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Bereczki Vivien 
 

A pátyi Bocskai István Magyar-Német Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskolába járok. Pátyon 
lakom szerető családom körében. Szeretek itt 
élni, nagyon szép vidék, kedves emberek lakják. 
Szeretek olvasni, kertészkedni, szeretem az álla-
tokat, a természetet és igazából sok mindent 
szeretek és sok minden érdekel. Mindig elképzel-
tem, hogy lesz egy farmom, ahol nagyon sok 
állatom és virágom lesz és én fogom őket gon-
dozni. Van egy aranyos nyuszim, akiért nagyon 
odavagyok. Olyan cuki! Kétéves korom óta vonzanak a versek. Hat éves 
korom óta írogatok verseket, meséket. Versmondó, versíró, meseíró, me-
semondó versenyeken szeretem megmérettetni magam, de az sem baj, ha 
nem mindig nyerek, mert mindenből lehet tanulni. Amúgy egy teljesen 
átlagos gyerek vagyok, néha egy kisangyal és néha egy kisördög. 
 

Bereczki Vivien • Mese a felnőtteknek 
 
Ha egyszer a Földet, mi irányíthatnánk gyerekek, 
birtokunkba vehetnénk, utcákat, házakat, tereket. 
ezen a világon soha többé nem lenne háború, 
ez miatt senkit sem emésztene méla bú. 
Az értelmetlen halál sehol nem kaszálna, 
végre minden ember lelki békére találna. 
Elnémulnának a fegyverek a felnőttek kezében 
Béke lenne úrrá, akár egy gyönyörű mesében. 
Földünkön minden gyerek biztonságban élne, 
a gyűlölet árnyékától többé nem is félne. 
Ki honnan jött azt már senki sem nézné, 
az értékeket belső érték szerint mérné. 
Az egész világ egy nagy játszótér lenne, 
csupa vidámsággal, minden jóval benne. 
Nem lenne sehol könny, csak mosoly és béke 
Szép álmokat Felnőttek, a mesénknek vége! 
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Beck Brigitta 
 
Beck Brigitta, ez a nevem. 
Fehérvár a szülőhelyem. 
Ott játszottam játszótéren, 
Futkároztam hóesésben. 
Megtanultam biciklizni, 
A szép mesét mind elhinni, 
A jó verset meghallgatni, 
Óvodában elszavalni. 
 
Most már Budapesten élek. 
Füzetemben mind leírva 
Rímelnek a szép emlékek. 
Becses korom tizenhárom 
Borzasztóan hosszú év, 
És a bemutatkozáshoz 
Ennyi szöveg épp elég. 
 

 
Beck Brigitta • Rettegett oroszlán 
 
Élt egyszer Afrikában, 
Pontosan a Szaharában, 
Napsütésben, örök nyárban 
A rettegett oroszlán. 
 
Az oroszlán nem eszik füvet, 
Sosem rágcsál bokorrügyet. 
Nagyon unja már a banánt, 
Foga régen csak húst kíván. 
 
Gazellát vagy antilopot. 
Gyorsan húst! A gyomra korog. 
Tudja, hogy ez neki most jár, 
Ő a rettegett oroszlán. 
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Nem áll fel, csak a fűben fekszik, 
A zsákmány pont felé igyekszik. 
Mogorván morogva így szól az oroszlán: 
Meghaltál zebra, többé nem poroszkálsz! 
 
Megáll a csíkos, fülét hegyezi. 
Támadást vár, de az nem érkezik. 
- Hát akkor mégsem? – félve kérdezi, 
És lábait gyorsan futáshoz emeli. 
 
Elsuhant rég a ló rokona, 
Mikor az oroszlán sután utána ugat: 
- Hova mész? Állj meg! A hús nekem jár. 
Mert én, csak én vagyok a rettegett oroszlán! 
 
- Te nem tudsz vadászni? – nevet a keselyű. 
- De, csak a szám íze a túl sok hústól keserű – 
Húzza ki magát ily módon az oroszlán, 
Pedig szegény szeme az éhségtől kopog már. 
 
Ismét szól a keselyű: „Azért valamit foghatnál! 
Ha neked nem kell, akár nekem is adhatod, 
Tudod, csak egy szerencsétlen dögevő vagyok.” 
 
És elsírja magát a rettegett oroszlán, 
Mert a zsákmányára hiába morog, 
Eddig az összes továbbfutott, 
És az ő gyomra még mindig korog. 

 



 
8 

Farsang Mendi 
 
Farsang Mendi vagyok. 2007. márciius 13-án 
születtem. Egy Pest megyei nagyközségben, 
Szentmártonkátán élek. A Szentmártonkátai 
Arany János Általános Iskola 5. osztályos tanu-
lója vagyok. Nyolc éves koromban az osztály-
főnököm, Judit néni ajánlotta, hogy a Kacaj 
Panka meseíró versenyen lehet meséket tesztel-
ni. Nagyon tetszett a mindennapos elfoglaltsá-
got jelentő feladat. A legkitartóbb mesetesztelő 
díját nyertem el. Itt kaptam kedvet a meseírás-

hoz. Az első mesémet 3. osztályos koromban írtam. Ez volt a legrövidebb 
történetem Hős gyerekek címmel. 2015-ben a Kacaj Panka meseíró verse-
nyen különdíjat kaptam erre az alkotásomra. Nagyon büszke voltam arra, 
hogy színészek játszották el a mesém. Ebben az évben a Meselovagok 
napján első, majd 2016-ban második helyezést értem el. A Katasztrófavé-
delmi meseíró megyei versenyen első, országoson második helyezett let-
tem. Kedvenc írásom a Cuki című történet, melynek főhősét a cicámról 
mintáztam. Ezt a történetet még folytatni fogom. Célom, hogy a novellafü-
zérből egyszer regény legyen. 
Ötödikesként sem hagytam abba az írást. Szívesen veszek részt pályázato-
kon, és minden lehetőséget megragadok. Egyik írásom már egy gyűjte-
ményben is megjelent. Arra vágyom, hogy történeteim minél szélesebb 
körbe eljussanak, és a korosztályom tagjai körében népszerűsíthessem az 
olvasást és az írást. 
Ne feledjétek, a könyv a legjobb barát! 
 

Farsang Mendi • Szimat 
 

Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi: Laci Zoli és Ádám iskolába indul-
tak. A fiúk nem szerették az iskolát: ha tehették, húzták az időt, aminek az 
anyukájuk egyáltalán nem örült. 
- Laci, Zoli, Ádám! – kiáltott anyukájuk – Irány az iskola!  
Már éppen indulni akartak, amikor mozgás neszeire lettek figyelmesek. 
Mintha valami nyüszített volna a bokorban.  
- Anya, van valami a bokorban! – mondták a gyerekek. 
- Most már elég legyen, nincs ott semmi, megint el fogtok késni! –
mérgelődött az anyukájuk. 
 - Jó, megyünk! De tényleg van ott valami – mondták a gyerekek.  
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Elindultak az iskolába, de útközben azon tanakodtak, minek a nyüszítését 
hallották. 
- Szerintetek mi lehetet ott? – kérdezte Laci.  
- Nem tudom, de remélem, ott lesz még, amikor hazaérünk – felelt Ádám. 
A gyerekek alig várták már, hogy vége legyen ennek a napnak, és indulhas-
sanak haza. Végre kicsengettek. Olyan gyorsan tekertek haza, hogy percek 
alatt odaértek ahhoz a bokorhoz, ahonnan reggel a nyüszítést hallották. De 
most semmit nem hallottak. Nagyon szomorúak lettek. Éppen indulni 
akartak, amikor újra halk nyüszítést halottak. Közelebb léptek a bokorhoz, 
ahonnan egy rémült kiskutya lépett ki.  
- Jaj, de aranyos! – kiáltott fel Zoli. 
A kiskutya először csak figyelte a fiúkat, majd odasétált Ádámhoz, és ol-
talmat keresve hozzá bújt. A fiúknak nagyon megtetszett a kiskutya. Úgy 
döntöttek, megkérik anyukájukat, hagy tarthassák meg az apró szőrcsomót. 
- Anya, ugye megtarthatom? – kérdezte Ádám már a kapuban. 
- Hol találtátok, fiúk? – érdeklődött az édesanyjuk.  
- Itt a bokorban – felelte Ádám. – Megtarthatjuk? 
- Ha nincs gazdája, igen, de még ne örüljetek neki! Lehet, valaki keresi a 
kiskutyát. Az állat nem játék, felelősek vagyunk érte. Ezt jegyezzétek meg! 
- És mi legyen a neve? – kérdezték a gyerekek tanácstalanul. 
- Hm, szerintem Szimat – mondta Ádám.  
- Először vegyetek neki nyakörvet és bolhairtót! – szólalt meg az anyuká-
juk.  
Erre a kutyus úgy megijedt, hogy a gazdája ölébe ugrott, mintha értette 
volna, miről beszélnek. 
- Szegény, annyira fél. – szólalt meg Laci. 
- Nyugodt lehetsz, mindig vigyázok rád! – simogatta Ádám Szimatot. A 
kutyus meg bújt új gazdája ölébe.  
Elmentek venni Szimatnak nyakörvet és játékokat. Amikor hazaértek, Szi-
mat ugrált fel-alá örömében. Ádám kezébe mászott, és elégedetten sóhaj-
tott. Fölrakták rá a nyakörvet, és odaadták a kutyusnak a játékokat is. Szi-
mat már játszott is velük. Késő estig kutyáztak a gyerekek. Édesanyjuk 
megelégelte a dolgot. 
- Na, most már irány lefeküdni! – figyelmeztette őket. 
Le is feküdtek a fiúk. Természetesen Szimat a kiszemeltje, Ádám mellé 
bújt, és perceken belül elégedetten horkolt. Reggel már alig várták, hogy 
újra játszani mehessenek. Még szerencse, hogy szünet volt az iskolában. 
- Anya, kimehetünk Szimattal játszani? – kérdezték.  
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- Igen, de először reggelizzetek! Délután állatorvoshoz megyünk! – figyel-
meztette őket anyjuk szigorúan.  
Erre Szimat bebújt az ágy alá. A gyerekek alig tudták kicsalni.  
- Milyen okos, látjátok? – mondta Laci. 
- Igen, ő egy szuper kutya! 
Gyorsan ettek, és már mentek is játszani. Szimat boldogan ugrálta körbe 
gazdáit, hogy végre játszanak vele. A közeli parkba mentek a fiúk, ami egy 
erdő mellett volt. Futkároztak, labdáztak; mindenki jól érezte magát. 
Egyszercsak Szimat furcsán kezdett viselkedni. Megállt az erdő szélén, 
hangosan ugatott, türelmetlenül csóválta a farkát, és közben Ádámra né-
zett. Mondani akart valamit.  
- Mit szeretnél, Szimat, mi a baj? – kérdezte Ádám.  
- Be akar menni az erdőbe – mondta Laci. 
- De nekünk nem szabad! Anya nem engedi. – szólt aggodalmaskodva Zoli.  
Ahogy ezt kimondta, Szimat befutott az erdőbe.  
- Szimat! Szimat! – kiáltották a fiúk.  
Ádám rohant utána.  
- Ádám, gyere vissza! Nem szabad bemenni az erdőbe! – intették a testvé-
rei.  
- De muszáj! Ha baja lesz, az én felelősségem. - kiáltotta vissza.  
A fiúk is utána mentek. Nemsokára utol is érték. Szimat a domb tetején 
állt, és nézett lefelé. 
 - Mit látsz, Szimat? – kérdezte Ádám.  
Szimat egyre jobban ugatott. Közben Ádámra nézett.  
- Ádám, nézd, van ott valami! – kiáltotta Laci.  
- Igen, látom! Lemászok, és megnézem. Ti hozzatok segítséget! – mondta 
Ádám.  
A fiúk már rohantak is. Ádám óvatosan mászni kezdett. Nagyon kellett 
vigyáznia, mert csúszott a talaj. Szimat mellette volt.  
- Óvatosan, ne hogy leess’ – szólt Ádám kis négylábú barátjának.  
A két barát ügyesen mászott lefelé. Ádám látta, hogy egy kislány fekszik a 
földön. Végre leértek. 
- Jaj, de jó hogy itt vagy! Már alig bírtam kiabálni! – mondta a kislány.  
- Fáj valamid? Hogy kerültél ide? – érdeklődött Ádám. 
- A lábam! Én csak virágot akartam szedni anyának, és leestem. Nem tudok 
felkelni! Nagyon félek. – mondta szomorúan a kislány.  
Ekkor hangokat hallottak:  
- Ádám!!! Ádám!  
- Itt vagyunk! – kiabált Ádám.  
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Szimat is hangosabban ugatott. Már látta a rendőr bácsit és az anyukáját. 
- Megsérült egy kislány. Nem tud felállni. – mondta megrémülten Ádám. 
- Már jön a segítség – nyugtatta meg a rendőr bácsi. 
- Nagyon ügyes vagy, Szimat! – dicsérte Ádám a kutyust, aki ezt egy igazi 
kutya puszival köszönte meg.   
- Köszönöm, hogy megmentettél! – hálálkodott a kislány.   
- Nem én, hanem Szimat! – mondta büszkén a fiú, miközben Szimat fejét 
simogatta.  
- Neked is köszönöm, Szimat!  
Erre Szimat egy puszit nyomot a lány arcára.  
Közben a mentők felvitték őket. Szerencsére a kislánynak sem lett nagy 
baja: a doktor bácsi szerint a lába tört el. Nagyon megdicsérték a fiúkat és 
persze Szimatot is. A rendőr bácsi szerint kiváló keresőkutya lenne belőle. 
A fiúk anyukája kicsit mérges, de ugyanakkor büszke is volt rájuk.  
- Bajotok eshetett volna! – mondta féltő szeretettel. 
- De mi csak segíteni akartunk! – felelte Zoli.  
- Tudom és büszke is vagyok rátok! Rád is Szimat!  
Erre Szimat elégedetten vakkantott. Mindenki nagyot nevetett ezen.  
 
Telt-múlt az idő.  
Szimat a fiúkkal maradt; minden nap elkísérte az iskolába őket és persze 
hazafelé is mellettük haladt. A fiúk és Szimat kitüntetést kaptak hősies 
viselkedésükért.  
Évekkel később Szimat és Ádám már a mentőkutya csapatban dolgozott, 
és együtt szimatoltak a bajba jutott emberek után. 
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Fodor Zsombor 
 

Fodor Zsombor vagyok, 12 éves tanuló. Sziget-
szentmiklóson élek a szüleimmel, testvéremmel és 
egy Shiba Inu kiskutyával.  
Szeretek túrázni, kirándulni, és érdekelnek az álla-
tok is. Szabadidőmben nagyon szeretek olvasni, 
főleg tudományos tartalmú könyveket és humoros 
írásokat. Sokszor szoktam én is meséket, verseket 
írni. 
Érdekel az informatika, robotika és a matematika 
is. Csapatommal indultunk is a World Robot 

Olympiad 2017-es magyarországi nemzeti fordulóján. 
Gyakran írok meséket pályázatokra, és 2015-ben Zsombirodalom címmel 
saját könyvem is elkészült.  Tanulok programozást és videószerkesztést, de 
természetesen a számítógépen játszani is nagyon szeretek. 

