogy magadnál jobban

szeress minden más embert,

akár barát, akár ellenség,

ne habozz a lelked is kitenni értük,

s akkor aztán hogy a csudába 

árthatnál nekik, gyilkolnád meg őket.

Nem azt mondom,

ne paráználkodj,

hanem hogy tekints minden nőre

olyan odaadással, 

mintha húgod, lányod lenne,

elébb vágnád el saját torkodat,

mint hogy kihasználd

vagy kárt tegyél benne.

Nem azt mondom,

ne dolgozz a hetedik napon,

hanem hogy olyan lelkesedéssel

pihenj, imádkozz, időzz

szeretteid körében, csak este

döbbenj rá, huppsz, ma nem dolgoztam!

Nem azt mondom,ne utáld apádat és anyádat,

még ha nehezedre esik is,
hanem hogy amikor rájuk nézel,

lásd az élet hömpölygő, eleven folyamát, 

melynek részei ők, és része vagy te, 

tőlük kaptad, így add tovább,

lehetetlen megrendülés nélkül 

tekinteni rájuk,akár megadták mindazt, amire vágyol, 
akár nem.Nem azt mondom,ne hazudj, hanem hogy úgy csüngj az igazságon,

ne akard szépíteni, csúnyítani,

más ne járjon a fejedben,
s akkor nem is jön ki a szádon.

Nem azt mondom,ne lopj, ne irigyeld a másét,

hanem hogy a másénak úgy örülj,

mintha sajátod lenne,
nem kell rátenni a kezed ahhoz,

hogy benne gyönyörködj,
úgy vigyázz rá, mint magadéra,

s akkor semmi szükséged arra,

hogy erőszakkal megkaparintsd.
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Lauv Marietta tanárnő ajánlásával



Szeretnék ágakat, még mielőtt

patak jegéről gyűjtöm össze őket.

Kimondani a szót, ha megfogant,

az összefüggést feltárni előtted.

Úton vagyok. Szeretnék visszatérni,

mert nem tudom már, kinek mit ígértem,

de látom: kinek miért hazudok,

miért nem.

Szeretnék egyszer úgy aludni el,

hogy ne kísértsen napokig az álmom.

Hangot se halljak, ne sírjak-nevessek,

ne lássam mások árnyékát az ágyon.

Emlékezem. Ami nem volt, csak arra,

mert attól félek, lehetetlen annyi

lopott időt, amennyit itt megéltem,

visszaadni.

 

László Noémi: Mások árnyéka

Sándoriné Kovács Petra tanárnő ajánlásával



 
 

Mint régi költő, ilyen jámbor trükkel, versben írom
ezt a levelet,

Negyvenöt garast ragasztok majd reá s elküldöm neked.
Szeretném leírni a szobát, ahol élek most, a függönyt

és a fűtőtesteket,
– Szent István tornya áll az ablak előtt, ép most ütötte

el a hajlani hetet –
Mert mindent le kell írnom, látod, s oly sok az emlékem

lassan, mint egy népnek,
Az életből végül betű lesz, s nyoma sem marad, hogy

itt élek.
Persze, szerettem volna én is élni, élni, mint

a moziszínészek, vagy a katonák,
Elefántra vadászni a Kongóban s a nőkkel megbeszélni

minden babonát,
De nekem már csak a magány marad, nem

panaszképpen mondom, elhiheted,
Jó így nekem ebben a privát Holt Tengerben, nem

merülök el, úszom és figyelek.
Megöltem magamban mindent, ami fájhat, mint

a fogorvos a rossz ideget,
Ittam a magány nehéz vizéből, s nem fájnak többé az

idegenek.
Csak te fájsz még, te vagy a másik honvágy, ezért írok

verset és levelet,
Te élsz, te vagy az élet, látod erősebb vagy, mint a betű

és nem bírok veled.
Ugyanaz az erő van benned, mint a pontos szavakban

vagy a zenében,
Erő vagy, mint az élet és a halál, s néha üzenet vagy,

látomás.
Emberek járnak a hóban, farkasnyomuk van, már az

álmuk is zúzmarás,
 

Apa is meghalt már. Azt mondta: „Köd van.” Aztán csak
nézett és hallgatott.

Mondd, miről hallgat egy halott?
*
 

Most alusztok még valahol Budán, kihűlt a lakás,
megnőttek a bútorok.

Jimmy King, határozott parancsom ellenére, a diványra
kuporodott.

„Alszol, de talán álmodsz is” – mondja Shakespeare
a halálról; s felsikoltsz –

Aztán hozzák a tejet és ujságot, mindjárt reggeli nyolc;
 

Majd később telefonál valaki, pénzt kér, vagy
megbeszél egy vacsorát,

Úgy ülök itt mint egy költő, ki megelőzte, s kissé
lekéste korát.

Alszol és tudod, hogy éjjel-nappal virrasztok valahol,
Csukjátok be este kulccsal az ajtót, vigyázz, ha a kutya

csahol,
Vigyázatok a tűzre, vízre, s minden elemre

vigyázzatok,
Lehet, hogy egy kékszemű ember krétával megjelölte

házatok,
Lehet csőrepedés, dögvész, oly sok minden lehet,

S lehet, hogy reggelre megölnek engem is az emberek.
Lehet, hogy kialszik ez a láng, ami nekem is csak egy

életre elég.
De most még lobog, s füstje van, s minden, ami belém

esik, elég.
Csak te vagy asztbesztből, mint az auer-harisnyák,

világítsz a lángtól és megmaradsz,
Tudsz két mesét, egyet a farkasról s egyet arról, hogy

erre szaladt a kismalac,
Ezért, mielőtt meghalok, vagy megölnek, egyszer mégis

megmondom neked:
Az Isten tudja, tán szerettelek.

Márai Sándor: Bécsi vers
Hetényi Réka tanárnő ajánlásával



Néha felelni kell az élet kiszámíthatatlanul bekövetkező,
s elodázhatatlanul végzetes pillanataiban: felelni kell,
az egészre. Ki vagyok? Mit akarok?
Ki ellen, kinek érdekében akarok élni?

Miért? Milyen képességekkel, eszközökkel, felkészültséggel?
Ami fontosabb mindennél: milyen szándékkal?…
És, felelni az egészre: hol tartok?
Van-e még tartalékom áldozatkészségből, önzetlenségből,
vagy már csak megóvni és megmenteni akarok maradék
készleteket?
Ez a pillanat az életben, amikor felelni kell.

Várják a választ, a csend nagy, drámai.
De ilyenkor megtudod és észreveszed,
hogy e kérdésekre szavakkal nem, csak az élettel lehet felelni.

 

Márai Sándor: Felelni

Bittsánszky Míra (11.b) ajánlásával

 



Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet.
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál,
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál.
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.
Még azt hiszed, élsz?… Valahol?… És ha máshol nem is,
Testvéreid szívében élsz?… Nem, rossz álom ez is.
Még hallod a hörgő panaszt: „Testvért testvér elad…”
Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad…”
Egy másik nyög: „Nehogy, ki távol sír e nemzeten…”
Még egy hörög: „Megutálni is kénytelen legyen.”
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitől: miért?
Vagy: „Rosszabb voltam, mint ezek?…” Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román… Most hallgass és fizess.
Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet,
A rádióaktív hamu mindent betemet.
Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen,
Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten,
Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vad, tajtékos ég
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség.
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet,
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet.
Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat,
Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad.
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt –
Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted
A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet,
És Jenő nem adta vissza a Shelley-kötetet,
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet,
És elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk,
Látjátok feleim szem’tekkel, mik vagyunk?
Íme, por és hamu vagyunk.

Látjátok feleim szem’tekkel, mik vagyunk.
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margitszigetet?…
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avítt kacat.
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat.
Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt.
A „pillangó”, a „gyöngy”, a „szív” – már nem az, ami volt,
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt,
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg.
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké,
A gyereknek Toldi-t olvasol, és azt feleli: oké.
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
„A halál gyötrelmei körülvettek engemet!…”
Az ohiói bányában megbicsaklik kezed,
A csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet.
A tyrrheni tenger zúgni kezd, s hallod Babits szavát,
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát.
Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon,
A tested is emlékezik, mint távoli rokon.
Még felkiáltasz: „Nem lehet, hogy oly szent akarat…”
De már tudod! Igen, lehet… És fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár.
A konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét,
Látni való, untatja a sok okmány és pecsét. –
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby
Fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Arany szava?… Rippli színe? Bartók vad szelleme?
„Az nem lehet, hogy annyi szív…” Maradj nyugodt. Lehet.

Márai Sándor: Halotti beszéd

Andai Kata (11.b) ajánlásával



Ó, hányszor mondtuk kézlegyintve

Ezek a mai gyerekek

Elfajult korcsok, silány utódok

Üresek, léhák, jampecek.

De aztán... aztán csodák jöttek

Soha nem látott szép napok,

És mit mi megtenni nem mertünk,

A jampec fegyvert ragadott.

S kinek nem jutott, puszta kézzel

Rohamozott meg tankokat

És friss erővel az égre írta:

ZSARNOKOK, EZ A FÖLD SZABAD!

Könnyes szemekkel vallom mostan,

Hősök vagytok, nem jampecek

Ősz fejem lehajtom csendesen,

BOCSÁSSATOK MEG, GYEREKEK…

Márai Sándor: Óda a pesti sráchoz

Takács Botond (10.a) ajánlásával



Május. Rózsálló reggel. Remény, ígéret, harmat.

A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat.

Kószálni jött ma kedvem: apostolok lovára

kapok, s vaktában érek egy messzi kis tanyára.

A kakas még az ólban pitymallatot rikongat,

az égbe fúrt pacsirta fittyet hány éji gondnak,

dalától messze rebben bimbóról bánat, szender.

A ház előtti kertben a kis padkán egy ember.

Apokaliptikus, vad formája és nézése:

a félszemére vak és helyén gödör van vésve,

haja nyíratlan, félősz, bozontos, mint szakálla,

bakancsa és kabátja dróttal van összezárva.

A reggelt ráköszöntöm, mert testvér-mód kíváncsi

vagyok sorsára, s kérdem: Mi jót csinálgat bácsi?

Zord, bömbölő beszéde minden zugot betölt:

„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!”

Nagy kert. S amerre nézek, száz rózsa rózsa hátán,

ráfutva fára, falra, ribizkén ül, salátán,

vad összevisszaságban, befonva minden ösvény

s bimbó bomol belőlük özönnel, egy se fösvény.

Közöttük ül, szemezget e félszent, félig őszült

s beszélni kezd, lemetszve egy vadhajtást a tőrül:

„…Az Élet mosolyogva száguldott hajnal-hintón:

harmatja, csókja égett minden új ember-bimbón:

 

s diplomaták, bitangok öt évig kaszabolták

ágyékok szép vetését… a földet letarolták…

fiam szemem láttára kilőtték… s mit elrontottak ők:

vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!

Most konferenciáznak a nagy szélhámosok,

hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog…

S míg lakomában dőzsöl, ki milliókat ölt:

vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!”

Testvéri szánalomból a szívem rádorombol:

Bátyám, én lelket oltok az evangéliumból,

midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ:

vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!

Mécs László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld

Petneházy Réka tanítónő ajánlásával



Az átzuhanás, az megterhelő.

Ilyenek: az elalvás, a fölébredés,

a megszeretés, a meggyűlölés;

amikor vendégek várhatók,

a boltban a tanácstalan álldogálás,

hogy házigazdává átalakuljak;

a vendégség után pedig a bútor,

mert vissza kell tolni megint privátba.

Ezek a nehezek. Amikor maradok,

az jó: az alvásnak mestere vagyok,

és ébren lenni nagyon szeretek.

Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van

szerelmem, illetve ha nincs.