 
Fodor Zsombor • A bronz doboz 

 
Történelmi témájú kitalált történet, két létező régészeti emlékről. Egy bronz dobozról, 
és benne egy keresztény imalapról, ami a pestis és a boszorkányok ellen hívatott megvé-
delmezni tulajdonosát. A Budai Várhegyen, a Vízivárosban és a Tabánban 2005-
2015  között számos török időkből származó lelet került elő, amelyek története, sorsa 
ismeretlen. Miként kerülhetett Budára? Kié lehetett? Hogyan  jutott Buda visszafogla-
lásakor a föld mélyére?  
Én ezt a történetet álmodtam köré: 
 
A nap delelőre járt, rövid árnyékot vetett, amikor Ahmed nagyvezér a bás-
tyán állt, nézte a fakarddal vívó apródokat. Gondolatai messze jártak, 
egyetlen fiánál, akit 8 esztendeje vittek el a császári udvarba biztosítékként. 
Eddig jól mehetett a sora, mégis egy nagyvezér fia, de most, hogy háborúra 
került sor Bécs ellen, aggodalmai napról napra erősödtek. 
- Nagyságos Vezér! Megjöttek a velencei kereskedők! – szakította félbe 
elmélkedését hajlongó szolgája. 
Ahmed még percekig ott állt, mielőtt elindult. Nagy méltóságot viselt, mint 
a janicsárok agája. A végvári udvarban hatalmas volt a zsivaj, rég járt itt 
ekkora karaván. Gyerekek szaladtak kocsitól szekérig, hátha lapul valami 
édesség a ponyvák alatt. Mint mindig, most is óriási kíváncsiság kísérte a 
kalmárok kipakolását, a nyugatról jött portéka, a távoli, misztikus világok 
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kincsei felpezsdítették az életet. Ilyenkor a falusiak is besereglettek a várba, 
ugyan nem szerették a törököt, ők sem a magyart, de megtanultak egymás 
mellett élni.  
A kereskedők ismerték az illemet, mélyen, földig hajoltak a nagyvezér előtt, 
de ő most rájuk sem nézett. 
- Hatalmas, dicsőséges Nagyvezér, nézd meg az üvegáruimat! Csupa finom, 
luxus termék! – mutatott az üvegből készült kiöntőkre, poharakra, palac-
kokra az egyik kalmár, míg a másik nyugati posztót és csipkét kínált. De 
voltak ott az alkalmi faasztalokon fűszerek, ékszerek is számolatlanul. 
A falusiak körülálltak néhány bőbeszédű idegent, akik a karavánt követték, 
és saját elmondásuk szerint híres boszorkányvadászok voltak. Hittek is 
nekik, meg nem is. Mellettük két kereskedő imalapokat és rózsafüzéreket 
árult. 
- Jöjjenek! Jöjjenek közelebb! Erre van most a legnagyobb szükség Euró-
pában! Sőt az Újvilágban is! Vegyenek imalapot, amely mindenféle nyavalya 
ellen véd. 
- Nézzék meg ezt az imalapot! Maga XI. Ince pápa áldotta meg a boszor-
kányok ellen! Én magam tartottam a keze alá. 
- Méghogy boszorkányok! – legyintettek néhányan, még nevettek is, de a 
többség megilletődve hallgatta a rémesebbnél rémesebb kivégzések törté-
netét. 
- Nekünk nem hisztek? Kérdezzétek a boszorkánykeresőket! Franciaor-
szágban százával lángolnak a máglyák, de itt nem messze Szegeden és Deb-
recenben is égettek meg lidérceseket! – s a hatás kedvéért megcsókolt egy 
imalapot. 
- Akkor beszéljünk a Fekete halálról! Abban sem hisztek? – nézett komo-
lyan körbe. – A múlt hónapban három kereskedőhajó kötött ki úgy Velen-
cében, hogy a matrózok felét a pestis gyötörte. 
- De ez az imalap a betegségek ellen is véd! S meg kell hagyni, ha a boszor-
kányoktól nem is mindenki, de a pestistől mindenki rettegett, bármilyen 
nemzethez tartozott is. 
Ezalatt Ahmedhez odalépett egy gazdagabb kereskedő, aki míves zsebórá-
kat és drága díszes szelencéket árult. A nagyvezér ugyan nem akart venni 
semmit, de a kezébe nyomott zsebórát nézegette.  
A kalmár közben hajbókolva dicsérte a vezér jóhírét, nagyságát, hogy vá-
sárlásra ösztönözze, nem tudta, hogy hiúságát gyerekével együtt rég elvesz-
tette. Ahogy felemelte a fejét, véletlenül a kereskedő a vezér szemébe né-
zett, ettől  a kalmár megakadt a beszédben, úgy nézett a törökre, mintha 
ismerné valahonnan. 
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- Bocsásson meg méltóságod! – hajlongott ijedtében, nehogy a feje bánja 
óvatlanságát –, de nagyon emlékeztet valakire, sőt mondhatnám megszóla-
lásig olyan, mint Nagyságod, csak az az illető még siheder. 
- Beszélj ha kedves az életed! – rántotta be a karjánál fogva a várfal mellé a 
vezér, ahol más nem hallotta őket. 
- Dicsőséges aga, könyörülj szegény fejemnek, biztosan nem emlékszem 
jól! Két hónapja is van tán, hogy az udvarban jártunk, Bécsben. Hatalmas 
vihar kerekedett, mindenki rohant fedezékbe. Mentettem az árukészletem, 
ez minden javam a világon, elkeseredve harcoltam a széllel, mindenki ott-
hagyott, csak egy ránézésre császári udvari gyerek segített összegöngyölni a 
vásznamat. Hálából adni akartam neki egy amulettet, de nem fogadta el. 
Megjegyeztem az arcát. Ugyanilyen nemes a homloka, sötét mandula a 
szeme, mint Kegyelmednek, és ugyanolyan sárkányalakú anyajegy van az 
orra jobb oldalán, mint Méltóságodnak! 
A felséges nagyvezér megremegett, cikáztak a gondolatai. Igaz lenne? Hi-
szen ez nem lehet más, mint Mehmet, az egyetlen fia. Nem tudta leplezni 
izgatottságát. 
- A fiam az! – kiáltott fel. – Beszélj kalmár! Tudod hol él? Tudsz neki vinni 
üzenetet? Hihetetlenül gazdaggá teszlek ha igazat beszéltél! 
Elmondott mindent, amit tudott, és egyezségre jutottak.  
- Holnap a karaván továbbindul a Dunántúlon át Bécs felé, én elviszek egy 
levelet a fiúnak. 
Töprengtek, hová rejthetnék a levelet, hogy se a császár emberei, se a ma-
gyar, se a török el ne vegye, ha megállítják a karavánt. A kereskedő elővett 
egy ládát, amiben a szelencéket tartotta. Hosszasan keresgélt, s kiválasztott 
egy egyszerű bronzból készült kis dobozkát, ami láncon függött, nem volt 
feltűnő, kiváló egy üzenet elrejtésére.  
Amíg keresgélt, a nagyvezér az imalapárusokat hallgatta, akik még mindig a 
jólelkű helyieket riogatták, sikerrel, hiszen sok-sok őrző-védő imalapot és 
rózsafűzért eladtak a bűbájosok és nyavalyások ellen.  
- Ez az! – ment oda az asztalhoz, ahol a számára hitetleneknek árusított 
portéka volt. Látott csipkézett szélű, domború, és egyszerű irományokat. 
Volt amelyen csak szöveg volt, de olyan is, amelynek közepén Szent Rókus 
mosolygott, mintha az tényleg megvédene a pestistől. Bár mélyen ellenke-
zett hitével, mert Ő csak a dzsinnekben hitt, kiválasztott egy egyszerű szö-
vegű imalapot. Biztosították a kufárok, hogy felettébb hatásosat választott. 
Fogta a fehér lapot, és bőven megfizette. 
Éjjel megírta a levelet: 
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Drága fiam!  
Nem tudtam eddig hol keresselek, de most Allah halovány reménysugarát adta a vi-
szontlátásodnak. Nem mehetek magam érted, a budai várba rendelt a fényességes szul-
tán őkegyelme, s késlekedésem ajándéka selyemzsinór lenne. Kérlek egyetlen gyermekem, 
amikor a Fiastyúk láthatóvá válik, telihold utáni első pénteken várlak a budai nagy-
mecsetben a beglerbég ünnepi imáján. Legyen ez a bronzszelence a nyakadban, erről 
megismerlek. Bízz a kalmárban! A levelet olvasás után égesd el! Szerető apád:  

Ahmed 
Allah segítségével járj szerencsével! 

 
Ahmed adott egy zsák ezüstöt a kalmárnak, és még ígért hármat, ha a fiát 
visszakapja. A lepecsételt levélkét összehajtva a bronzdobozba tette, majd 
ráhajtogatta az imalapot, és a kereskedő a nyakába akasztotta. 
A karaván elment, és nehéz hetek következtek. Az apa naponta imádko-
zott, és hálával áldotta Allah nevét, még a reményért is, hogy fia él.  
Közben nyár lett. A hadak megindultak Buda megsegítésére. Sorra vesztek 
el a Duna menti várak a török kezéről, de Budát a szultán nem akarta elve-
szíteni. 
Ahmed és serege holdtölte előtt hét nappal érkezett meg. Hallotta, hogy 
egy másik török had Székesfehérvár felől érkezik, de északról Visegrád 
felől jönnek a császáriak, s remélte, hogy köztük jő az ő fia is. 
A nagyvezér találkozott a budai pasával, aki tájékoztatta a feladatairól, 
majd, mint a legtöbb török ima előtt, a fürdőbe mentek. Szerették az osz-
mánok ott tölteni az idejüket Musztafa pasa fürdőjében, amit még Arszlán 
bég kezdett építeni. A szökésen gondolkodott, miként tudná fiát akár az 
élete árán is hazajuttatni szerető anyjához a birodalomba, csakhogy ne 
szolgaként kelljen élnie az ellenségnél.  
Harmadnap szóba elegyedett a török fürdőmesterrel, a dellákkal. Megtudta, 
hogy milyen nehéz az élete, gyötri a honvágy a családja után. Nehezen, 
mert nagyon félt, de Ahmed meggyőzte, hogy segítsen neki, és cserébe 
elviszi magával. Adott egy teli erszényt, és a dellák megígérte, hogy szerez 
három váltás egyszerű ruhát és dolmányt, meg egy csónakot. 
Ahmed is bizalmatlan volt, de nem tudott mást tenni, mint rábízni a titkát, 
és az életüket. Várták a holdtöltét, csütörtökön végre a hold fogyásnak 
indult, a csapatok is megérkeztek. Péntekre a császáriak elfoglalták az egész 
Vízivárost, s a török a szokásos pénteki közös imára készült, hogy Allah 
sokszorozza meg az erejüket. 
Ahmed különvált kísérőitől. Remegő lábakkal indult a nagymecsetbe, amit 
a magyarok Mátyás templomnak hívtak, s megállt az ajtónál. Szerencséjére 
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nagy volt a tömeg, könnyen elvegyült, a beglerbég sok vendéget hívott erre 
az alkalomra.  
Még csak a hívóének szólt, de már meglátta a fiát a tömegben. Piros kaf-
tánján ott fityegett a bronz szelence. Az imádság sokáig tartott, vagy csak ő 
érezte szokatlanul hosszúnak, amikor ágyúdörrenés hallatszott, majd meg-
remegtek a falak. Újabb dörgés, és a mecseten kívülről kiáltások. Mindenki 
menekülni kezdett. Ahmed kétségbe esett, hogy nem látja Mehmetet, de 
mégis észrevette.  
Intett az oldalkijárat felé, s onnan már együtt rohantak a menekülőkkel. 
Húzta maga után a fürdőbe. Még mindig félt, hogy várja valaki, de csak a 
dellák volt ott. Végre megölelhették 8 év után egymást. 
- Öltözz fiam! A fürdőmester segít nekünk, csak Pestre jussunk át! 
Mindhárman átöltöztek. Veszélyes volt magyar ruhába öltözni, de a túlpar-
ton a török lett volna veszélyes. 
A bronz dobozka a padok alá esett. Sötét volt, és Mehmet hiába próbálta 
tapogatni a nedves kövezetet, nem találta meg.  
- Hagyd! – kiáltott rá az apja – menni kell a csónakhoz! 
- De a túlparton a keresztények között még hasznos lenne! – ellenkezett, 
mégis elindult, otthagyta a szelencét, amely idáig elvezette, de az életük a 
tét. Ez volt a jel, amelyről apja messziről felismerte, s az ebben lévő kis 
összehajtott imalapnak köszönhette, hogy a pápa toborzói elhitték, hogy 
keresztény, és beállhatott a Buda alá jövő Szent Liga seregébe. 
Szaladtak hárman le a lépcsőkön, le a Dunához. Ott volt a csónak, de töb-
ben el akarták kötni, eszeveszett menekülés támadt az ágyúdörgésekre. 
Ahmed előkapta tőrét a törökcsizma szárából és feltartotta a támadókat, 
amíg a fia és a dellák a csónakba ült, és evezni kezdtek. Ekkor ugrott ő is, 
és néhány méter után behúzták a csónakba. A Duna közepén jártak, ami-
kor hatalmas robbanást lehetett hallani, fekete füst szállt fel, hullott a tör-
melék, kiáltás hallatszott: 
- A lőporraktár! 
A raktárat a törökkel együtt felrobbantották. Ők távolodtak. Átértek Pest-
re, most már megmenekülnek. Álltak szemben, és látták, ahogy Buda lán-
gol, és a várnál folyik a csata. Épületek dőltek össze, a fürdő oldalán is lyuk 
tátongott. Rengeteg érték odaveszett, számos kincs került a föld alá, köztük 
a kis bronzdobozka az imalappal, amely nemcsak a boszorkányok és a 
pestis ellen védte meg ifjú viselőjét, hanem segített megtalálni egy apának a 
fiát. 
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Kötél Doroti 
 
14 éves vagyok,  Mezőszentgyörgyön 
élek. Kis korom óta rengeteget olvasok, 
lovagolok, táncolok. 9 évesen írtam 
először természetesen lovakról, akkor 
úgy gondoltam, hogy egy  egész könyv 
lesz, de  csak 3 fejezetig jutottam. Az-
óta több történetet is írtam, hol vidá-
mat hol drámait. Sok mindent ki tudok 
fejezni írásban, amit szóban nem és 
imádok elkalandozni olyan világokba, 
amiről álmodozok. Nem mondanám, hogy átlagos kamasz vagyok, Mert 
mindig úgy érzem, valamiért kilógok a sorból, valamiért nehezen fogadnak 
el a többiek. Szüleimnek köszönhetően nagyon sokat utazunk, amiből már 
sok tapasztalatot gyűjthettem, emberekről, kultúrákról, de a szívem legjob-
ban az állatokhoz húz. 
 