De átzuhanni egy beállításból

egy másikba, az összekuszál.

Maradni szeretnék, mindig maradni:

ha ébren vagyok, élesen figyelni,

ha alszom, mélyebb gödörbe leásni;

magányos levesporokat fölönteni,

vagy élettársi szennyest kotorászni.

Átzuhanni: az fáj. A változás

szűk száján átcsúszni, az horzsolás.

Nádasdy Ádám
: M

aradni, m
aradni

Szöllős Villő (11.b) ajánlásával



Oravecz Imre

Ma véletlenül

kezembe került a fényképed, az az igazolványba való gyors mellkép, amelyen nagykabátban vagy, és amelynek azt írtad a

hátára, nagyon, nagyon, nem szeretek fényképeket nézegetni, a pillanatot rögzítik, és ez mindig megvisel, a tiedtől meg kivált

óvakodtam, nem is vettem elő egyszer sem tizenöt év alatt, azt sem tudtam igazán, hol van, úgy tettem, mintha nem létezne, a

dolgozószobában álltam egy széken, egy pályázatot akartam beadni, valami régi iratra lett volna szükségem, a polcon lévő

papírdobozok egyikében sejtettem, előbb ki kellett belőle emelnem befőttesgumival összefogott leveleidet, hogy jobban

hozzáférjek, és akkor esett ki valamelyik borítékból, nem tudtam mindjárt, hogy a tiéd, csak amikor leszálltam a székről, és

felvettem a padlóról, akkor láttam, hogy az, első gondolatom az volt, hogy gyorsan vissza vele, csak semmi gyengeség, de

valahogy nem engedelmeskedett a kezem, csak tartottam magam előtt tehetetlenül, rád szegeztem tekintetem és dermedten

néztelek, mint aki csörgőkígyót lát, hirtelen ütés ért és elsöpört bennem mindent, és olyan volt, mintha üresre fújt tojás

volnék, és ropogva összetörnék, aztán süket csend, próbáltam valamire gondolni, például arra, mióta élek B.-ben, de nem

ment, semmi nem jutott eszembe, és szégyellem, de le kellett ülnöm, mert szédültem és kivert a verejték, és némi időbe telt,

amíg össze tudtam szedni magam annyira, hogy visszategyem fényképedet a dobozba, a dobozt pedig a polcra, mert világos

volt, hogy aznap nem folytathattam a keresést, sőt, még másnap sem, mert álmatlanul töltöttem az éjszakát, és alkalmatlan

voltam mindenre, annyira felkavart ez a találkozás.
 

Nyáry Zsigmond Igazgató úr ajánlásával



ha süt a nap

s a nap alatt 

a hold ragyog

mert jön az éj

ha tiszta kék

a víz az ég vagy

szürke ködöt 

hajt a szél

ha jár a láb vagy

roggyan térd

ha válasz jön 

mert van ki kérd

ha rám nézel 

és engem látsz 

s én téged 

s mi egymást

találkozunk

összeérünk 

egy vánkoson

jól megférünk 

arcon arccal

hátnak háttal

biztonságban

egymás által 

kettő lélek

egyet érez

egy irányba 

ketten néznek

leülünk majd 

egymás mellé

s kéz a kézben

leszünk eggyé

Orbán Péter: Vallomás

Orbán Zita (11.a) ajánlásával



Fekszem hanyatt a föld sötétzöld szőnyegén,

És merengve nézem a sötétkék eget;

Száll reám aranyos, ezüstös csillagfény

És koszorú gyanánt övezi fejemet.

Megfürösztém lelkem e sugárözönben,

Lemosott magáról minden földi szennyet,

S most ujjászületve a magasba röppen,

S keresi a mennyet;

 

Alszik az egész föld; mély és csendes álma,

Egyetlen halk dongás érinti fülemet,

Tán mellém valami kis bogárka szálla,

Vagy távoli folyam harsogása lehet,

Vagy még távoliabb felhők mennydörgése,

Mely, míg hozzám ér, ily parányivá törpül,

Vagy talán lelkemnek himnusz-éneklése

Le a csillagkörbül.

 

Szállj, lelkem, oh szállj az égitestek között,

És pillants keresztül rejtelmök fátyolán,

Melyet az istenség titkos ujja szövött...

Bölcsességből-e vagy csak szeszélyből talán?

Nézd meg, lelkem, mi van ott a csillagokon,

És nézd meg, mi vagyon a csillagok felett,

Azután röpűlj le hozzám gyors szárnyadon,

Hadd beszéljek veled;

Hadd kérdjem: mit láttál? van-e ott is élet?

S ha van, ily gyötrelmes, ily bús, mint a földi?

Áll-e az a kemény, szigorú itélet,

Amely jutalmat oszt és boszúját tölti?...

De mi közöm ehhez! egyet szeretnék én,

Csak egyet megtudni, arról hozz hírt nekem:

Vannak-e ott szívek és a szívek mélyén

Lángol-e szerelem?

 

Ha ott is szeretnek, ah ugy vágyok oda,

S hogy feljussak, forrón imádkozni fogok,

De ha a szerelem föl nem kísér oda,

Ugy isten hozzátok, ragyogó csillagok!

Ugy szebb a föld minden búbánata mellett,

S enyésszem el, ha a sírba fognak tenni!...

A szerelem mindent pótol, s a szerelmet

Nem pótolja semmi.

Petőfi Sándor: A csillagos ég

Zsolt Réka (9.b) ajánlásával



Az álom

A természetnek legszebb adománya.

Megnyílik ekkor vágyink tartománya,

Mit nem lelünk meg ébren a világon.

Álmában a szegény

Nem fázik és nem éhezik,

Bibor ruhába öltözik,

S jár szép szobák lágy szőnyegén.

Álmában a király

Nem büntet, nem kegyelmez, nem birál...

Nyugalmat élvez.

Álmában az ifju elmegy kedveséhez,

Kiért epeszti tiltott szerelem,

S ott olvad égő kebelén. –

Álmamban én

Rabnemzetek bilincsét tördelem!

Petőfi Sándor: Az álom

Bittsánszky Cecília (9.b) ajánlásával



Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet…
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

 

Petőfi Sándor: Szeptember végén

Szedlacsek Bálint (11.a) ajánlásával



Azt hiszem, hogy szeretlek;

lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz.

De láthatod, az istenek,

a por, meg az idő

mégis oly súlyos buckákat emel

közéd-közém,

hogy olykor elfog a

szeretet tériszonya és

kicsinyes aggodalma.

Ilyenkor ágyba bújva félek,

mint a természet éjfél idején,

hangtalanúl és jelzés nélkül.

Azután

újra hiszem, hogy összetartozunk,

hogy kezemet kezedbe tettem.

Pilinszky János: Azt hiszem

Fekete Sára (11.b) és Csóka Borbála (11.b) ajánlásával



Milyen lesz az a visszaröpülés,

amiről csak hasonlatok beszélnek,

olyanfélék, hogy oltár, szentély,

kézfogás, visszatérés, ölelés,

fűben, fák alatt megterített asztal,

hol nincs első és nincs utolsó vendég,

végül is milyen lesz, milyen lesz

e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás,

visszahullás a fókusz lángoló

közös fészkébe? - nem tudom,

és mégis, hogyha valamit tudok,

hát ezt tudom, e forró folyosót,

e nyílegyenes labirintust, melyben

mind tömöttebb és mind tömöttebb

és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.

Pilinszky János: Egyenes labirintus

Bittsánszky Franciska (11.a) ajánlásával



Hol volt, hol nem volt,
élt egyszer egy magányos farkas.
Magányosabb az angyaloknál.

Elvetődött egyszer egy faluba,
és beleszeretett az első házba, amit meglátott.

Már a falát is megszerette,
a kőművesek simogatását,
de az ablak megállította.

A szobában emberek ültek.
Istenen kívül soha senki
olyan szépnek nem látta őket,
mint ez a tisztaszívű állat.

Éjszaka aztán be is ment a házba,
megállt a szoba közepén,
s nem mozdult onnan soha többé.

Nyitott szemmel állt egész éjszaka,
s reggel is, mikor agyonverték.

Pilinszky János: Fabula

Bitai Dóri könyvtáros tanárnő ajánlásával



Csak azt feledném, azt a franciát, kit 

Hajnalfele a szállásunk előtt 

A hátsó udvar sűrüjében láttam 

Lopódzani, hogy szinte földbe nőtt. 

Körülkutatva éppen visszanézett, 

s hogy végre biztos rejteket talált: 

övé lehet a zsákmánya egészen! 

Akármi lesz is, nem mozdul odább. 

 

S már ette is, már falta is a répát, 

mit úgy lophatott rongyai alatt. 

Nyers marharépát evett, de a torkán 

Még alig ért le, jött is a falat; 

És undorral és gyönyörrel a nyelvén 

Az édes étel úgy találkozott, 

mint telhetetlen testi mámorukban 

a boldogok és boldogtalanok! 

 

Csak azt a testet, reszkető lapockát, 

a csupa bőr és csupa csont kezet, 

a tenyerét, mely úgy tapadt a szájra 

és úgy adott, hogy maga is evett! 

Az egymás ellen keserülő szervek 

Reménytelen és dühödt szégyenét, 

amint a végső összetartozást is 

önönmaguktól kell, hogy elvegyék! 

Az állatian makogó örömről 

A suta lábát ahogy lemaradt, 

és semmisülten kuporgott a testnek 

vad gyönyöre és gyötrelme alatt! 

A pillantását, – azt feledném egyszer! 

Ha fuldokolva is, de falt tovább, 

és egyre még, és mindegy már akármit, 

csak enni bármit, ezt-azt, önmagát! 

 

Minek folytassam? – Őrök jöttek érte; 

A szomszéd fogolytáborból szökött. 

S én bolyongok, mint akkor is a kertben, 

az itthoni kert árnyai között. 

A jegyzetembe nézek és idézem: 

„Csak azt feledném, azt a franciát…” 

S a fülemből, a szememből, a számból 

A heves emlék forrón rámkiált: 

 

„Éhes vagyok!” – És egyszeriben érzem 

A halhatatlan éhséget, amit 

A nyomorult már réges-rég nem érez, 

se földi táplálék nem csillapít. 

Belőlem él! És egyre éhesebben! 

És egyre kevesebb vagyok neki! 

Ki el lett volna bármi eleségen: 

Most már a szívemet követeli. 

 

Pilinszky János: Francia fogoly

Balázs Pál Tamás (11.b) ajánlásával



Alvó szegek a jéghideg homokban.

Plakátmagányban ázó éjjelek.

Égve hagytad a folyosón a villanyt.

Ma ontják véremet.

Pilinszky János: Négysoros

Czike Gábor tanár úr ajánlásával



Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz,

maradék szemérmem némasága ez,

úgyse hallanád meg, hangot ha adok,

sűrü panaszommal jobb ha hallgatok.

 

Tűrök és törődöm engedékenyen:

mint Izsák az atyját, én se kérdezem,

mivégre sanyargatsz, teszem szótalan,

szófogadó szolga, ami hátra van.

 

Keserüségemre úgy sincs felelet:

minek adtál ennem, ha nem eleget?

miért vakitottál annyi nappalon,

ha már ragyogásod nem lehet napom?

Halálom után majd örök öleden,

fölpanaszlom akkor, mit tettél velem,

karjaid közt végre kisírom magam,

csillapíthatatlan sírok hangosan!

 

Sohase szerettél, nem volt pillanat,

ennem is ha adtál, soha magadat,

örökkön-örökké sírok amiért

annyit dideregtem érted, magamért!

 

Végeérhetetlen zokogok veled,

ahogy szoritásod egyre hevesebb,

ahogy ölelésem egyre szorosabb,

egyre boldogabb és boldogtalanabb.