Kötél Doroti • Kedves kis naplóm 
 
Több mint egy hete, hogy Szegeden lakunk az új házunkban. Budapestről 
költöztünk ide anyuval, az apám halála miatt. Azt gondoljuk, hogy így felej-
teni tudunk. Az előző középiskolában eléggé elzárkóztam ez miatt, így nem 
sok barátom maradt meg. Páran próbáltak segíteni és beszélgetni velem, de 
nem hagytam. Az osztályomból és szinte a suliból mindenki odajött hoz-
zám. Kivéve egy embert, aki nekem nagyon sokat jelent. Igen, még most is. 
Általános iskolában is osztálytársak voltunk. Amióta az első nap átléptem 
az iskola küszöbét anya kezét fogva és megpillantottam azt a fiút, azóta 
szerelmes vagyok és tudom, mi az a szerelem. Pontosítva: a viszonozatlan 
szerelem. Az a szeretet, amiről tudjuk, hogy soha nem fog működni. És az 
a fiú, akit gyűlölnöm kellene. Az az érzés, hogy nem tudom nem szeretni. 
És hogy miért kellene utálnom tejes szívemből? Azért, mert csak csalódást, 
szenvedést, könnyeket és nagymértékű önbizalomhiányt okozott nekem. 
Amikor belenézek a tükörbe csak azt a lányt látom viszont, amilyet ő állí-
tott be. Csúnya. Igazából tudom magamról, hogy az vagyok. Zöldesbarna 
szememhez párosított szintén barna töredezett hajammal nem mutatok túl 
jól. Ehhez még a szemüveg is társul, ami még jobban ront. Mindegy is, 
hiszen megint rajta gondolkodok, pedig nem akarok. Nagyon nem akarok. 
Tehát Szegeden vagyunk egy kertes házban. Meg kell majd szoknom, hi-
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szen Pesten panelban laktunk, ami nem egy álom hotel. Anya teljesen lelkes 
az új lakás miatt. Én még nem annyira tettem túl magam azon, hogy apa 
elment. Nem telik el nap, hogy ne gondoljak rá. Mindig érzem a hiányát és 
érezni is fogom.  
Az első napom volt az új iskolámban. Ahogy beléptem az ajtón, több száz 
szempár meredt rám. Valakik feltűnően beszéltek rólam, de akadtak olya-
nok, akik csak egy pillantást vetettek felém és folytatták a dolgaikat. Nem, 
nem volt kínos. Dehogy. Kicsit sem. Megkerestem a termet, ahova men-
nem kell és elfoglaltam egy üres helyet. Körbenéztem, hogy kik vannak 
velem egy csoportban. Megpillantottam egy helyes fiút, aki a sarokban 
beszélgetett és nevetett a barátaival. Persze a nevetése nem szebb Dávidé-
nál. Persze, hogy megint rá gondolok. Miért is ne? Ha jobban belegondo-
lok, akkor szeretem és gyűlölöm egyben. A másodikat a tetteiért érzem. 
Sokszor megbántott és soha nem kért bocsánatot. Kihasznált és mindig 
csak szívatott. Én a naiv szerelmes fejemmel pedig mindent elhitten, aztán 
kopp. Újra a padlón találtam magam. Szokásos én. Reménykedem abban, 
hogy az iskolaváltás miatt végre elfelejthetem. Idővel. Túl sok idővel. Iga-
zából témáról témára ugrálok most, Kedves kis naplóm. Csak annyi min-
dent írhatnék. Egy szóról eszembe jut ő aztán egy másikról is és a végén 
már róla írok. Papírra vetem a gondolaimat a fiúról és mire észbe kapok, 
már egy fél oldalt írok. Kihúzni meg nem szeretném. Folytatom inkább 
róla. Legyen egy ilyen is. Habár a többszáz lapban nem volt olyan, hogy 
nem írtam volna le a nevét. Dávid. Olyan szép. Többször belegondolok, 
hogy mi lenne ha… Mi lenne, ha szeretne? Valószínűleg nem adnám köny-
nyen magam, hogy mosolyogjak rajta, ahogyan küzd értem. Az ajtóm előtt 
rózsával és csokival vár. Belehalok a boldogságba, nevetek és szorosan 
megölelem. Belepuszil a hajamba, én pedig csukott szemmel mosolygok. 
Egy könnycsepp folyik le az arcomon, mire ő letörli és megkérdezi mi a 
baj. Azt válaszolom, hogy semmi, csak olyan édes, ahogy küzd értem. El-
mosolyodik, és újra megölel. Nyakamon érzem a leheletét és a fülembe 
hallom a szavát amint azt suttogja:  
- Azért mert szeretlek, és azt szeretném, ha az enyém lennél. Csak az 
enyém.  
Mi lenne, ha ez igaz lenne? Talán, ezért nem tudom utálni. Mert ezekért a 
pillanatokért bármit megadnék. És a szerelmem iránta felülkerekedik a 
gyűlöleten. Persze vannak olyan percek, amikor belegondolok a valóságba. 
És ott jön a sírás is. Nincs ott ő, hogy letörölje a könnyem. Nem mondja 
azt, hogy szeretlek. Nem ölel meg… Én mégis az életemnél jobban szere-
tem. Nem őt, hanem azt utálom, amit tett. Amiket tett. Valamelyik nap 
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álmodtam. Tudom, hogy mindenki álmodik. De ez különleges és szép álom 
volt. Magunkat láttam. A kezdettől a végig. Ősz volt, olyan október körül. 
Hullottak a falevelek és egyedül sétáltam a hideg utcán. Szembe jött velem. 
Rejtélyes mosoly kanyarlott az arcán. A háta mögül egy rózsát húzott elő. 
Szemembe nézett és azt kérdezte, hogy szeretnék-e a barátnője lenni a 
végtelenségig. Kicsi habozás után, hogy húzzam az agyát, igennel válaszol-
tam és megöleltem. Ez volt a kezdet. Rengeteget voltunk együtt. Ketten 
főztünk és sütöttünk. Nevetve néztük egymás szerencsétlenkedését. Télen 
a hóesésben csókolóztunk. Karácsonykor a szobámba díszítettük a fát és te 
betekertél az égősorral. Odajöttél hozzám, a derekamnál fogva magadhoz 
húztál, miközben a fülembe suttogtad, hogy a legszebb karácsonyfa. Ne-
vetve megcsókoltalak. Kiküldtelek beszélgetni anyukámmal, amíg én elrej-
tettem az ajándékaidat a fa alá, amit közösen díszítettünk fel. Újévkor ott 
aludtál nálunk velem. Közösen néztük a tűzijátékot és pontban éjfélkor 
hosszan megcsókoltál. Bebújtunk a meleg takaróba és egymás ölelésébe a 
fagyos éjszakán. Birkóztunk, nevettünk és sorozatot néztünk. Együtt iszo-
gattuk a forró csokinkat. Tejszínhabos szájjal csókolóztunk. Lefekvés előtt 
adtál egy jó éjt puszit és egymásba fonódva aludtunk el. Reggel nem találta-
lak magam mellett, amitől megijedten, de pár perccel később egy tálcán 
kínált reggelivel lépsz be az ajtómon. Tavasszal a kertekből tépkeded ne-
kem a virágokat, én pedig minden egyes rózsát megszagolok. Bolondnak 
nézel, de én csak nevetek. Szülinapomkor egy csokor rózsával lépsz be, 
mert tudod, hogy mennyire szeretem. Észrevettem, hogy az egyik mű és 
meg is kérdeztem, hogy ez miért van. Te ezt válaszoltad:  
- Ez pontosan 100 darab rózsa. Ebből 99 igazi és 1 mű. Addig foglak sze-
retni, amíg az utolsó el nem hervad.  
Mosolyogtam és örömkönnyek jöttek ki a szememen, mikor elmondtad 
ezt. Megcsókoltalak nagyon hosszasan, ezután pedig a füledbe suttogtam, 
hogy mennyire nagyon imádlak. Nyáron koncertekre jártunk és együtt éne-
keltük a kedvenc énekeseinkkel a dalokat. Kifáradtan nevettünk egymás 
karjaiban. Elmentünk egy hétre a Balatonra veled és az anyukámmal. Végig 
jól szórakoztunk A vízben a nyakadba tettél majd ledobtál. Eljátszottam, 
hogy fuldoklom és te kimentettél, mint a legnagyobb hősöm. Az évek és az 
együtt töltött napok csak pörögtek. Ott tartottunk, hogy anya mellett ösz-
szefont kézzel sétálok mennyasszonyi ruhába az oltár elé, ahol te öltönyben 
mosolyogva vársz. Elmondjuk a boldogító igent és megcsókoljuk egymást, 
úgy ahogy azt illik. Elmegyünk egy kéthetes nászútra, Párizsba, a szerelem 
városába. Persze megnézzük az akkori meccset, mert tudom, hogy imádod 
a focit. Hamarosan gyerekünk születik, mi pedig öregszünk. Telnek az 
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évek, amikor már a kislányunk átélte a tini kort nagy nehezen. Megtanítot-
tuk járni és beszélni. A legtöbb időnket vele töltöttük, de egymásra is szán-
tunk időt. Most ugyanúgy az oltár előtt állunk, csak most éppen, mint 
nyugdíjas szülők és nézzük, ahogyan a gyermekünk felnőtté válik. Az éve-
ink csak lepörögnek, és egyszer csak megszűnünk létezni. A sírjainkat egy-
más mellé teszik. De mi ketten sohasem felejtődünk el, hiszen mindenki 
emlékezni fog erre az örökké tartó párra, akik minden akadály mellett a 
legtovább tartottak ki egymás mellett.  
Na, ezekért. Ezekért az álmokért vagy éppen gondolatokért nem tudom 
utálni. Reménykedem abban, hogy valahol mélyen ő is szeret engem, csak a 
büszkesége miatt nem vallja be. Magának sem. Te mit mondanál, Kedves 
kis naplóm?  
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Lázár Diána 

 
Lázár Diána vagyok, 15 éves. A tanulói átlagom 
általában 4,5, úgyhogy szerintem elmondhatom 
magamról, hogy jó tanuló vagyok. Kedvenc 
tantárgyam az irodalom és az angol. A vers-
mondást már hét éves korom óta űzöm, mellyel 
különböző eredményeket értem el: rengeteg 
iskolai, városi verseny, jópár megyei és egy or-
szágos első helyzezést is a magaménak tudha-
tok. Az írás később lett a hobbim. Anyukám is 
jópár verset írt, emellett huszonegy évig volt 
színpadon versmondással. Továbbá hat évig színjátszóztam a Zene 
Theatrumban és az Abakusz Műhelyegyesületben. Utóbbinak köszönhető-
en eljutottam számos városba (pl.: Hajdúnánás, Nyírbátor, Kolozsvár), és 
rengeteg színpadon mutathattam meg magam. Az Arctalan című előadás-
ban főszerepet kaptam. Ez egy ’56-os októberi műsor, ahol egy hatéves 
kislány szemével mutatják be a magyar forradalmat. Hobbim még a zene-
hallgatás. Szinte bármilyen műfajra vevő vagyok, a rappet kivéve. Bár leg-
gyakrabban popot hallgatok. Amikor lehet, buszon, villamoson, munka 
közben, szeretem, ha zene vesz körül. Néha-néha táncolok is, de azt csak 
úgy magamnak, otthon. Rajzolni is szeretek. Bár nem a legtehetségesebbek 
közé tartozom, van már egy-két viszonylag jól sikerült alkotásom. Mindig 
ceruzát használok, kerülöm a festéket, mert nem tudok jól bánni vele. Sze-
retek játszani az árnyalatokkal, főleg árnyékolásnál. Kedvelem a barkácso-
lást is. Ezt úgy kell értelmezni, hogy szívesen elvarrogatok, ragasztgatok, 
hajtogatok, vagy fúrok-faragok egész nap. Viszont mihelyt köze van az 
áramhoz, onnantól átadom a stafétát, mert nem értek hozzá, és többet 
ártok, mint segítek. Érdekel az ezotéria, és a spiritualitás, meg valamilyen 
szinten a Japán kultúra. Szívesen „varázsolgatok” magamnak, gyakran olva-
sok ilyesfajta könyveket. Az olvasás is az alkotóelemem, legtöbbször izgal-
mas, romantikus, vagy éppen kalandregényeket olvasok. Ennek ellenére 
tudományos vagy éppen mesekönyveket is szívesen a kezembe veszek. 
Minimum hetente egyszer eljárok a Méliusz Juhász Péter Könyvtárba, és 
havi egy alkalommal könyvklubba. Nem nézek tévét, inkább a számítógé-
pen sorozatokat szoktam keresgetni. Kedvenc műfajom az anime (japán 
karakterek áltan előadott mese), és az animált filmek, kevésbé érdekelnek a 
színészek által eljátszott alkotások. A mese világában jól érzem magam, és 
szívesen leülök megnézni egy Nils Holgerssont, vagy egyéb régebben ké-
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szült meséket. Általában jókedvű vagyok és kedves, bár néha kifejezetten 
pimaszul viselkedek másokkal. Nem szeretek csapatban dolgozni, általában 
egyedül vagyok, bár néha akad egy-két olyan személy, akivel megéri együtt 
ténykedni. Szeretem az arcommal is kifejezni az érzéseim, illetve mondato-
kat belesűríteni egy-egy pillantásba. Ha beszélek, használom a kezem, hogy 
jobban kifejezzem magam. Mondhatni barátságos vagyok, de egy új közeg-
ben kell lennie legalább egy embernek, akivel biztonságban érzem magam, 
hogy feloldódjak, és kirobbantsak egy jó hangulatot. Amíg ilyen ember 
nincs, megbújok a háttérben, és előjön a „megszeppent kislány” énem. Ha 
már sikerült a „jókedvű, energikus, és életvidám” személyiségemet előcsa-
logatni, hajlamos vagyok csak úgy pimaszkodni, és ekkor jönnek elő az 
állandósult szövegeim, de leginkább azon vagyok ilyenkor, hogy boldoggá 
tegyem a környezetem. 

 
Lázár Diána • Papó

 
Milyen új életet kezdeni 26 év után? Persze, ez a 26 év nem mindig boldog, 
voltak vívódások is, mi több, az utolsó tíz csak az volt… Na de, ennek 
vége. Oszkár úr ugyanis elvált a feleségétől, és elköltözött. Új ház, új szom-
szédok, új környezet, új élet. Persze, ezt, mint olvasó, könnyen fel lehet 
dolgozni, de mikor az életben kerülsz szembe egy ilyennel… Azért nem 
olyan egyszerű az. De most már majd csendesek lesznek a dolgok… Mí-
nusz egy házisárkány, így kell felfogni. 
Amint az öregúr benyitott, szeme elé tárultak a már átköltöztetett cuccok. 
Minden apróság, amit ő vett, hozzá tartozott, vagy amit nem sajnált elhoz-
ni: az előszobában már ott volt az a puha, fehér szőnyeg, ami régen a háló-
szobában volt, és mikor rálépett, úgy csikizte a talpát. Aztán, mikor a nap-
paliba lépett, már ott volt a kis tévé, ki tudja, hány éves kütyü már, de még 
mindig hűen sugározza az adásokat. Most sem volt ez másképp, vacsora 
közben a finom ételen kívül egyetlen szórakozása volt ez a tévé Oszkár 
úrnak. Szokatlan volt még, hogy nincs, aki az ételt elé tegye, aki beszélges-
sen vele, és senki sem táncolt el a képernyő előtt a tányérokkal, fogásokkal 
a kezében. A frissen készült vacsora viszont megszokott volt, s ez valam-
ennyire megnyugtatta az öreget. Lassan fogyasztotta a rakott krumplit, s 
bár ez ebéd szokott lenni, Oszkár úr megkívánta, hát csinált magának. Az 
evés közben minden figyelme a tévére irányult, nem volt meglepő ezek 
után, hogy néha leesett a falat a villáról.  
Még csak fél kilencet mutatott az óra, de Oszkár úr már az ágyban volt. 
Szokása volt ugyanis, hogy hamar feküdt le aludni. Nem ez volt már az első 
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este, hogy egyedül volt, de még mindig nem szokta meg, hogy a kétszemé-
lyes ágyon egyedül osztozik. Forgolódott ő annak reményében, hogy mikor 
legközelebb hátra pillant, lesz mögötte valaki, azonban ez megragadt a 
remény szintjén. A ház üres volt, s a békés csendet csak az öreg néhai cso-
szogása törte meg. Mindent kitalált már, mert nem tudott aludni: lefóliázta 
a rakott krumplit, elmosogatott, ivott egy pohár vizet, minden, ami lehetsé-
ges, s amire Karak, a róka is azt mondaná „Mit tudsz még kitalálni?!”. Vé-
gül aztán csak lefeküdt, és nehezen bár, de megtalálta őt az álom megváltó 
pillanata. 
Ha egy új helyen vagy, két lehetőség van: vagy mindenki téged zargat, vagy 
senki sem kíváncsi rád. Oszkár úr esetében ez utóbbi volt, legalábbis ezt 
hitte. Ugyanis a reggeli ébresztő nem a kakas volt, nem a vekker, és még 
nem is telefon, hanem a csengő. Oszkár úr álmosan morogva vette fel a 
mamuszát, magára kapta a köntösét, úgy csoszogott ki a konyhába, hogy a 
konyhaablakból meglesse, ki keresi annyira, hogy ráfeküdt a kapucsengőre. 
A kapuban azonban nem látott senkit, no nem mintha a szorosan egymás 
mellé helyezett lécek sokat engedtek volna láttatni. Az öreg kiment, kinyi-
totta a kaput, de amit látott, arra egyáltalán nem számított: négy tízéves 
forma kisfiú állt előtte, akik nagy szemekkel pislogtak fel a magas, ősz hajú 
Oszkár úrra.  
- Mit akartok, kölykök? – kérdezte mogorván, de a hangján még hallatszott 
a reggeli rekedtség. Mély hangjára a gyerekek összerezzentek, majd az 
egyik, amelyiknek piros baseball-sapkája volt, előre lépett: 
- Csókolom, bácsi, mi csak a bunkerhez jöttünk. Be tetszik engedni min-
ket? – kérdezte halkan, az öreg pedig egytől egyig végigmérte a gyerkőcö-
ket, mégis mit akarnak az ő házában, milyen bunker? Végül – miután sem-
mi kivetnivalót nem talált – biccentett egy aprót. 
- Gyertek, de ha bármit tönkretesztek, annak meg lesznek a következmé-
nyei! – mondta fenyegetően, majd elállt az útból, a fiúk pedig befutottak, át 
a teraszon, be a hátsó udvarra. Oszkár úr is utánuk ment, hogy lássa, miről 
is van szó. Nem túloztak a gyerekek, tényleg kész bunker, nem is, grund volt 
a hátsó udvarban. A kertben lévő fáknak deszkák voltak döntve, kész aka-
dálypályává alakítva ezzel a helyet. Oszkár úr figyelmesen vezette végig 
fekete szemét a „bunkeren”, és eszébe jutott, hogy mikor nézte ezt a házat, 
észrevette ezt is, csak nem tulajdonított neki nagy figyelmet.  
A nap hátralévő részében a gyerekek játszottak, Oszkár úr pedig beköltö-
zött a konyhaablakba, és onnan figyelte őket. Az érdekes a dologban az, 
hogy nem azért, hogy ne törjenek vagy vegyenek el semmit. Hanem mert 
szórakoztatónak találta a fiúkat, mondhatni időutazásra ment, amihez a 
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konyhaablak volt az időgép. Nem is kellett mondania, mind a négy fiú 
pontban hat órakor elhagyta az udvart, sőt, a telket is, egy szót nem szólva 
az öregúrhoz. Ő pedig visszatért a csendes, magányos, tévés vacsorájához, 
amit még az ablakban elkezdett. 
Másnap reggel Oszkár úr megint nem szokásosan kelt: ismét a kapucsengő 
szakította meg az édes álmát. Ránézett az órára: reggel nyolc. Tegnap is 
ekkor kelt. Kicsoszogott a kapuhoz, ahol a fiúk várták, egy-egy zacskó 
chipsszel a kezükben. Az öreg csak nézte őket. Már épp mondta volna, 
hogy „ha elszórjátok az udvarban, baj lesz”, de megint előre lépett a piros 
sapkás fiú, s Oszkár úr orrához dugta a zacskót: 
- Köszönjük, hogy be tetszett engedni minket! Tessék csak elvenni, ez 
mind a bácsié! – nyomta a kezébe a Pombert, a másik három pedig követte 
a példáját. Mielőtt az öregúr észbe kaphatott volna, a srácok már a bunker-
ben játszottak indiánosat, míg Oszkár úr ott állt a kapuban, négy csomag 
chipsszel, meg egy nagy adag meglepettséggel. Végül aztán bement, és 
letette a nassolnivalót a konyhapultra, hogy most mégis mit csináljon ennyi 
fölös étellel. Végül kiöntötte a felét egy piros tálba, majd – akárcsak a ma-
dáretetőknél – kitette az ablakba a tálat. Nem kellett sok, már jött a „talál-
tam élelmet!” a „lecseréljük a békepipát!” és a „mától békechipset használ-
nak az indiánok!” kiáltások. Oszkár úr mosolyogva hallgatta őket, míg ő 
bent majszolta a másik két zacskó tartalmát.  
Olyan délután négy fele, mikor az öregúr éppen felsepert, kopogtak az 
ajtón. Nem volt meglepetés Oszkár úr számára, hogy a négy fiú állt az 
ajtóban: 
- Bácsi, kérem, segíthetünk? – kérdezte a legbátrabb, a piros baseball sap-
kás. A „bácsi” megnézte a fiúkat: ruhájukba beletört a fű, csöpögött róluk a 
víz, de egytől egyig vigyorogtak. Tetszett ez az öregnek, és szélesen elmo-
solyodott: 
- Van kedvetek füvet nyírni? – kérdezte végül egy ravasz mosollyal a fején. 
A srácok összenéztek: 
- Az indiános munka? 
- Hohó, de még milyen munka! Csak a legerősebb indiánok tudják megcsi-
nálni! – nevette az öreg.  
A fiúk mosolya még szélesebb lett, hiszen eddig csak morogni hallották, 
most pedig jóízűen nevet.  
- Mi megcsináljuk! – lelkesedett a piros sityakos, a másik három meg hap-
tákba vágta magát, egy „Igeeniss!” kiáltással. Érdekes egy indián társaság, 
az biztos… 
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Fél órával később már Oszkár úr kertje a gyerekzsivajtól és a fűnyíró mo-
torzúgásától volt hangos. Az öreg tolta a fűnyírót, kettő mellette markolta a 
fogantyút, egy tologatta a bácsit, hogy merre menjen, a negyedik meg az 
ablakpárkányra ülve majszolta chipset. Összességében mindannyian reme-
kül szórakoztak, s egy órával később már Oszkár úr nappalijában ücsörög-
tek mind kifulladva. Ment a tévé is, azonban most háttérzajként funkcio-
nált, pont, mint régen, hangját azonban nem egy hölgy, hanem négy kis 
kölyök kiabálta túl, amit az öreg egyáltalán nem bánt. Volt társasága, akik-
kel jól érezte magát. 
Este kivételesen álmosan feküdt az ágyba a bácsink, hisz nem csak füvet 
nyírt a fiúkkal, ő lett a törzsfőnök is, aki a békechipszet osztogatta, attól 
függően, ki milyen szorgos indián volt. Elmosolyodott az emlékre, ahogy a 
szomszéd néni csirkéinek elhullajtott tollaiból csináltak neki fejdíszt, és ami 
most kint pihent a nappaliban, a fotel karfáján. Boldog volt, hogy nem 
olyan rég került ide, de már ilyen jó társaságra tett szert. Aznap este Oszkár 
úr a fiúkkal álmodott, hogy együtt lesznek örökké, és mindenkinek 
békechipszet ad, hogy boldog indián lehessen, beleértve a volt feleségét is, 
hogy ő is boldog legyen.  
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Kiss Pálma Virág 
 

Krisztus után 2002. október 12-én új nap 
virradt az emberiségre: egy ma Kiss Pálma 
Virág néven ismert személy olyan dolgot tett, 
amit azon a napon rajta kívül csak kb. 84 ezer 
másik személy tett meg a világon: utat törve 
magának, kikerült majd’ kilenc hónapig birto-
kolt komfortzónájából, hogy ezzel hozzájárul-
jon a Föld benépesítéséhez és a Kiss család 
újdonsült tagjaként folytassa útját.  
Oké, szarkazmust és poént félretéve: 15 éves 

diák vagyok. Tény, a reál tantárgyak nem tartoznak a kedvenceim közé, de 
hát nem is készülök fizikusnak, se semmi másnak, aminek köze van a ma-
tekhoz vagy társaihoz. Az én szívem inkább az irodalom felé húz, azon 
belül is a költészet iránt mutatok érdeklődést. Leírnám, hogy mióta foglal-
koztat a téma, de őszintén nem emlékszem, talán negyedikes korom óta, 
amikor fogalmazást is tanultunk már a suliban. Sok füzetem betelt „alkotá-
saimmal” (vers- és novella próbálkozások), csak van egy rossz szokásom: 
belekezdek valamibe, de úgy döntök, „ez nem elég jó”, és félbehagyom. 
Persze, ma már kicsit kitartóbb és magabiztosabb vagyok, mint régen. 
Nemcsak írni, de olvasni is szeretek, kedvenc kortárs költőm Varró Dániel, 
klasszikusok közül Ady Endre és Tóth Árpád. Alapvetően nyitott ember-
nek tartom magam, de vannak időszakok, amikor inkább melankolikus 
hangulatom van, és elvagyok a saját gondolataimmal, általában ilyenkor 
születnek a jó ötleteim. 
Egy hatfős család elsőszülött gyermekeként élem mindennapjaimat, három 
öcsémnek köszönhetem acélidegeimet, de a nehézségeket próbálom humo-
rosan kezelni. Rossz tulajdonságaim közé sorolom, hogy hajlamos vagyok 
„kisregény” hosszúságúra nyújtani az egyébként egyszerűen megfogalmaz-
ható dolgokat, és ez alól mostani bemutatkozásom sem kivétel. 
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Kiss Pálma Virág • Emlékképek kirakósa 
 
Durva szélfuvallatok fújják szerteszét a hajam. Az arcom már kipirosodott, 
és úgy éreztem, hogy kezeimről és lábaimról jégcsapok csüngnek. Kicipzá-
razott kabátom és kötött pulóveremen keresztül beáramlott a hideg levegő, 
mely először csak bőrömet csípte, majd húsomig hatolt. 
Beleborzongtam. Gyorsan összehúztam a kabátom és szorosabbra teker-
tem nyakam körül a sálamat. Teljesen más itt az időjárás ősszel, mint ná-
lunk, gondoltam. 
De a látvány, amely mint eszmei értékű festmény tárult elém, minden gon-
domat, fájdalmamat elfelejttette velem. Messzire el lehetett látni a kopasz 
faágakon keresztül, s az azokról lehullott levelek különféle színárnyalatok-
kal takarták be a földet. Gyönyörű volt. 
A természet most hallgatag. A más évszakokban oly zajos madarak most 
elköltöztek délre, egy melegebb, szárazabb éghajlatra.  
Kiskoromban madár akartam lenni. Legalábbis, arra emlékszem, hogy sok-
szor gondolkodtam rajta, milyen érzés lehet a repülés. Szárnyakat akartam, 
amilyen nekik van. De ha madár lennék, nem láthatnám ezt az őszülő tájat. 
Nem érezhetném az ősz semmihez sem fogható feelingjét, illatát, látványát, 
ahogyan a szemem láttára vetkezik le, s tér nyugalomra a világ. 
Mióta az eszemet tudom, mindig is rajongtam ezért az évszakért. Talán 
azért van ez így, mert ekkor születtem. De már évek óta nem a születésna-
pomat várom a legjobban a nyár vége felé. Számomra az ősz egy varázslat. 
Egy fordulópont. Egyfajta megnyugvás, amikor úgy érzem, kiteljesedhetek. 
Ez az évszak a művészeté. A letisztult, egyszerű gondolatoké. Semmi vad-
ság, semmi erőltetettség. Csak én és a természet. Nyugalomban. 
Mintha hallanám a szél suttogását, ahogy fülembe súgja csábító, nyugtató 
énekét, melyet ha meghall az ember, úgy vágyakozik felszállni vele, mint 
ahogyan a szirének éneke hívogatta a vándor lelkeket. 
Felnézek az égre. A nap eltűnt a felhők között, ám ahogy újra szertefoszla-
nak, mintha valamit látnék a fehér gomolyagok között. Egy arcot: egy régi, 
elfeledett szerelemét. 
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Kiss Dóra 
 
Kiss Dóra vagyok, 15 éves. Budapesten szület-
tem 2002. november 4-én. Jelenleg Nagyve-
nyimen lakom. 
Kicsi korom óta szeretem a meséket és a ver-
seket, szinte azon nőttem fel. Mikor még nem 
tudtam olvasni, a szüleim meséltek nekem este, 
lefekvés előtt. 
A mesék után jöttek a kisregények. A lovas 
történetek a kedvenceim, például: Félhold 
farm, Lódobogás, Rét-völgyi pónik, Malom-

völgyi lovas kalandok. Ezek sorozatok és mivel a történetekben sokat lova-
goltak, érdekelt ez a sportág. Bele is kezdtem és nagyon élvezem. 
Elsős korom óta a magyar volt a kedvenc tantárgyam. Emlékszem, mintha 
csak tegnap lett volna: Negyedikben egy fogalmazást kellett írni, amiben 
magamat jellemeztem. Mindenkinek nagyon tetszett. Majd később egy 
verset, aztán megint egy verset írtam. Egészen jól sikerültek az első próbál-
kozásaim, a tanáraim is bíztattak, így a lovaglás mellett ez is a szenvedé-
lyemmé vált. Egy idő után már kisebb meséket is írtam és szeretnék még 
sok-sok mesét és verset írni. 
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Kiss Dóra • Utolsó tánc 
 

Esik az eső, csak szakad,  
Valaki táncol az udvarban, 
Kinéztem kérdőre vonva,  
Ki lehet, ki mezítláb ropja. 

 
Megismertem szegény lányt,  
Beteg volt, mikor behozták  

A mellettem lévő korterembe,  
Ott kérte a szívességemet. 

 
Elmondta, neki itt az út vége,  
Sokat szenvedett szegényke,  
Nem gyógyulhat ki a rákból,  
Sehol nincsen rá gyógymód. 

 
Mondjam el az anyukájának,  
Hogy minden jót kíván lánya,  

Családjától pedig az ő nevében,  
Búcsúzzak el egy szép levélben. 

 
Csak néztem, szeme tengerkék,  
És ahogy elcsíptem tekintetét,  

Benne már rég nem ég az a tűz,  
Mi ha kellett, reményeket szült. 

 
A bőre olyan szinten fehér volt,  
Mint reggel a frissen hullott hó,  
Az ajka piros, mint a tiszta vér,  

Arcán könnycsepp csordult lefelé. 
 

Hosszú haja vállára hullott,  
Ő forgott, az eső zuhogott.   

Csak élvezte az utolsó táncot,  
A világnak ezzel búcsút mondott. 



 
30 

Magyar Boglárka 
 
Hogy ki vagyok én? 
Ránézésre egy hétköznapi, gimnazista lány, aki 
kívülről szemlélve egyáltalán nem mondható 
különlegesnek. Ha valaki egy kicsit jobban 
ismer, az már tudhatja, hogy soha nem indu-
lok el az iskolába könyv nélkül. Minden egyes 
pillanatot megragadok, hogy olvashassak, 
legyen ez akár a pad alatt, amíg valaki épp 
felel, vagy egy-egy lyukasóra, és persze a szü-
netek. 

Ahhoz sem kell tudósnak lenni, hogy valaki felfedezze, mennyire szeretek 
novellákat írni. Elég csak a padomra pillantani, és a könyv mellett máris 
észrevehető egy gyűrött, összefirkált füzet is, amiben ötletek és rövid, gyak-
ran még befejezetlen novellák találhatóak. 
Bár már elég régóta tudom magamról, hogy szeretek írni, komolyabban 
csak tizedikesként kezdtem el vele foglalkozni. (Jelenleg tizenegyedikes 
vagyok.) Nagy segítségemre voltak a tanáraim és barátaim is, akik még 
mindig maximálisan támogatnak, és tucatszámra mutatják nekem a külön-
böző pályázatokat vagy egyszerűen csak véleményt formálnak az írásaim-
ról. 
Egy ilyen pályázat keretein belül jelenhetett meg egyik novellám A Vörös 
Postakocsi című folyóirat jubileumi számában. Hatalmas mérföldkő volt 
számomra látni a saját írásomat egy igazi, irodalommal foglalkozó, nyomta-
tott folyóiratban. Nem sokkal ezután az örömhír után érkezett is a követ-
kező; 2017 novemberében II. helyezést értem el – szintén novellával – egy 
országos versenyen. 
És mik a tervek a jövőre? 
Rengeteget fejlődni, és írni, írni, írni, mert az írás terápia, az írás hobbi. 
Szeretném, ha egyszer majd a hivatásommá válhatna ez a gyönyörű szak-
ma, és esetleg egyszer az én könyvem is ott legyen a polcokon. 
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Magyar Boglárka • Apám temetése 
 