Pilinszky János: Örökkön-örökké

Magó Kinga tanárnő ajánlásával



„Unatkozom. Kérem a köpenyem.

Mielőtt bármit elkövetnek,

gondoljanak a rózsakertre,

vagy még inkább egyetlen rózsatőre,

egyetlen egy rózsára, uraim.”

Pilinszky János: Sztavrogin elköszön

„Nem gondoltak a rózsakertre, és

elkövették, amit nem szabad.

Ezentúl üldözöttek lesznek és

magányosak, mint egy lepkegyűjtő.

Üveg alá kerűlnek valahányan.

Üveg alatt, tűhegyre szúrva ragyog,

ragyog a lepketábor. Önök ragyognak,

uraim.

Félek. Kérem a köpenyem.”

 

Pilinszky János: Sztavrogin visszatér

Szabó Júlia Veronika (11.b) ajánlásával



Puszta Sándor: A tékozló fiú atyjához tér
Mihályi Angyalka tanárnő ajánlásával

 

ibo ad patrem

 

1.
 

Az Élet megcsalt

Bárcsak hallgattam volna szavadra

Lovam gyűrűm oda

Mivé züllöttem

 

Már csak

Benned hasonlítok magamra

 

2.
 

a mindenségben kell lenni egy helynek

ahol még emlékeznek rám

apám szíve az

 

mire várok még

 

haza megyek

 



Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága

s remélem, testem is majd e földbe süpped el.

Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel

egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon

a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.

Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,

s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,

annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,

de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,

az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,

míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,

erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,

a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,

s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,

az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,

piros zászló kezében, körötte sok gyerek,

s a gyárak udvarában komondor hempereg;

és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,

a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,

s az iskolába menvén, a járda peremén,

hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,

ím itt e kő, de föntről e kő se látható,

nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,

s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,

de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,

és csecsszopók, akikben megnő az értelem,

világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,

míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,

s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom

Hodász Dorottya (9.b)
 és Szelényi Judit tanárnő ajánlásával



Először sírsz.

Azután átkozódsz.

Aztán imádkozol.

Aztán megfeszíted

Körömszakadtig maradék-erőd.

Akarsz, egetostromló akarattal -

S a lehetetlenség konok falán

Zúzod véresre koponyád.

Azután elalélsz.

S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.

Utoljára is tompa kábulattal,

Szótalanul, gondolattalanul

Mondod magadnak: mindegy,

mindhiába:

A bűn, a betegség, a nyomorúság,

A mindennapi szörnyű szürkeség

Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor - magától - megnyílik az ég,

Mely nem tárult ki átokra, imára,

Erő, akarat, kétségbeesés,

Bűnbánat - hasztalanul ostromolták.

Akkor megnyílik magától az ég,

S egy pici csillag sétál szembe véled,

S olyan közel jön, szépen mosolyogva,

Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

 

Akkor - magától - szűnik a vihar,

Akkor - magától - minden elcsitul,

Akkor - magától - éled a remény.

Álomfáidnak minden aranyágán

Csak úgy magától - friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

 

Reményik Sándor: Kegyelem 

Sidló Stella tanárnő, Petneházy Réka tanítónő 
 és Hoyos Áron tanár úr ajánlásával



Istenem, add, hogy ne ítéljek –

Mit tudom én, honnan ered,

Micsoda mélységből a vétek,

Az enyém és a másoké,

Az egyesé, a népeké.

Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:

Erényt, hibát és tévedést

Egy óriás összhangnak lássak –

A dolgok olyan bonyolultak

És végül mégis mindenek

Elhalkulnak és kisimulnak

És lábaidhoz együtt hullnak.

Mi olyan együgyűn ítélünk

S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy mind halkabb legyek –

Versben, s mindennapi beszédben

Csak a szükségeset beszéljem.

De akkor szómban súly legyen s erő

S mégis egyre inkább símogatás:

Ezer kardos szónál többet tevő.

S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.

Mindenre ámen és igen.

Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.

Ámen. Igen. És a gonosztól van

Minden azonfelül.

Reményik Sándor: Ne ítélj

Czeizing Ottó tanár úr ajánlásával



Egy lángot adok, ápold, add tovább; 

Csillaggal álmodik az éjszaka, 

És lidércfénnyel álmodik a láp 

És öröktűzzel álmodik a szívem. 

Egy lángot adok, ápold, add tovább, 

És gondozd híven.

Egy lángot adok, - én is kaptam azt 

Messziről, mint egy mennyei vigaszt, 

Egy lángot, amely forraszt s összefűz, 

Én jártam Vesta ledőlt templomában, 

Az örök-égő lángot ott találtam, 

S a lelkem lett a fehér Vesta-szűz.

Földindulás volt, megindult a hegy, 

És eltemette a kis templomot, 

De a lángot nem bírta eltemetni, 

Én égve leltem ott; 

És hozzá imádkoztam s benne hittem 

S mint a lovag a Szent Sírról a gyertyát. 

Én égve hazavittem. 

Azóta szívem mélyén ég, ragyog 

A viharfújta, széllengette láng, 

És el nem oltják semmi viharok.

Egy lángot adok, ápold, add tovább; 

Csillaggal álmodik az éjszaka, 

És lidércfénnyel álmodik a láp, 

És öröktűzzel álmodik a szívem. 

Egy lángot adok, ápold, add tovább 

És gondozd híven...

 

Reményik Sándor: Öröktűz

Pigler Stefánia (9.b) ajánlásával



Mikor a bűntől meggyötörten

A lelkem terheket hordozott

Egyszer csak könnyebb lett a lelkem

Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,

Talán apám, anyám régen?

Talán más is, aki szeret.

Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,

Ki nékem megváltást hozott,

És azt, aki értem csak

Egyszer is imádkozott.

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott

Divényi Piroska tanárnő ajánlásával



Sanyarú sors, te szabtad rám gúnyámat,

céltábláját az emberek gúnyának.