18 éves voltam, amikor apám meghalt. Polgári temetést rendeztünk neki. 
Sokan eljöttek. A feketébe öltözött embertömeg hatalmas tintapacává ol-
vadt össze a mély gödör mellett. Csak a virágok, egyedül azok voltak színe-
sek mindenfele. Átütöttek a novemberi ködön, elűzték a szürkeséget gyö-
nyörű pompájukkal. 
Apámat mindenki gyűlölte. Még én is. Mégis itt vagyok. Eljöttem a teme-
tésre, mert kötelezőnek éreztem, mert úgy illik, mert anyám is mondta… 
mert mégis csak az apám.  
Tudom, hogy a többiek sem azért jöttek el, mert búcsúzni szeretnének. 
Mindenki látni akarta, hogyan temetik el. Mindenki égett a vágytól, hogy a 
saját szemével láthassa azt, amit már évek óta látni akart. Látni apámat 
meghalni. 
A koporsót lassan eresztették a gödör mélyére. Az összes szem feszülten 
figyelt, hátha csak a bolondját járatja velük, hátha ez is egy rossz vicc, és 
biztosan mindjárt nevetve fog apám kiugrani, és azt kiabálni, hogy bevetté-
tek, nem is haltam meg, csak vicc volt az egész. Megrendezett kis komédia, 
hogy végre jót szórakozhassak rajtatok. 
Anyám szerette apámat. Ő volt az egyedüli, aki végigbőgte a temetés min-
den másodpercét. Akkor szakadt el nála a cérna, amikor a koporsót elkezd-
ték betemetni, és rákerült az első lapát homok. Anyámban ekkor tudato-
sult, hogy nincs visszaút. Az eddiginél jobban rázkódott a sírástól, könnyei 
patakokká duzzadtak. Annyira hangosan sírt, hogy valaki gyengéden meg-
fogta, kiterelte a tömegből, és megpróbálta halkan megnyugtatni. 
Más nem sírt. Az a sok ember mind azt várta, hogy az utolsó porszem is a 
helyére kerüljön. Végignéztem az arcokon. Néhányan tartották magukat, 
néhányan felsóhajtottak a megkönnyebbüléstől. Mosolyogtak. Mosolyogtak 
egy temetésen. Apám temetésén. 
Amikor kisebb voltam, én sohasem mosolyogtam apám jelenlétében. Ami-
kor hazaért, erősen csapta be maga után a bejárati ajtót, és mi anyámmal 
máris tudtuk, hogy hosszú este elé nézünk. Apám először betántorgott a 
konyhába. Puff. Elesett. Anyám segített neki felállni. Apám ilyenkor min-
dig szitkozódva tápászkodott fel. Puff. Megint visszaesett. Négykézláb 
elmászott a konyhaasztalig. Anyám mindenfélét elé pakolt; kenyeret, sza-
lonnát, kolbászt, sajtot, mindent, amit otthon talált. Apám mohón falni 
kezdett, meg se szólalt, nem köszönte meg a vacsorát sem. 
És amikor inni kért, anyám reszkető kézzel, de készségesen nyújtotta oda 
az üveget. Minden áldott este. 
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A sírásók befejezték a munkát. Most következtek a virágok. Egy ember-
ként indult a tömeg, hogy a frissen beásott sírhalomra rátegye a virágokat. 
Egyedül én maradtam a helyemen. Szótlanul álltam, és vártam, hogy min-
denki befejezze a tiszteletadást. Voltak, akik nevetve távoztak, beszélgettek, 
és boldogan jegyezték meg, hogy az élet ismét megoldott egy problémát. 
A temető kiürült. A kora novemberi est fátyla kezdett a temetőre telepedni. 
A levegő lehűlt, az ég beborult, és ahogy ott álltam, mint egy szobor fekete 
kabátban és kalapban, egyszer csak a kabátomra szállt valami fehér. Egy 
hópihe. És felnéztem, és láttam, hogy ezer, meg ezer hópehely száll felém, 
és apám sírjára, hogy betakarja. A hó belepte a homokbuckát, az egész 
temetőt, és a fekete kabátból fehéret csinált. Lehunytam a szemem. Csak 
egy pillanat volt az egész, hogy érezzem a friss hó illatát elegyedni a tél 
szagával. De amikor kinyitottam, egészen más lett minden. Eltűntek a sí-
rok, a temető… csak a friss, puha hó maradt meg, és egyre sűrűbben, és 
sűrűbben hullott alá. 
A távolban megpillantottam egy alakot. Magas, szövetkabátos alak volt, aki 
háttal állt nekem. Közelebb mentem hozzá. A hó ropogott a lábam alatt, 
de ahogy a hátam mögé néztem, nem láttam lábnyomokat. Mikor odaér-
tem, megszólalt, anélkül, hogy hátra pillantott volna. 
-Szervusz fiam. 
- Apa…? 
- Búcsúzni jöttem. 
Éreztem, hogy idegesség lesz rajtam úrrá. Tudtam, hogy apám ezt direkt 
mondta, hogy bosszantson, még most is, amikor valószínűleg utoljára lá-
tom.  
-Igazán nem kellene velem úgy bánnod, mint… 
- Mint régen? – vágott hirtelen a szavamba. – Ezt akartad mondani, ugye? 
Nem feleltem. Néma hallgatásba burkolódzva hallgattuk együtt a szél süví-
tését. Arca fiatal volt, sokkal fiatalabb, mint amikor meghalt. Bőrén nem 
látszottak a ráncok, és egyáltalán nem volt olyan sovány, mint amire emlé-
keztem. Mintha teljesen kicserélték volna tetőtől talpig.  
- Miért nem anyától búcsúzol inkább? Ő volt az egyetlen, aki megsiratott… 
az egyetlen, aki kicsit is szeretett. 
- Tudom. 
- Dehogy tudod! El sem tudod képzelni, hogy mit tettél velünk! És anya 
képes volt hinni benned! Képes volt hinni abban, amiben már legalább 10 
éve senki! Ő volt az egyetlen, érted? Ő! 
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Az indulat felfűtött, de meg kellett állnom levegőt venni. Apám kifejezéste-
len arccal bámult rám, és egy cseppnyi megbánás se látszott rajta. Teljesen 
közömbös maradt.  
Már megint hiába jártattam a számat. 
- Hallgatnom kellett volna rád. 
- Elcseszted a gyerekkoromat. 
- Tudom. 
- Dehogy tudod! 
Szabadulni akartam tőle, és szabadulni akartam az összes emlékképtől, ami 
vele kapcsolatos.  
- Emlékszem arra az estére… – Kezdte halkan, éppen úgy, hogy csak egye-
dül az hallja, aki közvetlenül mellette áll. – amikor beleittam az üvegbe, és 
víz volt benne. 
- Felordítottál. 
- Igazából örültem. 
- Mégsem tetted le a piát. 
- Mert nem tudtam. 
Hallgattunk. Megint a csönd, és megint a szél zúgása. De érdekes módon 
nem fáztam. A virágok, amiket a temetésre hoztam, még mindig a kezem-
ben voltak. Már teljesen elfagytak szegények. Belepte őket a hó. 
- Vége van már a búcsúnak? Tanulnom kéne… Egy hét és zh. 
- Persze… Ne haragudj… csak látni akartalak, fiam. 
- Semmi gond… Igazából kösz, hogy utoljára meglátogattál. 
- Sosem fogom megbocsátani magamnak, amit veletek tettem. 
- Ne aggódj, én sem. 
A kép halványodni kezdett, és apám közben végig engem nézett. A szája 
nem mozdult, fapofával bámult engem, de a hangja mégis megszólalt a 
fejemben. 
- Menj be a dolgozószobámba fiam, és vedd el az asztalról, ami téged illet. 
Apám dolgozószobájáról tudni kell, hogy sosem dolgozott benne. Életem-
ben összesen kétszer néztem be, és sosem fogadott bent szívderítő látvány. 
Koszos üvegek, szemét, és papírok a földön. Anyám is nagyon ritkán járt 
csak be oda. 
Amikor felébredtem, nem a temetőben voltam. Először nem értettem, 
miért van olyan meleg. Kinyitottam a szemem. Anyám hajolt felém aggódó 
arccal, mögötte a nagyszüleim, a szomszédok, és anyám legjobb barátnője. 
Mindenki úgy nézett rám, mint egy halottra, aki föltámadt. 
- Mi az? Hol vagyok? 
- Hát nincs baja! – kiáltott az egyik szomszéd. 
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- Azt hittük, megfagytál! – harsant fel a nagyapám. 
- Elájulva talált rád a gondnok. Még jó, hogy volt nálad telefon! Azon érte-
sítette anyádat! 
Mindenki éljenzett, és megkönnyebbült. Mosolyogtak, és megölelték egy-
mást örömükben. Egyedül anyám maradt csendben, némán ült az ágyam 
szélén, és mosolygott. 
- Jól vagy, kincsem? 
Sírva a nyakába borultam. Olyan szorosan öleltem, olyan hosszan, mint 
eddig még soha. Azt akartam, hogy ne érjen véget a pillanat, hogy örökre 
így maradjunk. 
De véget ért. 
Eszembe jutott apám, a látomás, a temetőben történt dolgok. Eszembe 
jutott, hogy csak tőlem búcsúzott, hogy megbánta, és eszembe jutott az 
íróasztala és a dolgozószobája. 
Villámgyorsan pattantam ki az ágyból, majdnem felestem a paplanban. 
Pizsamában indultam az ajtó felé. A család és mindenki, aki a kis szobában 
volt, tátott szájjal bámult utánam. Én céltudatosan lerobogtam a lépcsőn, át 
a nappalin, és megálltam a hatalmas ajtó előtt. Pont úgy, mint régen, ami-
kor az ajtó sokkal hatalmasabbnak látszott, sokkal sötétebbnek. Lassan a 
kilincsre helyeztem a kezemet. 
- Mit csinálsz? 
Anyám rémült arccal állt mellettem. Már nem a régi. Lihegett a futástól, és 
hallani lehetett, milyen gyorsan dobog a szíve. Biztosan ráijesztettem. 
- Be kell mennem oda. 
- Azt hittem, még kell egy kis idő… 
- Anyu… Muszáj. Légyszíves, engedd el a kezem! 
Anyám félt, rettegett, hiszen nem értette. Nem értett az ég világon semmit, 
hogy mit akarok, de nemhogy ő, még én magam sem. 
Benyitottam. 
A szobában égett a lámpa, és bevilágította a tágas szobát. Megvilágította a 
rendet és a tisztaságot. 
- Mikor raktál itt rendet? – kérdeztem halkan, mert még mindig nem hittem 
el, hogy ez ugyanaz a szoba, mint amire én is emlékszem. 
- Utoljára öt éve. De akkor is csak az üvegeket vittem ki innen. 
Percekig bámultunk, kapkodtuk a fejünket, megsimítottunk minden bútort, 
de por egyiken se volt. Katonás rend a könyvek között, a vitrinben, és a 
hatalmas íróasztalon. Anyámmal többször egymásra néztünk, de egyikünk 
se fogta fel igazán, mit lát. Közelebb mentem az íróasztalhoz, és végigsimí-
tottam a sötétbarna tölgyfán. Igazi antik darab. És akkor megláttam az 
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asztal közepén egy nagy, fehér színű borítékot. Amikor felemeltem érez-
tem, hogy súlyos, hogy van benne valami. Megfordítottam. A boríték hátul-
ján egyetlen mondat állt: 
 

’Az összes pénz, amit alkoholra költöttem.’ 
 
Lerogytam a székbe. Remegő kézzel bontottam ki a borítékot, hogy meg-
nézzem a tartalmát. Azt hiszem, a szám még jobban tátva maradt, mint 
amikor beléptem ide. Soha életemben nem láttam még annyi pénzt egy-
szerre. Amikor anyámnak szólni akartam, már ott állt mögöttem. Mikor 
ránéztem, könnyes volt a szeme, és tiszta szívéből mosolygott. 
Hát ezért szerette annyira apámat. Látta benne azt, amit senki más: a meg-
bánást. 
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Regenyei Rebeka 
 

Regenyei Rebeka vagyok, az utolsó múltezredi 
generáció szülötte. Emiatt vagyok talán ennyi-
re… hogy is mondjam? Olyan elvont. A mo-
dernhez retró, az igazi retrótól meg olyan 
messze vagyok, mint ide Jászapáti. Győrben 
élek, itt is tanulok (illetve tanítanak) művésze-
teket. Grafikusnak készülök, mégis bátran 
hagynám el a pályát, ha költő lehetnék, vagy 
legalább három ember nevezne annak. Pár éve 
írok verseket, igazából csak azért kezdtem el, 

mert ha József Atillának sikerült, nekem miért ne? De azóta komolyra for-
dultak a dolgok (fogjuk rá), már azért csinálom, hogy valamivel nyomot 
hagyjak, hogy megmutassam másoknak, és persze magamnak, mi az, amit 
szavakkal ki tudok fejezni, no meg azt is, amit nem. Az írás a napom része, 
egy-egy rím, vagy egy jó szókapcsolat mindig feljegyzésre kerül. Nem tud-
nám besorolni az alkotásaimat, talán leginkább az illene rájuk, hogy össze-
vissza, mint én. Olyan szétszórt és rendetlen minden mondatom, mint a 
ruhásszekrényem, talán anyukám ezért is nem érti azt, amit írok. Bár nem is 
az én dolgom mindezt megmagyarázni: majd az olvasók, a kritikus szemek, 
és a dicsérő szavak megteszik helyettem. 
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Regenyei Rebeka • Fohász 
 
Tudtad, hogy, a szíved és az agyad közt 
Alig fél méter van? 
Mégis… akár millió tenger 
Akkora a távolság. 
Nincs az a kalkuláció, 
Nincs az a tudor, aki megmondhatná 
Hogy mennyi is pontosan. 
Te vajon tudod? 
Vagy ha nem, megkérdeznéd tőlem? 
Bíznál a válaszomban? 
Rosszul teszed. 
Ha igen azért, ha nem azért. 

 
Oktondi gyermek vagyok! 
Mit énnekem a szív nagy bánata? 
Engem csak a szép érdekel, 
A szivárvány, az áfonya! 
Fogd meg a kezem, vezess  
Mert egyedül a lélegzetvétel is nehéz 
Nézd el nekem, ha felejtek, 
Mert ez így csak szenvedés. 
Most hogy olvasod e sorokat, 
Csitulj, kérlek 
Szemedben a harag lángja 
Éget, nem más csak méreg. 
 
Mondd el újra, légy türelmes 
Szelídítsed gyönge lelkemet 
Bárány leszek, engedelmes 
Ha kezembe adod a kezedet. 
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Sándor Zsófia 
 
2003. május 23-án láttam meg a napvilágot. 
Már kiskoromban is megnyilvánult a könyvek 
iránti mély szeretetem. Míg más gyerekek futká-
roztak, labdáztak, addig én az általam választott 
könyveket olvastattam fel Anyukámmal és 
Nagyszüleimmel. Mindig tömérdek könyv áll 
rendelkezésemre, hogy érdekes történeteket 
olvashassak. 
Első mesémet óvodás koromban mondtam fel 
magnóra, majd kisiskolásként egy kis történetet 

írtam és rajzoltam egyszerre. Az általános iskolában magyar tanáraim felfi-
gyeltek különleges fogalmazási képességemre. Az ő ösztönzésükre kezdtem 
el írói pályázatokon részt venni. Eleinte a mesék írásával próbálkoztam, 
aztán tizenkét éves koromban már túl erőltetettnek találtam a meseírást. 
Ezek után kezdtem neki a tragédiák írásának, mert úgy érzem, ebben a 
műfajban van valami különleges. Továbbra is ebben a műnemben alkotok, 
mert más hangvételű fogalmazások, például egy vidám helyzet átérezhető 
leírását még mindig nem érzem magaménak. A műveim fogadtatása pozitív 
és a sok építő jellegű kritikának is külön örülök. 
Eddig négy antológiában jelent meg művem. Az első a Kiskapu Kiadó „Író 
leszek!” című kiadványa, a második az „Élni nélküle” kötetben megjelent 
„Bennem él tovább” nevezetű írásom, a harmadik antológiában, a „Válto-
zás” nevet viselő könyvben olvasható „Az utolsó linzer” című tragédiám, a 
negyedik pedig a „Verselő Antológiában” megjelent két további alkotásom. 
Az iskolában jelenleg a nyolcadik osztályt járom. Kedvenc óráim közé so-
rolható az irodalom, az angol és a történelem. Szabadidőmben általában 
olvasni szoktam, de amikor megszáll az ihlet, akkor írok. 

 
Sándor Zsófia • Tomi emlékére 

 
Drága Tomi! 
 
Zsófi vagyok, a húgod. Olyan jó lenne, ha velem lennél és nem föntről 
néznél le rám, figyelve minden lépésemet. Tudnod kell, hogy nekem na-
gyon hiányzol, annyira, hogy szavakkal szinte lehetetlen leírni. Még ma is 
emlékszem arra a napra, amikor anya elmondta életed rövid történetét. Ő 
már teljesen elfelejtett téged, de én minden nap gondolok rád.  
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Arra gondolok, hogy milyen jó testvérek lettünk volna. Ugyanazt a zene-
kart szerethettük volna és együtt mehettünk volna el a koncertjükre. 
Ugyanazt az ételt szerettük volna. Testvéri párnacsatát tarthattunk volna, 
ami után kipirosodott arccal nevetve zuhannánk az ágyra és még ott is 
folytatnánk. Egymás vállára dőlve, a sírástól homályos szemekkel szidtuk 
volna azt, aki bántott. Megvédenénk egymást, kiállnánk a másikért, még 
akkor is, ha nem vagyunk teljesen biztosak annak valóságtartalmában. So-
kat vitáznánk, ami után kibékülnénk. Egy nap ellógnánk a suliból és helyet-
te a parkban sétálnánk. Aztán persze részt vennénk minden órán. Ott áll-
nánk egymás mellett a diplomaosztón. Együtt örülnénk a másik munkájá-
nak. Boldogan, nevetéstől megnehezítve gyakorolnád velem a lánykérést. 
És mikor oda kerülne a sor, büszkén mondanád sikeredet. Az esküvőtökön 
ott lennék tanúként és nevetésemet visszatartva néznék rátok. Boldog 
nagynéniként fogok ott ülni és vigyázni a kicsire. Majd én is férjhez me-
gyek, jó munkám lesz, mint neked, de lassan eltávolodunk egymástól és 
mindenki a saját életével lesz elfoglalva. A szüleink meghalnak, akkor egy-
mást ölelve sírunk vigasztalhatatlanul. Szépen az idő begyógyítja a sebeket 
és megy ez tovább egészen addig, míg nem jön a feleséged és a kanapén 
összegömbölyödve sírja el nekem, hogy mindjárt te is itt hagysz. Én a hírre 
bemegyek a szobámba és előveszem a régi naplómat és végigolvasom azo-
kat a szép emlékeket, amiket együtt éltünk át. A temetéseden majd ott fo-
gok állni és komoly sírásról árulkodó arccal nézném, ahogy beemelnek a 
sírba. Utána pedig lehetek olyan búskomor, mint most.  
Sokat gondolok arra, hogy mikor lefekvés előtt neked imádkozom, hallod- 
e. Mindig elmesélem neked a napomat, akár negatív, akár pozitív élmény-
ben volt részem. Te meghallgatsz, te vagy az egyetlen igaz barátom, talán 
azért, mert a bátyám vagy. A suliban egyedül vagyok, pontosabban veled a 
szívemben, mert onnan nem lehet egy hirtelen felindulásból kiköltözni. 
Barátok jönnek, mennek, de a testvérek örökre testvérek maradnak. Őket 
egy láthatatlan fonál köti össze, amit nem lehet elvágni, vagy szétszakítani. 
Velünk is így van, csupán azzal a különbséggel, hogy te fent vagy én lent, 
ám ez nem változtat a testvériség tényén. Féltékeny pillantásokat vetek 
minden egyes testvérpárra, akiknek megadatott az a szerencse, hogy együtt 
lehetnek. Sok olyan embert ismerek, aki átkozza az eget, amiért testvére 
született és azt kívánja, miért nem lehetett egyke. Ők nem tudják, mit érez 
az akinek van testvére, csak elérhetetlen számára… 

Szerető húgod, 
Zsófi 
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Schuszter Dóra 
 
A nevem Schuszter Dóra, egy kisvárosból való 
fiatal felnőtt hölgy. Tavaly karácsonyán töltöt-
tem be a tizennyolcadik életévem, jelenleg az 
utolsó évemet járom a Pécsi művészeti szak-
gimnáziumban. Életem során sikerült több 
művészeti ágban is kipróbálnom magam, ily 
módon kötöttem ki itt is. 
Ifjú gyermekkorom óta foglalkoztat a rajzolás 
varázsa, ez volt a fő kiinduló pont a pályaválasz-
tás idején, s csak később alakult ki végeláthatat-

lan kíváncsiságom sokrétűsége. A könyvek hű szerelmesének vallom ma-
gam, fő példaképem pedig maga Hermann Hesse. Saját utamat járván akadt 
toll és papír a kezembe, azóta már hűen használom is őket. Az írás segít 
kiteljesedni, olyan érzelmek gátját töri át, amely szóban és cselekedetben 
elvész. 
Bátran keresem önmagam a sorok között, az igazságot a papíron, a szen-
vedélyt a szavakban. Múlt századi gyermekként sokszor a régmúltban ér-
zem igazán otthon magam. 
A prózaírás sokkal inkább jellemző rám, de éjjeli lidérces ihlet álmok által 
gyakran folyamodok a versek költéséhez. Fő célom, hogy gondolatokat 
ébresszek az elmékben, hogy segítsek akin tudok, s saját lelkemen is köny-
nyítsek. 
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Schuszter Dóra • Transzparens 
 
Ti feketék, fehérek, sárgák és rézbőrűek! 
Ti társadalom által külön csoportba állított népek. 
Mi feketék, fehérek, sárgák és rézbőrűek, 
Mi színek által megkülönböztetett lelkek. 
 