Engem senki nem cirógat, becézget,

mert a bőröm egy kicsit recézett.

Hogy irigylem a nercet, a hódokat!

Nekik kijár elismerés, hódolat.

Hányszor kértem a bennfentes rókától,

hogy legyen az én ügyemben prókátor.

Könyörögtem: szólj a szűcsnek bátyuska,

protezsálj be prémesállat státusba,

vagy vegyen be legalábbis bélésnek.

De hiába! Nem enged a kérésnek.

Értékemért agyon sose csapnának,

nem kellek én se muffnak, se sapkának…

Így kesergett sündörögve, bujkálva,

míg egy fakír nem került az útjába.

Az felkapta, gyönyörködve vizsgálta:

-Jössz a szöges ágyamra, te kispárna!

Romhányi József: Egy boldogtalan sünnek panaszai a halovány Holdnál
 

Gärtner Gyöngyi tanárnő ajánlásával
 



Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,

s fejvesztve téged gáncsol vak, süket,

ha kétkednek benned, s bízol magadban,

de érted az ő kétkedésüket,

ha várni tudsz és várni sose fáradsz,

és hazugok közt se hazug a szád,

ha gyűlölnek, s gyűlölségtől nem áradsz,

s mégsem papolsz, mint bölcs-kegyes galád,

ha álmodol – s nem zsarnokod az álmod,

gondolkodol – becsülöd a valót,

ha a Sikert, Kudarcot bátran állod,

s ugy nézed őket, mint két rongy csalót,

ha elbírod, hogy igazad örökre

maszlag gyanánt használják a gazok,

s életműved, mi ott van összetörve,

silány anyagból építsék azok.

ha mind, amit csak nyertél, egy halomban,

van merszed egy kártyára tenni föl,

s ha vesztesz és elkezded újra, nyomban,

nem is beszélsz a veszteség felől,

ha paskolod izmod, inad a célhoz

és szíved is, mely nem a hajdani,

mégis kitartasz, bár mi sem acéloz,

csak Akaratod int: „Kitartani”,

ha szólsz a néphez s tisztesség a vérted,

királyokkal jársz, s józan az eszed,

ha ellenség, de jóbarát se sérthet,

s mindenki számol egy kicsit veled,

ha a komor perc hatvan pillanatja

egy távfutás neked s te futsz vígan,

tiéd a Föld és minden, ami rajta,

és – ami több – ember leszel, fiam.

 

Rudyard Kipling: Ha...
Jendrics Anna (10.a) ajánlásával



Ember, ne félj a rossztól!

Arkangyal áll a poszton,

Van, aki hallja hangod:

Szabadíts a gonosztól.

Ne félj a fájdalomtól:

Nem kontár kése koncol,

Próbált sebész az Isten;

Megifjodol, ha boncol.

A bűnt se féld: a pázsit

Gyomot is hajt, ha ázik.

Ravasz művész az Isten:

A rossz is jót csírázik.

Még magadat se féljed:

Isten kezén a mérleg.

Ha még oly semmi volnál:

Majd megnagyít a Lélek.

Ha napba, holdba lőnek,

Örülj a szép erőnek:

Minden javára munkál

Az Istent szeretőnek.

A kék magasba nézz föl,

Ne kérdd, hogy meddig érsz föl.

Egyet pillant az Isten,

És egész lesz a részből.

A halál is csak ennyi:

- Ne félj elébe menni -

Édesapád az Isten,

Röpül eléd, ölelni.

Sík Sándor: Ne félj!

Munkácsy Dorottya tanárnő ajánlásával



Utunk kinyit, utunk ránk zár, de mindig lesz, aki ránk vár,

akiért jó várost nézni, amit láttunk, elmesélni,

hisz ha ő beszél s beszéltet, célt ad nekünk, ért és éltet,

- így megéri jönni-menni: egymásért jó úton lenni.

Szabó T. Anna: A közeledés dala

Zsombory Edit tanárnő ajánlásával

Kék ég vár vagy ködös-vörös: csupa varázs ez a város.

Csupa vágyás, csupa várás, ha napos, ha puha-párás.

Kerék forog, kocsi robog, fék csikorog, eső csorog –

folyton-folyvást úton vagyunk, ezzel telik minden napunk.

Színek úsznak és lobognak, fényreklámok elforognak.

sebességek, fékezések, indulások, érkezések,

friss reggelek, hideg esték, türelem és idegesség,

innen oda, onnan ide, míg bírja az ember szíve.



Elárul és elhagy.

Kilök magából és elhagy.

Önmagát adja ennem és elhagy.

Ringat és elhagy.

Talpam simogatja, fenekem törüli,

hajamat fésüli, elhagy.

Orrom az illatát issza, ölel:

„Soha nem hagylak el!” Elhagy.

Áltat, mosolyog, súgja: „Ne félj!”

Félek és fázom, és elhagy.

Este lefekszik az ágyra velem,

azután kioson és elhagy.

Nagy, meleg, eleven, fészekadó,

csókol és dúdol és elhagy.

Ott a világ, lesz más, aki vár!

Lesz majd benne, kit elhagyj.

Csukd be az ajtót, vissza se nézz:

várni a könnyebb, menni nehéz,

lesz, ki elárul, lesz, ki elárvul,

mindig lesz, aki vár, aki fél,

mindig lesz, aki vissza se tér,

megszül, és meghal, és elhagy.

Szabó T. Anna: Elhagy

Eperjesi Anna (11.b) és Benő Ildikó tanárnő ajánlásával

Cukorral tölti a két tenyerem,

tessék, ehetem: elhagy.

Sírok és ordítok, úgy szorítom:

foghatom, üthetem, elhagy.

Csukja az ajtót és hátra se néz,

nem vagyok senki, ha elhagy.

Várom, ahogy remegő kutya vár:

jön, ölel, símogat, elhagy.

Ő kell, mert nélküle élni halál,

felemel, melegít, elhagy.

Ketrec a karja, de ház az öle,

vágynék vissza, de elhagy.

Egy csak a lecke: nem ő vagyok én,

idegen, idegen, elhagy.

 



Megyünk, valami láthatatlan

áramlás szívünket befutja,

akadozva száll még az ének,

de már mienk a pesti utca.

Nincs már teendő: ez maradt,

csak ez maradt már menedékül,

valami szálló ragyogás kél,

valami szent lobogás készül.

Zászlóink föl, újjongva csapnak,

kiborulnak a széles útra,

selyem-színei kidagadnak:

ismét mienk a pesti utca!

Ismét mienk a bátor ének,

parancsolatlan tiszta szívvel,

s a fegyverek szemünkbe néznek:

kire lövetsz, belügyminiszter?

Piros a vér a pesti utcán,

munkások, ifjak vére ez,

piros a vér a pesti utcán,

belügyminiszter, kit lövetsz?

Kire lövettek összebújva ti,

megbukott miniszterek?

Sem az ÁVH, sem a tankok

titeket meg nem mentenek.

S a nép nevében, aki fegyvert

vertél szívünkre, merre futsz,

véres volt a kezed már régen

Gerő Ernõ, csak ölni tudsz?

...Piros a vér a pesti utcán.

Eső esik és elveri,

mossa a vért, de megmaradnak

a pesti utca kövein.

 

Piros a vér a pesti utcán,

munkások - ifjak vére folyt,

- a háromszín-lobogók mellé

tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogó mellé

tegyetek három esküvést:

sírásból egynek tiszta könnyet,

s a zsarnokság gyűlöletét,

s fogadalmat: te kicsi ország,

el ne felejtse, aki él,

hogy úgy született a szabadság,

hogy pesti utcán hullt a vér.

 

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán

Szalai Márton (11.b) ajánlásával



Most, mikor ugyanúgy, mint mindig,

legfőbb ideje, hogy.

Tandori Dezső: A damaszkuszi út

Horváthné Káldi Anna tanárnő ajánlásával



A ritkás ágak zöldjén átveti

A messzi nap a sűrű sugarat,

Mint végtelen aranysodronyt, egy égi

Vezeték dús hálózatát s a fák

Zsonganak, mint sín menti nyurga póznák,

Ha rajtuk szárnyas, forró hír repül:

A földnek a Tavasz telefonál...

És reszket a liget, mint zsenge szűzlány,

Feszül ezer kis lombkeble keményen

S a város, ez a bús, tüdőbeteg

Gyári munkás is mozdul, karjait:

A vézna gyárkéményeket kinyújtja,

Beszippantja a távol illatot

És mámoros, piros dalba kezd.

Oh, gyúlt világ! Oh drága március!

Rügyek, szerelmek, forradalmak

Évadja, - a villámló ablakokban

Celzius-létráját riadva kússza

Az izgatott, rab higanyszál: a vén

Hüllő világnak újra láza van,

Trilláz a fényben reszkető magas

Tűzfalak közt, mint furcsa és kemény

Rigóhang, egy inas száj szurtos füttye

S rekedt autótülök, biciklicsengés,

Sikoltó sín, trappos paták alatt

Az utcakő, gránit, feleselése,

Harang, rikkancsok, anda zongorák

Skálája a politúros homályból

S az emberi lélegzés halk zenéje

Szédülten szaporázza ritmusát...

 

Oh most minden zugát e messzi

gömbnek:

Tág tengerek zöld ínyű habtaréját,

Folyók parallel partját, ifjú erdők

Testén az átnyilalló, édes allét,

A földeken a billió barázdát

És minden városok sűrűn rakott

Ragyogó ház-sorát valami vad vágy

Feszíti szét, mint megszámlálhatatlan

Gigászi fogsort, felvonagló ajkat,

Hogy vélük a setét föld felrikoltsa

Örök dacát a titkos végtelenbe:

Himnuszodat, százszor szent Március!

S konok trónusán megreszket a Végzet!

 

Tóth Árpád: Március

Nándori Flóra (9.b) ajánlásával



Búza, búzakalász!

véle szél hadonász:

hajlik, lengedezik,

amíg cseperedik.

Búza, búzakalász.

Színe még nem arany:

mint a fű, csak olyan.

Szerte búzamező

zöld színben repeső,

– színe még nem arany.

Amíg érik a mag,

lassan, jó nap alatt,

– könnyű kis pipacsok

szirma, lángja lobog,

amíg érik a mag.

Messze virítanak.

Lenge szirmaikat

rázva vérpirosan,

mag felett magasan,

messze virítanak.

Tőlük piros a táj!

_”Ime itt van a nyár!”

Őket nézegetik,

szép csokorba szedik.

Tőlük piros a táj.

A zöld búzamezők,

észrevétlenek ők!

De lehull a pipacs,

s felragyognak a nagy

érett búzamezők!

Váci Mihály: Pipacsok a búzamezőben

Tahy Borbála (9.b) ajánlásával



Hé, te baba! Hé, te!

Hová lesz a séta?

Nem mászom el

Tömörkényig,

csak ide a vödörkémig.

Belehörgök ijesztően,

a szomszéd is kilesz tőlem.

Héka, baba! Héka!

Hová lesz a séta?

Nem megyek a mányi tóig,

csak a távirányitóig.

Átteszem a kettesre,

épp amikor fény derülne

a filmben a tettesre.

Hé, te baba! Hé, te!

Hová lesz a séta?

Nem mászom el Rédéig,

csak a papa gépéig.

Emailjeit befejezem,

ne főjön a feje ezen.

Héka, baba! Héka!

Hová lesz a séta?

Nem megyek el Csátaljáig,

csak a cica tányérjáig.

Kieszem a kajáját,

úgy tudom, hogy kisbabáknak

kimondottan ajánlják.

 

Varró Dániel: Mászogató
Menyhárt Bence (9.b) ajánlásával



Volt egyszer egy ember, az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének.

De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.

És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond.

De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő Istenének.

És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek és azt mondták: majd a legelső szél összedönti.