Ti árnyas rémek kik félve léptek előttük álló tömeg tengerébe, 
hogy ragyogó szívből fakó képet fessetek. 
Ti emberek kik a természet ezer színben ázó fellegét, 
Kelletlen Egy palettára kentetek.  
Ti féktelen bestiák kik a rózsa színét rózsaszínnek mondják, 
S a bíbor színt a vérre pazarolják. 
Mi tudatlan haramiák kik a feketét a gyászba, 
Fehéret a tisztaságba váltják. 
 
Mi elveszett elmék kik a piros és a zöld jelzés 
Mély medrébe esni vélnénk. 
Mi rettegő felmenők kik kezében eltűnni vél a szent jövő. 
Mi szenvedő törtetők kik a szürkeségben agóniát színlelünk. 
 
Te ősi hős ki a vihar szelében nagyra nősz s vörös palástot dicsőn szősz.  
Te öreg bölcs ki testének párolgó tintaszín vérét sárga papírra önt. 
Te lidérces álomból ébredő, 
Ki szemében felfénylik az elmúlt idő. 
 
Én ki szereti feketét, fehéret, sárgát és rézbőrűt, 
Én ki végtelen s boldog, 
Ki megmarad s túlél, 
Én az örök színvak.  



 
42 

Tamásfalvi Hanna 
 
Hogyani s mutatkozhatnék be? Én vagyok az a 
lány, aki szívesen van egész nap egyedül a naplójá-
val. Én vagyok az a lány, aki csak csendben figyeli 
az embereket és gondolkozik. Én vagyok az a lány, 
akinek fontosabbak a belső érzések, mint a mulan-
dó felszínes gondok. Szeretném leírni, hogy ki 
vagyok, s nagyon szeretném, hogy utána visszaol-
vasva én magamat is tájékoztathassam erről. De ha 
ilyen egyszerű lett volna, már rég megtettem volna. 
Az írásaimnál jobban azonban semmi sem árulja 

el, hogy ki is vagyok. Szerencsére erre hamar rájöttem, és amióta ceruzát 
adtak a kezembe, próbálok is a vonalakból betűt formálni. Előbb kezdtem 
el lemásolni a betűket, minthogy olvasni tudtam. Olyan izgalmasnak és 
titokzatosnak tűnt, hogy kiadhatsz valamit, amit még hangosan nem tudsz 
kimondani, de szeretnéd, hogy a világ megtudja. Az írás tulajdonképpen 
rajzolás, mintha egy festő belülről titkos ügynök lenne és művét különös 
jelekkel mintázná, ezek a betűk. Mindig kézzel írok. Sokszor úgy érzem, 
hogy a kezem ír és nem én. De szabad teret adok neki, le kell, hogy foglal-
jam valamivel. Igazából gyakran nem gondolkozok, miközben írok, de 
minden leírt sorom, egy gondolatom. Sokszor én is csak visszaolvasva 
értem meg önmagamat. Ezért kezdtem az írással a bemutatkozásomat, 
mert tulajdonképpen ez vagyok én még. Bár ahhoz, hogy írni tudjak, elke-
rülhetetlen, hogy éljek, mert amikor írok, nem élek igazából, csak feldolgo-
zom azt, hogy éltem. A saját történetemet írom, örökké teremtve a pillana-
tot. De ez akkor hasznos, ha a pillanat élvezetes és emlékezni akarok rá. 
Ezért elég sok területen kipróbáltam magamat. Szeretem, amikor elfoglalt 
vagyok, nem akarom elvesztegetni az időmet. Ahhoz, hogy jobban megért-
sék az írásaimat, meg kell ismerniük az életbeli énemet, vagy legalábbis a 
körvonalát, ezért jöjjön pár szó róla. Hannának hívnak és egy vidéki város-
ban élem a mindennapi lányok, hétköznapi gimnazista életét. Művészi beál-
lítottságú vagyok, ez pedig annyit jelent, hogy mindent szeretek, ami művé-
szet. Szerintem bármi lehet művészet. Szeretném szeretni a világot. Csodá-
lom a természetet, az állatokat és a növényeket. Van egy kis kertem – bár 
igaz, csak a balkonládában – s amikor kint vagyok, úgy érzem az az én 
birodalmam. A tél sem tántorít el, ilyenkor cserepekbe vetek és nézem, 
ahogy fejlődik a mag. Olyan, mint ahogy az érzés kifejlődik belőlem és 
alkotássá válik, egy nap talán valaki lelki táplálékává. Az állatokat is nagyon 
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szeretem, korábban sokat lovagoltam, de most a tánc és a jóga az a sport, 
amit űzök. Magamat a kaméleonhoz hasonlítanám. Egyrészről különleges 
kapcsolódásom van a színekhez, minden vonz, ami színes és én is szeret-
nék színes lenni. Másrészről viszont sajnos néha én is egyszerűen felve-
szem a környezetem színét és belehelyezkedek abba, ami van és egyénisé-
gemet így próbálom elrejteni, mint amikor a kaméleon rejtőzködik és ál-
cázza magát. Ezen próbálok dolgozni, az írásnak köszönhetően egyre job-
ban megy. Verseket, novellákat, esszéket írok a belső gondolataimról. Fel-
szabadulok közben, és azzá válok, aki igazán vagyok. Ehhez hasonló érzés 
még a zenében tölt el. Több hangszert kipróbáltam és a hárfában találtam 
meg igazán önmagamat. A hárfa egy csodálatos hangszer. Emellett éneke-
lek és néha dalszövegeket is írok. A zene is a mindennapjaim része, közben 
egy másik világba kapok bepillantást. Tulajdonképpen ezt a másik világot 
keresem mindenhol, és erről próbálok írni. Ott van mindenhol, ott van 
köztünk. Ez a szeretet világa. Mostanában az emberek behunyják a szemü-
ket és elmerülnek a mindennapi problémákban. De én nem szeretném, 
hogy elvesszenek a kapcsolatok, a beszélgetések, a barátságok. Sokan félte-
nek, hogy naivságom miatt, majd összetörnek. Szerintem azonban, nekem 
kellene féltenem azokat, akik képtelenek észrevenni a világban és önma-
gukban a jót, a szépet és a szeretetet. Ez az egységben virágzik ki igazán. 
Én az írásban találtam meg az egységet, a harmóniát a világ és az énem 
között.   

 
Tamásfalvi Hanna • Kezdjünk rá a zenére… 

 

Egyfolytában hangok vesznek körül minket, melyekre tekinthetünk idegesí-
tő zajokként, amik megzavarják a csendünket, nyugalmunkat, vagy fülünket 
simogató, kellemes melódiaként, dalokként. Rajtunk áll vagy bukik, hogy 
hogyan fogadjuk a hangok ajándékait. Vagy eltaszítjuk őket és még esélyt 
sem adunk nekik, vagy engedjük, hogy kibontakozzanak bennünk. 
Minden hang, amit kapunk, kívül a világban keletkezik, valahogy belénk jut, 
és hatást gyakorol ránk. A hangokat fülünkkel érzékeljük, és sokszor mély 
gondolatokat, érzéseket indítanak el belőlünk. Mindenkit más ragad meg, 
másra figyel fel. Ami számunkra különösen jelentős és nem tudjuk figyel-
men kívül hagyni, annak valószínűleg üzenete van számunkra. Azt halljuk 
meg, ami fontos nekünk. Valaki a madárcsicsergésre figyel fel, mert nagyon 
természetbarát, valakinek a mentő szirénázó hangja szúr fület, mert örökö-
sen aggódik. Néhány ember csak azt veszi észre, ha vele valaki durva, nega-
tív, bántó. Mások a kedves szavakat, a szép hangokat és pozitív dolgokat 
engedik be magukba. Mert mindent, amit hallunk, azt beengedjük magunk-
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ba. Rengeteg hang, zaj vesz körül, és lehet, hogy érzékeljük őket, de egyál-
talán nem szentelünk rá figyelmet, csak arra, amivel dolgunk van. Valam-
ennyire rajtunk áll, hogy mire összpontosítunk, de a megszokás sokszor 
átveszi az irányítást. Aki pesszimista emberként optimistává akar válni, az 
olyan, mint egy gyógyulási folyamat. Egy harc, de a jutalom az egészség. 
Aki csak a negatív dolgokat hallja, annak a lelke észrevehetetlenül is beteg. 
Ki kell magunkból küldeni minden rosszat, hogy helye legyen a jónak. Eh-
hez viszont meg kell ismerkednünk a rosszal, közel kell hozzá kerülni. Ez 
olyan, mintha egy szobába belépve a rádióból rettentően nagy ricsaj, elvi-
selhetetlen zaj szól, le kell zárjuk, hogy egy kellemes dalt betehessünk. Ha 
nem zárjuk le a zajt, akkor hiába szólna a kellemes zene, nem tudnánk 
élvezni, egyszerűen túl sok lenne. Viszont tehetünk ellene, csak mivel a 
rádió a szoba túlsó felén van, végig kell mennünk rajta elviselve a zajt, hogy 
kikapcsolhassuk, és ne szóljon. Így kell átmennünk a fejünkben lévő veszé-
lyes hangokon is. Ha esetleg jön az akadály, ha olyan erősen bele van dugva 
a falba a vezeték, hogy nem bírjuk kihúzni, lehet, hogy inkább gondolkod-
nunk kellene. Többet ésszel, mint erővel. Lehet, hogy csak a hibáinkat 
halljuk meg a másik szavaiban, akkor valószínűleg azzal van dolgunk. Meg 
kell ismerjük a hibáinkat, hogy megjavíthassuk őket. Ha halljuk, hogy dö-
rög az ég, esernyőt kell magunkkal vinni. Ha az éhező madarak sírását hall-
juk, lehet, hogy madáretetőt kell építenünk. Ha a mentőt halljuk, lehet, 
hogy meg kell látogassuk egy beteg rokonunkat. Igazából a hang, ami eljut 
hozzánk, és bennünk motoszkál, addig szól, amíg rá nem jövünk, hogy mi 
áll mögötte. Mert minden hangnak van egy mögöttes tartalma, és bizony a 
csendnek is. Ha egy ember csöndben van, az is lehet, hogy pont a zaj áll 
mögötte, mert annyi minden van benne, hogy lezárják az összes gondola-
tát. Ezért nem beszél, mert beszélnek hozzá a hangok belülről. A csend 
mögött állhat üresség, kiégettség, kietlenség. Amikor két ember nem be-
szélget, mert nincsenek mély érzéseik, csak felszínes dolgokról esik szó 
közöttük, melyek nem igazi szavak, nem szólnak a szívhez. Akár csend is 
lehetne, igazából csend is van, mert a szívben az érzések alszanak. 
Ahogy az érzéseim mozognak bennem, a szívemben zene keletkezik, és 
sosem akarom, hogy leálljon ez a zene. Ha kiengedem őket a számon, má-
soknak is segíthetek. Nem jó, ha a szívemben csend van, mert akkor üres-
ség is van. Az viszont lehet, hogy még az a szükséges, hogy ne szólaljunk 
meg, mert a külvilág még nem áll készen a zenére. 
Ahogy megválaszthatjuk, hogy a pozitív, vagy a negatív zajokat halljuk 
meg, mi is lehetünk csodálatos szimfónia, vagy elviselhetetlen rikácsolás. 
Valójában mindenki egy hang. Zene azonban csak úgy fog szólni a világ-
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ban, ha összehangolódunk és felvesszük egymás ritmusát. Az nem ér sem-
mit, ha minden hangszer a saját dalát játssza, úgy kavalkád lesz és élvezhe-
tetlen a műsor. Egységet kell alkotnunk, hogy zenekar legyünk, és örömet 
okozzunk a közönségünknek. Sokkal szebb, ha a hangszerek egymást ki-
egészítve szólnak, mintha el akarnák nyomni egymást. Ha csak azon ver-
sengenek, hogy egymáson felül kerekedjenek, akkor elveszítik a játék vará-
zsát. Ha része vagyunk a zenének, az egy magasabb szintre juttat minket. 
Az igazi zenéhez, sokszor nem elég egy hangszer, a megfelelő egymásra 
hangolható eszközöknek kell találkozniuk. 
Nekünk, embereknek is azok társaságát kell megkeresnünk, akikkel fel 
tudjuk venni a ritmust, akikkel hasonló a stílusunk. Még így is kemény 
munka a közös zenélés, hiszen mind más hangszerek vagyunk, teljesen 
különállóak, egyediek. A körülöttünk élőkkel kell alkotnunk, egy örökké 
szóló dalt, hogy ne emésszen fel minket a magány belső csendje. Ez nem 
azt jelenti, hogy állandóan beszélnünk kellene, vagy együtt kellene lennünk. 
Nem a fülünkkel hallható zenéről beszélek, ezt a zenét érezni kell. Szerin-
tem ez áll a zene mögött, egy érzés, mindegyik mögött másféle. 
A külső zene tanít minket, hogy hogyan csináljuk mi a zenét, egyrészt saját 
magunkban, a lelkünk és a testünk között, másrészt pedig magunk és a 
másik ember között. Nem lehetetlen, hiszen a természetben is összejött az 
állatoknak és a növényeknek. Menjünk ki az erdőbe, madarak csiripelnek, 
méhecskék zümmögnek, a fa levelei a széltől susognak. Nem zavarják 
egymást, összhangban vannak. Külön-külön is szépek, de együtt leírhatat-
lanok. 
Az igazi zene az az, hogy együtt él a fa és a madár család a fán rakott fé-
szekben, a gomba szimbiózisa a többi növénnyel. A virágok egymást is 
szebbé teszik színes sokszínűségükkel. Ezt a zenét kell megtanulnunk, ami 
harmóniában van mindennel körülöttünk. Először magunkat kell megis-
merni, a saját hangszerünket, majd pedig együtt zenélni a többiekkel. A 
zene valójában elixír, csodákra képes. Ahogy a hangok, úgy mi is csak 
együtt alkotunk zenét, csak együtt szólhatunk jól. A lelkünk a testünkkel, a 
lényünk a másikkal.  
Maradjunk csendben, azután hangoljuk fel magunkat, belülről kifelé. Majd 
rákezdhetünk a zenére…  
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Gebri-Horváth Bence 
 
Gebri-Horváth Bencének hívnak. 2004. december 
7-én születtem Budapesten, hetedik osztályos va-
gyok a budapesti Farkasréti Általános Iskolában. 
A betűk világa korán érdekelni kezdett: 4,5 éves 
koromban kezdtem el összeolvasni az első szava-
kat. Másodikos koromban már írtam rímeket, 
rövid versikéket. 9-10 éves korom óta írok folya-
matosan. Kedvenc témáim az emberek, állatok, 
évszakok, tájak, iskolai élet, virtuális világ, és a mű 
komoly vagy vicces hangvételű is lehet. 

Az elmúlt években számos országos szintű vers-, mese- és novellaíró pá-
lyázaton értem el dobogós helyezést, és a díjátadókon nagy örömömre 
ismert írókkal, költőkkel találkozhattam. Saját verseimmel már többször 
léptem fel különböző rendezvényeken, művészeti gálákon, legutóbb a Thá-
lia Színházban egy nagyszabású rendezvényen. Ha nem tanulással, olvasás-
sal vagy versírással foglalkozom, akkor úszom. Korosztályomban és kate-
góriámban többszörös magyar diákolimpiai és utánpótlás bajnok vagyok. 
Egyik legnagyobb élményem volt, amikor a 2017-es budapesti vizes VB-n a 
Duna Arénánál sok ember előtt előadhattam saját szurkolói versemet, amit 
kifejezetten a VB-re a magyar úszóknak és egyéb vizes sportot űző ver-
senyzőknek írtam. 
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Gebri-Horváth Bence • Kütyük 
 
Manapság mindenki kütyüket nyomkodva 
Lehajtott fejjel a Facebookot tolja. 
Vasárnap ebédkor telefont babrálnak, 
Egy-egy falat között híreket olvasnak. 
 
Mikor a munkából este mennek haza, 
Ha rájuk köszönnek, senki meg nem hallja. 
Hogy hallanák már meg, hisz éppen kockulnak? 
S a virtuális móka közben zenét hallgatnak. 
 
Este, mikor az ember végre már otthon van, 
Nem ám pihenni megy, éjfélig fennmarad. 
„Végre számítógép!” – kiált fel boldogan, 
S vicces videókon röhögve felharsan. 
 
Éjszaka a mobil az ágy szélén aludhat, 
Most már nincsen vekker, ő ébreszt hajnalban. 
S útra kelnek reggel a kütyük a táskákban, 
Így megy ez manapság minden háztartásban. 
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Biszak Borbála Eszter 
 
Gimnazista vagyok Veszprémben, hazánk 
talán egyik leggyönyörűbb kis városában. 
Ami az irodalmat illeti, azt hiszem, a líra 
világában találtam meg igazán önmagam – a 
novellaírással egyelőre még barátkozom. 
Számomra az írás nem több és nem keve-
sebb, mint a gondolatok, de legfőképp az 
érzelmek egyszeri, csodálatos, kíméletlen 
felszínre törése. A sok esetben elfojtott, vagy 
legalábbis kimondani nem mert érzelmeké.  

Az érzelmeké, melyek talán még maga az író számára sem voltak egyértel-
műek, leírhatóak... s mégis leírta őket. Számomra ezt jelenti a művészet. A 
megfogalmazását mindannak, ami megfogalmazhatatlan. 

 
Biszak Borbála Eszter • Ez minden 
 
Nem sok, s mégis, rengeteg. 
Apró gyermekkéz, melybe, ahogy nő, 
egyre több fér bele; 
Gyöngyök, üveggolyók...  
Sokszor kalács, olykor viszont  
éppen hogy csak kenyér. 
Az első szál cigaretta -  
a kíváncsi izgalom, mely előtte ég, 
s a bűntudat, mely utána 
még sokáig, oly sokáig belülről emészt. 
 
Ez minden. 
 
Virágok sóhaja, az otthon melege. 
Egy csésze tea, s a sárga páragőz, 
bíborszín ágak, s az avar alattuk - 
aranyló lombokon táncoló idő. 
 
A fű illata egy futó zápor után. 
Az édesanya öröme, 
mikor gyermeke először lábra áll. 
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Egy szó, melyet nemzetek nemzedékei 
egymásnak, egymás után adnak át, 
- s egy másik, melyet nem hallott, 
s senki nem is hallhat már. 
 
Ez minden. 
 
Az a bizonyos érzés a nyáresti szélben, 
mikor bortól s örömtől ittasan zenélve 
- akár egy bolondos, kócos utcazenész - 
szabadság- szárnyon útra kél a szív, 
s csak repül, repül, míg repülni bír. 
 
S hogy merre jár? Még nem látni. 
Várni kell, míg újra jő a tél, s a lélek 
mosolyogva csodálhatja éjszemét az égnek. 
Csillog. Akár otthon, a falakra függesztett, 
fakeretes polaroid képek. 
 
Ez minden.  
 
S ha bújik a nap, 
s gyűlik a felleg, 
s lassan peregnek, 
majd hullnak a cseppek 
a fekete  mozaik- 
kövekre csendben, 
- mint ha kattan a gép, 
s villan a kép - 
a régi szerelmek lábnyoma lép. 
 
Kandeláberek bűvkörében 
hallik, hogy ott suttog még. 
 
Ez minden. 
 
Nem sok, s mégis, rengeteg. 
Egy élet, s mi abba belefér. 
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Egy idős, de boldog, 
munkától barázdált kemény tenyér, 
melynek ujjai között már ott hamvad halkan 
az utolsó, mézszínű cigarettavég. 
 
Egy idős, de boldog, 
munkától barázdált kemény tenyér, 
melynek ujjai közül 
az utolsó cigaretta füstjét is  
messzire fújja egy nap majd a szél. 
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Geiszelhardt Réka 
 
Geiszelhardt Réka vagyok, tizenöt éves. Körülbe-
lül két éve kezdtem rendszeresen írni, akkor kez-
dett igazán érdekelni a történetírás, annak ellené-
re, hogy a tanulás és más kötelezettségek, vala-
mint hobbik mellett nem sok időm van leülni a 
gép elé és gondolkodni egy következő fejezeten.  
Sok mindenbe belefogtam már, többek között 
könyvírásba, szöveg/forgatókönyvírásba, vala-
mint egy ideig beléptem az iskolaújság írói közé 
is. Sajnos ezek még nem olyan nagy munkák, de 
egyszer mindenképp ezzel szeretnék foglalkozni, és minden lehetőséget 
meg szeretnék ragadni, hogy tapasztalatokat szerezzek és sikerüljön elérni 
céljaimat. 
 

Geiszelhardt Réka • Az utas, aki mindenkit ismert 
 
A közelmúltban történhetett valamikor, amikor éppen a vonatomra vár-
tam, hogy eljuthassak a városba. Hideg volt, a fából készült padokon pedig 
csillogott a hó. Átfagyott kezeimet, amelyekben Christine ajándékát tarto-
gattam, felváltva melegítettem zsebeimben, miközben ide-oda topogtam a 
jeges szélben. Magamban szidtam a taxist, amiért ilyen gyorsan hajtott az 
úton, én pedig előbb értem a vasútmegállóba. Pedig milyen jó lett volna 
még egy kicsit a meleg autóban üldögélni! 
Nem voltam hozzászokva, hogy egyedül utazzam. Munkába menet mindig 
Adammel beszélgettem a buszon, hazafelé ugyanígy, ezért nagy unalmam-
ban kedvenc játékomat kezdtem űzni, amit nyugodt szívvel nevezhetünk 
pszichológusként akár szakmai ártalomnak is. A játék két részből épült fel, 
a szabályok, ha egyáltalán voltak ilyenek ebben a játékban, egyszerűek vol-
tak.  
Első körben jól megnéztem magamnak minden embert, aki a megállóban 
állt. A legszimpatikusabb egyént kiválasztva kezdődhetett el mulatságom 
második felvonása. 
A méltóságos kiválasztottat először külső, majd belső tulajdonságai alapján 
jellemeztem, ezek után történetszálakat egybe fűzve találtam ki életét és 
annak minden részletét.  
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Alapos szemlélődésem után voksom egy középkorú férfira esett, tőlem 
balra. Megvizslattam – persze vigyáztam, hogy ne bámuljam feltűnően – 
aztán magamban, mintha csak beszéltem volna vele, megismertem őt. 
Hosszú, fekete szövetkabátjában és bőrszínű kesztyűjében nézett a messze-
ségbe. Bepárásodott szemüvegével mit sem foglalkozva, füstfelhőként fújta 
ki levegőjét a deres időbe. Haját eltakarta egy klasszikus svájci sapka, kezé-
ben pedig aktatáskát tartva állt magányosan a megállóban.  
Mondhatjuk, hogy ez a jóember egy tipikus angol krimi kliséje volt. 
A neve biztos George volt. George Longnose. Éppen a városba tartott, 
ahogy jó magam is. A sok üzleti út miatt hanyagolta el feleségét, az élet 
pedig nem úgy hozta, hogy gyerekei legyenek. Karácsony előtt egy nappal 
vett ajándékot Marynek, a feleségének. Egy évben egyszer kiengesztelésül a 
sok távollét miatt valami drágára ruházott be. Úgy tervezte, hogy szentes-
tén gyémántkarkötővel lepi meg Mrs. Longnose-t.  
Közben megérkezett a gőzös. Félig fagyott végtagokkal léptem fel a peron-
ról a vonatra, majd leültem újdonsült barátomhoz a lehető legközelebb úgy, 
hogy még így se érezze zaklatásnak bámulásomat. 
Időközben a kalauz tiszteletteljesen elkérte tőlem előre megvásárolt jegye-
met, én pedig alig vártam, hogy jobban megismerhessem George-t. 
Tehát miután kényelmesen elhelyezkedtem, ismét felvettem a történet 
fonalát. Eddig ott tartottunk, hogy Longnose ma végre hazatér otthonába 
az ünnepekre.  
Valljuk be, ilyen alapon zuhanórepülésbe kezdhetett volna egy repülőből, 
ejtőernyő nélkül, de hogy ne legyen helyből tragikus végkifejlete történe-
tünknek, nézzük nekifutásból. 
Miután a ballonkabátos úr hazaér, komótosan, visszafogottan lép be házá-
ba. Mary, aki éppen a pulykát veszi ki a sütőből, a nagy sürgés forgásban 
majdnem leforrázza a teának készített vízzel szegény férjét. Boldogságtól 
megtelt szívvel fordul felé és szoros öleléssel üdvözli őt, miközben George 
hidegen viszonyul találkozásukhoz.  
A felesége kissé szomorkásan, de mosolyogva néz fel George-ra, majd 
mindketten leülnek a vacsoraasztalhoz. Mr. Longnose átadja ajándékát 
Marynek, aki, mintha nem ékszerre számított volna (házasságuk alatt a 
tizenharmadik karkötőre), boldogan hagyja, hogy férje feltegye ékszerét a 
csuklójára. 
Már majdnem kigördült a vonat az állomásról, mikor észrevettem, hogy le 
kellene szállnom. Őrült pakolásba kezdtem, így még épp időben elhagytam 
az utasteret. Az út kissé csúszott, de nem késhettem le az ünnepi vacsorát. 
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Sietni kezdtem a főtéren át, a nagy karácsonyi tömegen keresztül, de még 
így is gyönyörködtem a sok díszben, a hangulatos fényekben.  
Hirtelen erős hiányérzetem támadt, mire észrevettem, hogy nincs a kezem-
ben Christine ajándéka. Valószínűleg a vonaton hagyhattam és biztos vol-
tam benne, hogy soha többé nem látom viszont azt a csodaszép karácsonyi 
tálat, amivel meg akartam lepni.  
Gyorsan körbenéztem a nagy téren, az áruházak sűrűjében és berohantam 
az első ékszerboltba amit megláttam. Nagy volt a választék, mégis lekaptam 
a szemben lévő polcról a legcsillogóbb darabot és megvettem neki. Már 
csak tíz percem volt hazaérni, amikorra Christine várt. Egy kissé megköny-
nyebbülve léptem ki az üzletből. Csodálkozva néztem, ahogyan elkezdett 
esni a hó, a nagy pelyhek pedig gyermetegen csillogó arcomra hulltak. Eb-
ben a pillanatban a fő tér másik oldalán megláttam George-t. Ott állt a 
feleségével, a két kislányával, akik vidáman néztek apjukra. Megölelte őket, 
majd feleségéhez fordulva boldogan magához szorította őt is és átadott 
neki egy csokor vörös rózsát. Gyönyörű volt őket együtt látni. 
És akkor rájöttem mindenre. Hogy George valójában én vagyok, Mary 
pedig Christine, hogy nekem nem hozta úgy az élet, hogy gyerekeim legye-
nek, hogy sosem voltunk igazán boldogok Christinnel, és hogy minden, 
amit elmeséltem George-ról, az valójában az én szomorú életem volt. 
Ilyen mély gondolatokkal álltam a hóesésben, azt a férfit és nőt nézve, akik 
akár mi is lehettünk volna Christinnel. Amely jelenet talán a múltam, jele-
nem és jövőm is lehetett volna.  
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Balog Péter 
(Budapest, 10 éves) 
 
Balog Péter • Mars-versek 
 
- 1 - 
 
A Mars eljött ide látogatóba, 
De nem vették be a lakodalomba. 
Kérte a többieket: „Kérlek, kérlek!” 
Ők azonban azt mondták: „Tünj el végleg!” 
 
A sárga bolygó nem akart menni, 
Mással kellett hazakergetni. 
Mars! – szóltak – Mars innen! 
A bolygó hazalibben. 
 
Szomorú a Mars, 
Mert azt mondták neki: Mars! 
Bolygó, gondolkodj el ma, 
Hogy miért küldtek haza! 
 
- 2 - 
 
Milyen narancssárga homokon élni? 
Csak menj el a Marsra lakni! 
Van ott vajon egy szomszéd néni, 
Kivel tudnék beszélgetni? 
 
Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, 
De van a Marson egy kincs: 
Meg tudsz élni kupolákban, 
Ide-oda utazhatsz űrszondával! 
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Horváth Noémi Rebeka 
(Sopron, 17 éves) 
 
Horváth Noémi Rebeka • Felhőtánc 
 

A plafont bámulva fekszem a szőnyegen. 
A semmibe merengve lehunyom a szemem. 
Rajta hát, hunyd le te is velem! 
 
Hallom, ahogyan az eső udvariasan kopog az ablakon, 
Pedig ezerszer mondtam neki, hogy szombaton ne zavarjon. 
 
Mindig csak akkor jön, ha szomorú valami miatt. 
Mert jól tudja, hogy az én vállamon nyugodtan sírhat. 
 
Biztos a fecskék megint csúnyán néztek rá. 
Vagy nem ért oda időben valahová. 
 
Átkozták az emberek? 
Megkergették a fellegek? 
Vajon megint mi történhetett? 
Úgy tűnik, ismét én kapom a pszichológus szerepet. 
 
Egy darabig még tűröm, 
Aztán elhatározom, hogy inkább odamegyek,  
és melegebb éghajlatra küldöm 
Nagy dirrel-dúrral felkelek, 
S vörös fejjel, fújtatva az ablakhoz csörtetek. 
 
Már fordul is kezem a kilincsen. 
De mikor kinyitom a szemem, szinte, mintegy varázsütésre, 
Az esőnek se hamva, se híre. 
S én csak zavartan kinézek a napsütésbe. 
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Kása Fanni Laura 
(Bágyogszovát, 16 éves) 
 
Kása Fanni Laura • Gyermeki fohász 
 
A kicsik között a legkisebb vagyok 
a világról nem sokat tudok, 
de tudom, mesélte anya, 
a világ teremtője te vagy. 
Azt is tudom Istenem, 
mi mindent köszönhetek neked, 
például anyát, apát és a kistesót, 
kik nélkül élni nem lenne jó. 
Tudom azt is, hogy szereted  
ha beszélünk te véled, 
becsülöd ha elmegyünk a templomba, 
a te dicsőséges házadba.  
Ahova térdhajtással, keresztvetéssel lépünk be 
ezzel is kifejezve tiszteletünket, szeretetünket, 
a misén imádkozunk, éneklünk, 
elhunytakért könyörgünk. 
Szentmisén megnyugszik a pici szívem, 
mert tudom, hogy ott vagy jelen, 
te vagy az, aki mindent tud s meghallgat 
akiben bárki megbízhat. 
Szegények, nyomorultak menedéke 
s mindenki édes megmentője, 
hálás vagyok Istenem, 
hogy te itt vagy nekem. 
Megígérem, ha nagy leszek  
akkor is hű gyermeked leszek, 
mindig közel fogok hozzád állni 
s tenéked mindent megcsinálni! 
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Kolarics Árpád Gyula 
(Budapest, 9 éves) 
 
 
Kolarics Árpád Gyula • Tavasz 
 
Tavasszal nyílnak a virágok, 
előbújnak a lepkék és a hóvirágok. 
Csicseregnek a madarak a tavasz első napján, 
így van minden tavaszon, tudod kicsi húgocskám? 
Előjönnek a nyuszik, ugrálnak a mókusok, 
virágzik az eper és a nárciszok. 
Mondd, mi a szebb a Tavasznál, 
édes, kicsi húgocskám? 

 
 
Kolarics Árpád Gyula • Télapó 
 
Télapó, oly kedves vagy nékem, 
selymes szakállad lobog a szélben. 
Piros ruha, ajándékkal teli zsák, 
jöjj el hozzánk, várunk rád! 
Táltos szarvasok húzzák a szánod, 
ma éjszaka teljesíted régi álmom. 
Halkan szól a száncsengőd, 
hogy fel ne ébreszd a szendergőt. 
Szánodat követik az angyalok, 
légy áldott télapó e napon! 
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Lugosi Csenge Anna 
(Zalaszántó, 16 éves) 

 
Lugosi Csenge Anna • A hídon 

 
Nem hallanak. Miért nem hallanak? 

Csak a kocsi… 
És talán az összes vak? 

A kocsiban van. 
Tehetetlenül várok. 

Az nem mozdul. 
Hiába kiabálok? 

Zajonganak. 
Most már én is félek. 

Hová rohan? 
Egyetlen szót, búcsút kérek. 

Ijedtek. 
Megfakul a kép, eltávolodok. 

Rángatják. 
Meleg, sötét helyen vagyok. 

Kiemeli. Rém óvatos. 
Csak az üresség sért. 

Szörnyen néz ki. 
Most valami békesség ért. 

Szenvednek körülötte. 
Egyedül vagyok. Teljesen. 
Kétségbeesetten könyörögnek. 

A semmi körülölel csendesen. 
Ne csináld már! 

Int egy kedves, örök ismerős. 
Imádkoznak. 

Itt azt hiszem, minden derűs. 
Sírnak. 

Az enyém az idő, a végtelen. 
Szemüveges, fehérruhás… 

A Mindenség része lettem. 
Emelik. Megzökken. 
Energia vesz körül. 

Ne, hagyjátok! 
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A lényem vele egyesül. 
Rántást érzek. 

Megremeg a biztos béke. 
Valami sípol. 

Ez az igaz élet vége. 
Fáj. Megint. 

Hideg, fehér fény vakít. 
Csak még egy percet! 

Álom-valót elszakít. 
Zihálva sóhajtanak. 

Felpattan a szemem. 
Újra itt vagyok, kemény beton. 