És jött az első szél: és nem döntötte össze.

És jött a második szél: és az sem döntötte össze.

És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült.

És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak és azt mondták: varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát.

És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő Istenének.

És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.

Wass Albert: Előhang

Halmyné Huszti Mária tanítónő ajánlásával



Nagy-nagy rémek űztek,

már mindent bejártam:

végső menedéknek

Istennél megálltam.

S lám az Isten nékem

sziklaszilárd vért lett,

gond meg nem találhat,

baj hozzám nem érhet,

mert az Isten nékem,

míg másnak csak támasz,

nekem menedékem,

végső menedékem!

Míg örömben jártam,

nem leltem meg Istent.

Rá csak most találtam,

hogy elveszték mindent.

Ilyenek vagyunk mi,

gyarló földi férgek,

úgy térünk csak Hozzád,

bánatok ha érnek,

szertekuszált álmok,

széttépett remények.

Rátaláltam én is

szörnyű-szörnyű búban,

Atyai szavára

most, hogy rászorultam,

nagyon rászorultam.

Wass Albert: Én és az Isten

Havrilla Borbála (12.b) ajánlásával



Talán egy könyvben vagyok egy betű.

Talán egy szó.

Talán egy költemény.

Mit tudom én.

Csak azt tudom,

hogy nagyon szomorú lehet az a mondat,

mit kiolvas belőlem valaki,

ha letette a tollat.

Wass Albert: Talán

Hegyi Lili (11.b) ajánlásával



„Ha erős vagy, legény, vigyél át a vizen,

mint féltett porcelánt, vigyázva szeliden.”

 

A lejtőn lefutunk, és nincs tovább utunk.

„Óriás a folyam, kioltja életed,

nem öllek meg, legény, csak játszottam veled.”

 

Meredélyre jutunk, megint zárva utunk.

„Jobbra is, balra is bekerít a folyam,

vezess haza, legény, visszavonom szavam.”

 

Síkos part-oldalon rajtam nagyot lökött,

mint összefont kígyók úsztunk habok között.

 

„Bánod-e szép leány, hogy viszlek a vizen?”

„Tudná apám-anyám, megszakadna szivem.”

 

Vitt, mint csibét az ölyv, de nem haltam bele,

hát engedelmesen együtt ringtam vele.

„Bánod-e szép leány, hogy viszlek a vizen?”

„Akárki lesne ránk, megölne szégyenem.”

 

Part nem látszott sehol, hintázott a folyam,

mélyben sárkány-sereg forgott halálosan.

 

„Bánod-e szép leány, hogy viszlek a vizen?”

„Puha örvény ölel, meghalni jó nekem.”

 

Egy perc? vagy ezer év? rég elaléltam én.

Talpunk iszaphoz ért a víz túlsó felén.

 

„Erős voltál, legény, átvittél a habon.

Kis kendőm ottmaradt a másik oldalon.

 

Nem másik oldalon, a folyóban maradt.

Nem kendőm, te meg én fekszünk az ár alatt.”

Weöres Sándor: Át a vizen

Széll-Rózsa Szilvia tanárnő ajánlásával



Köszöntelek a folyók zúgásával,

a felhő-arcú hegyekkel, a hegy forma fellegekkel,

a gong-alakú csillagokkal,

köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével,

és végül az ámulatos nap-ragyogással:

mind a tiéd! valamennyiben itt vagy,

akkor is, ha szenderegsz és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanúl

s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra

kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken heverőket,

egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében,

miket állandó ittlétük miatt

oly könnyen, szűntelenül feledünk.

Weöres Sándor: Ima

Jónás Anikó tanárnő ajánlásával



Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.

Hiányosságom váljék jósággá benned.

 

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:

igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

 

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.

Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

Weöres Sándor: Szembe fordított tükrök

Apáthy Borbála (11.a) ajánlásával



Nem tudom elfogadni, hogy lassan

véget ér ez a nyár is, és aztán már

nem lehet változtatni rajta. Az képtelenség,

hogy mától az elöl felejtett tej vagy

a számban a fogak egy új időszámítás

szerint romlanak. Legalább át kéne

csempészni magamból valamennyit

ebbe az új korszakba, hogy ezután is legyenek

a múltammal kapcsolódási pontjaim.

Csak vigyázni kell, nehogy lebukjak:

a szemeim vörösek és be vannak

dagadva, persze, hagymát vágtam,

vagy úszni voltam, és kicsípte őket a klór.

Két hete nem láttalak, és amióta

másnál alszol, már csak a forró laptop

hagy vörös égésnyomokat a mellkasomon.

Mi lesz, ha a legelején félbeszakad

ez a gondolatfonál, és sehogy se

jut eszembe, hogy kéne folytatni?

De azt se lehet, hogy folyton írom,

amit gondolok, az utcán, mondjuk

a telefonomba, biztos elütne egy villamos,

és akkor már mindegy volna. Átható

fűszaga van ennek a hétfőnek. Biztos

kenderolajjal kenik az alkatrészeit.

A jövő ott van valahol a szerelvény

csuklóján túl, puha, sötét kanyar: beláthatatlan.

De lassan úgyis vége, kivonják a forgalomból

ezeket a rozsdás napokat is, én pedig

egyedül ébredek majd a remízben,

sötétedés után, mert úszásból jövet

elaludtam a leghátsó ülésen, és senki

nem szólt időben, hogy le kéne szállni.

Závada Péter: Remíz

Jakobey Villő (11.b) ajánlásával



Szélfútta levél a világ.

De hol az ág? de Ki az ág?

Zelk Zoltán: Felelj, ha vagy

Marx Nóra tanárnő ajánlásával



Szívből köszönjük mindazoknak, akik
csatlakoztak, verset küldtek; azoknak is, akik

elolvasták vagy csak belelapoztak. Kívánjuk, hogy
visszhangra leljenek a gellértes szép szavak!

Andai Kata és Horváthné Káldi Anna