Nem volt elég a sebem. 
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Péntek Kamilla 
(Kaposmérő, 14 éves) 

 
Péntek Kamilla • Fiona legkedvesebb ajándéka 

 
A déli ebédnél a férjem, Imi egészen váratlanul, két harapás között meg-
kérdezte, hogy milyen ajándékot szeretnék kapni tőle karácsonyra. Tanács-
talanul bámultam bele az előttem gőzölgő zöldséges raguba, és nem igazán 
tudtam felelni a kérdésére. Olyasmit mondtam, hogy egy jó könyvnek vagy 
egy illatos parfümnek nagyon örülnék, s ezzel le is zárult a téma, mert Imi 
elégedetten bólintott és feljegyezte a kívánságaimat a fejében íródó listájára, 
s vidáman folytatta az ebédet, észre sem véve, hogy én meg csak ültem és 
ültem vele szemben és révetegen pislogtam magam elé. 
Az ajándék szó egy réges-régen elfeledettnek hitt emléket élesztett újjá ben-
nem. Azt hittem, hogy sosem fogok többet arra a napra, s arra az órára 
gondolni, de tévedtem. A képek úgy törtek elő, mint egy szunnyadónak hitt 
vulkán fortyogó lávája. 
Kereken 30 évet repültem vissza az időben, s a ragu illatával átitatott kony-
hából egy szempillantás alatt a 2. osztályos koromból jól ismert tanterem-
ben találtam magam. 
Ott volt mindenki. Az osztálytársaim, az asztalok, a székek és a képekkel, 
valamint nyelvtani szabályokkal ellátott plakátok is a falakon. Az ajtó fölötti 
óra pár percet késett, de ezt már megszoktuk. 
Egy hideg, téli nap volt és a diákok egytől egyig izgatottan lesték, hogy 
mikor üt már tizenegyet a nagymutató, s kezdődik el végre az a magyar óra. 
Egy különleges általános iskolába jártam. Azok a szülők íratták be ide a 
gyerekeiket, akik azt szerették, hogy a fiaikból és lányaikból valamilyen 
művész váljon nagy korában. Több ének, rajz és magyar óránk volt, mint a 
többieknek, és a színház meg a mozibérletünk is több előadás megnézésére 
adott lehetőséget. Mindnyájan roppant büszkén gondoltunk magunkra, és 
már akkor tudtuk, hogy mik akarunk lenni felnőttként. Tóth Berci például 
londoni operaénekesként, Lövészi Anna pedig festőművészként képzelte el 
magát. Én nem igazán láttam magamat még semminek, de mindenki azt 
tanácsolta, hogy legyek színész, amiért nagyon szépen szavaltam a Petőfi és 
Arany verseket. 
Na, de miért is epekedtünk annyira a magyar óra után? Nos azért, mert 
aznapra adták fel az első fogalmazás-írás feladatot. A tanárunk szerint min-
den fajta művésznek – énekesnek, festőnek és színésznek egyaránt – kitű-
nően kellett, hogy tudjon fogalmazni, hiszen pályájuk során számtalanszor 
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kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy egy leírást kell adniuk önmagukról, vagy 
az előadásukról, festményükről, színdarabjukról, stb. Emiatt mindenki 
szörnyen komolyan vette ezt a feladatot, a legtöbben még aznap délután 
megírtuk a magunk kis művét, amikor kiadták házi feladatnak. A magyar 
órán pedig elérkezhetett az a pillanat, hogy fel is olvashattuk! 
„A legkedvesebb ajándékod, amit valaha kaptál.” Ez volt a fogalmazás címe. Éva 
néni, a tanárunk azt is kérte mellé, hogy hozzuk el és mutassuk is be az 
ajándékunkat, hogy mindenki megnézhesse és le is ellenőrizhesse, hogy 
illik-e rá a leírás. Gondosan és féltve vigyázott füzetekkel és nagy szatyrok-
kal volt tele az osztályterem hátsó része. Izgatottan pislogtunk arrafelé, 
kíváncsiak voltunk, hogy ki írt a legszebben és ki kapta a legjobb ajándékot. 
A fali óránk szerint 11:02-kor becsengettek és Éva néni – a magyartanár – 
hajszálpontos volt, mint mindig. Szigorú ábrázattal állt meg a tábla előtt és 
szúrós szemekkel nézett végig rajtunk vastag szemüvege mögül. 
- Jó napot, kis művészek! – szólalt meg aztán. 
- Jó napot, tanárnő! – válaszoltunk kórusban. 
- Foglaljatok helyet és vegyétek elő a füzeteiteket! – utasított minket. – 
Valaki legyen szíves az ablakot is csukja be, mert meg fogunk itt fagyni. 
Gyanítom, hogy nem jégszobroknak szeretnétek felolvasni a fogalmazásai-
tokat. 
Ezen kuncogtunk, kedveltük Éva néni rideg, de ugyanakkor szórakoztató 
humorát. 
- Rendben van – folytatta a tanárnő. – Ma nem a 2. osztályba jöttem be, 
hanem egy olvasó estre. Én leszek a vendég, ti pedig a híres irodalmárok, 
akik felolvassák a műveiket. Egy csésze kávét is hoztam, hogy még jobban 
érezzem magam, miközben bennetek hallgatlak. Remélem, az „est” végez-
tével elégedett lehetek majd veletek. Kezdjük is! – kiáltotta. – Az első An-
doki Letti, már jöhetsz is, művésznő! 
Letti felpattant, megmarkolta a füzetét, a hóna alá csapta a szatyrát és az 
osztály elé sietett. Szőke haja két fonott copfban szállt utána, kék szeme 
lázasan csillogott. 
- „A legkedvesebb ajándékom” – olvasta – A legkedvesebb ajándékomat 
tavaly születésnapomra kaptam a szüleimtől. Anyu és apu mindig is tudták, 
hogy balett-táncos leszek és hogy az igazi balett-táncosok milyen ruhában 
és topánkában táncolnak a versenyeiken. Ezért a nagybácsikám segítségével 
felvették a kapcsolatot egy… moszkvai varrónővel, aki az ottani táncosok 
ruháját szokta elkészíteni és varrattak vele egyet nekem is. Tele van csillogó 
kristályokkal és olyan puha, mint egy jegesmedve bundája. A topánkában 
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pedig olyan spiccet csinálok, mint... Ana Kris-ta-kova, a leghíresebb balett-
táncosnő! 
Letti letette a füzetét és leráncigálta a szatyrot a ruhájáról. Tátva maradt a 
szánk, és egy másodpercre a szemünket is be kellett csuknunk, a sok drága-
kő ugyanis túlságosan csillogott a lámpafényben. A szoknyának karcsú 
derekat és hullámos, hátul hosszabb aljat szabtak, míg a nyakrészét úgy 
készítették el, hogy úgy tűnjön, mintha jégcsapok és hópelyhek fagytak 
volna oda. 
- Táncoljak benne? – kérdezte Letti, s az arca csak úgy sugárzott a boldog-
ságtól, amiért ennyire elkápráztatott minket az ajándékával. – Tudom a 
Hattyúk tavának az első részét… 
- Talán majd óra végén, ha lesz rá idő – mondta Éva néni. – A következő 
Barát András! 
András is pattogósan ment ki és olvasta fel az irományát, az ajándéka 
megmutatásával azonban rengeteg időt szánt eltölteni. Magas és nyúlánk 
fiú volt, s éltetvén a családi hagyományokat zenésznek készült. Egy har-
monikát hozott magával, ami elmondása szerint egy nagyon híres harmoni-
kásé volt még az 1800-as évekből, s megengedte, hogy végigfuttassuk rajta 
az ujjunkat. 
Elhűlve érintettük meg a kis hangszert, amit egy világszerte ismert művész 
vett a szájába és karistolt végig a bajuszával. 
Ceglédi Katának egy párizsi parfüm nőtt a legjobban a szívéhez; Diósi Dani 
kidüllesztett mellekkel mutatta meg nekünk az unokatestvérétől kapott 
életnagyságú írországi manó szobrot (amit képes volt egy szatyorba gyö-
möszölve elcipelni az iskolába); Egresi Olivér pedig az újonnan szerzett 
kazettás magnójáról írt egész jó beszámolót és meg is szemlélhettük a gépe-
zetét, de csak messziről, mert nem volt hajlandó körbeadni, nehogy baja 
essék. 
- Az ujjaitok nyoma is meglátszana rajta és szörnyen bepiszkítaná – magya-
rázta. 
- … Faludy Fiona! – szólította a soron következőt a tanárnő. 
Fiona lassacskán felállt és a tábla elé sétált. Szorosan a fal mellett ment, de 
így is mindenkinek feltűnt, hogy se füzet, se szatyor nem volt nála. 
Fionát egyébként nem igazán ismertem. Sosem beszélt és az órákon sem 
volt túl aktív. Senki sem tudta kitalálni, hogy vajon milyen céllal iratkozott 
be ebbe az osztályba, hogy milyen művész szeretett volna lenni. Csak ki-
zárni tudtuk a lehetőségeket, megjelölni már nem nagyon. „Színész biztos 
nem lesz, mert azoknak nem árt néha beszélni is – mondták az osztálytár-
saim és az én szüleim, amikor egyszer szóba került a lány.  
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- Lehet, hogy festő lesz, vagy esetleg író? Nem, ebben a lányban nincs 
semmi fantázia! Csak bámul ki az ablakon és számolgatja a faleveleket. Se 
ő, se az anyja nincs tisztában vele, hogy ezzel a „tevékenységgel” soha nem 
lesz belőle semmi!” 
A nagy kérdés az volt, hogy ott, magyar órán mi fog történni… 
- Hol a füzeted, a kezedből akarsz olvasni? – kérdezte Éva néni, mire mi 
újra kuncogni kezdtünk. 
Fiona nem felelt, csak állt egy helyben és a cipőjét vizslatta. Barna haja az 
arcába lógott, szemüvege pedig néha visszatükrözte a lámpa fényét. 
- Nem írtad meg a fogalmazást? – faggatta tovább a tanárnő. 
- Nem – felelte Fiona. Még mindig lefele bámult, mintha félne felnézni, de 
érdekes módon a hangjában nem csengett rémület. 
- És miért nem, hm? Halljam! 
- Mert erről nem lehetett írni. Nem tudtam. 
- Akkor legalább miért nem hoztad el? 
- Ezt elhozni sem lehetett – suttogta Fiona. 
- Nem értelek – csóválta a fejét Éva néni. – Mi az, hogy nem lehetett el-
hozni? Hát megfogod és belerakod egy szatyorba! Látod, Letti még ezt a 
csodálatos, kristályokkal teli szoknyát is megmutatta nekünk, a szoborról 
meg már ne is beszéljünk… 
- Tényleg ne beszéljen! – csattant fel hirtelen Fiona. Felemelte a fejét és 
tüzesen nézett ránk meg a tanárunkra. – Fogalma sincs itt senkinek semmi-
ről, de azért mindenki ki akar oktatni! Azt sem tudják, mi a legkedvesebb 
ajándékom, akkor miért akarják nekem megmagyarázni, hogy hogyan hoz-
zam el? 
Egy pillanatra teljes csend települt az osztályra. 
- Talán azért nem tudjuk mi az, mert nem írtál róla fogalmazást – mondta 
aztán fagyosan Éva néni. 
Fiona várt egy kicsit a válasszal. Egyre mélyebben fúrta bele a tekintetét a 
padlóba, miközben halkan így felelt: 
- Mondtam, hogy nem tudtam róla se írni, se elhozni. Adjon valami más 
címet a fogalmazásomnak és holnapra elkészítem, sőt, még meg is muta-
tom. 
- Nem – jelentette ki a tanárnő. – Ha nem tudtad leírni, próbáld meg elme-
sélni. Most! 
Fiona megint felnézett. Egy pillanatig viaskodott önmagával, aztán nagy 
levegőt vett és belefogott: 
- Körülbelül egy hete történt. Hazafele igyekeztem innen, az iskolából és 
nagyon szedtem a lábam, mert farkasordító hideg volt, talán még emlékez-
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tek. Olyan piros lett az arcom, mint egy alma, a lábujjaim pedig le akartak 
törni a helyükről. Egyedül azzal tudtam lekötni a figyelmemet, hogy a szá-
mon kifújt levegő felhőszerű gőzével játszottam. Megpróbáltam mintákat 
formálni belőle. 
A Zrínyi híd környékén jártam már, amikor egy boltív alá vitt be az utam, 
ahol… ahol találkoztam vele. Az öreg nénivel. Ott fagyoskodott a földön 
ülve. Igyekezte beburkolni magát egy pokróccal, de az sem ért sokat. Még 
pirosabb és még fagyosabb volt mint én. Se sálja, se sapkája, se kesztyűje 
nem volt. Amikor megláttam, megtorpantam. Magam sem tudtam, hogy 
miért, át is futott az agyamon ez a kérdés és emlékszem, tovább is akartam 
lépni, de a lábaim nem mentek egy tapodtat sem előre. Szó szerint a földbe 
gyökereztek. 
De akkor persze már a szívem se lett volna képes otthagyni a nénit. Köze-
lebb araszoltam hozzá és odaadtam neki a kesztyűmet. Először nem akarta 
elfogadni, azt mondta, hogy mivel csak egy pár van, valamelyikőnk keze 
fázni fog, s inkább az övé legyen az, mint az enyém. De én ragaszkodtam 
hozzá, hogy csak vegye el. Segíteni akartam neki, mert nagyon megsajnál-
tam. Amikor a kezébe nyomtam a kesztyűt, rám nézett és elmosolyodott. 
Visszafojtott lélegzettel vártuk a folytatást, de Fiona nem szólalt meg újra, 
hanem ismét láthatatlan foltokat kezdett el keresni a cipője orrán. 
- És… és hol volt szó itt ajándékról? – kérdezte egyszerre Andoki Letti, 
Barát András, Ceglédi Kata, Diósi Dani és Egresi Olivér. 
- A legvégén, csak talán elkerülte a figyelmeteket – mondta Fiona csende-
sen. - Sose láttam még olyan szép és meleg mosolyt, mint amilyet a nénitől 
kaptam. Örökké emlékezni fogok rá és örökké látni fogom magam előtt. 
Az osztályterem lassan elhomályosult, a padban ülő diákok értetlen arcának 
a helyét a konyhafalat díszítő kör alakú képek vették át, a szappan és párizsi 
parfüm illata helyett pedig az újfent előttem gőzölgő ragué csapta meg az 
orromat. 
Pislogtam párat, s megráztam a fejem. Teljesen úgy éreztem magam, mint-
ha egy időutazáson lettem volna, csodálkozva konstatáltam, hogy csak pár 
perc telt el a „jelenben”, míg a múltban körülbelül negyvenöt. 
Rápillantottam Imire, aki éppen végzett az ebédjével, s tovább fűzte a kará-
csonyi téma fonalát. 
- Szóval boldog lennél, ha egy könyvet kapnál, igaz? Hallottam, hogy meg-
jelent néhány nagyon klassz az elmúlt hónapokban, például… 
- Imi! – szóltam rá hangosan, majd szelíden folytattam: – Rosszul mond-
tam az előbb, nem kérek se könyvet, se parfümöt. Csak azt, hogy ölelj majd 
át jó szorosan és mosolyogj rám egyet. 
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Fenyvesi Lilla Anna 
(Miskolc, 12 éves) 

 
Fenyvesi Lilla Anna • Valaki követ… 

 
Estére járt az idő, mikor siettem hazafelé. A kisebb boltok előtt elhaladva 
barátságosabbnak tűnt az egyébként kietlen utca. Ilyen sötétben mégis ki 
járhat erre? Nyugtattam magam. Ám mégis hátra néztem a biztonság ked-
véért. Senki nincs a közelemben. Egy nagyot sóhajtottam, amikor a bolt 
ablakán visszatükröződve láttam egy alakot. Hirtelen megszaporáztam 
lépteimet. Észrevettem, hogy a mögöttem settenkedő egymagas velem. Jó, 
talán egy picit magasabb. Fekete kabátot viselt, szintén fekete nadrággal és 
cipővel. Sapkát nem láttam rajta. Ekkor eszembe jutott anyukám reggeli 
mondata: „Vegyél fel sapkát!”. Nem hallgattam rá. Bárcsak ott lehetnék 
most mellette! Otthon, ahol biztonságban érzem magam. Egyre gyorsab-
ban mentem, mire az idegen is gyorsítani kezdett. Ekkorra már tudtam, 
valaki követ. Szándéka ismeretlen volt számomra, de nem sejtettem semmi 
jót. Szedtem a lábam, ahogy csak tudtam, de minél jobban próbáltam távo-
lodni, mintha ő annál közelebb került volna. Erőt vettem magamon, hogy 
megszólítsam, mégis miért követ. Hátra fordultam és nem volt ott senki. A 
boltok üvegére nézve egy fekete ruhás alakot láttam, döbbent arccal, kime-
rülten. Ebben a pillanatban rájöttem, hogy Én vagyok az az idegen. Saját 
magam elől menekültem… 
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Dobrán Evelin 
(Nyírbéltek, 15 éves) 

 
Dobrán Evelin • A reményvesztett holdsugár 

 
A lakkcipő koppanásai halk zajjal töltötték be a szoba minden egyes szegle-
tét. Semleges színű szürke falain, az egyetlen keskeny ablakon beszűrődve a 
Hold sugara szinte táncot lejtett, ezzel együtt valamiféle játékosságot adva a 
helyiség komor hangulatának. Talán ez volt az egyetlen kellemes dolog 
azokban a percekben.  
A cipő tulajdonosa egy markáns állú, mélybarna szemű, kinézetre talán a 
negyvenes éveiben járó, talpig feketébe öltözött férfi volt. Zakót és nyak-
kendőt viselt, alakját mintha valamiféle keserű hiány ölelte volna körbe. 
Száját gúnyos mosolyra húzta, amit az előtte kuporgó, vacogó lény váltott 
ki.  
- Kedvesem, kár a gőzért. – szólalt meg az elegáns férfi mély, átható hang-
ján. 
A másik alak térdére hajtotta fejét, kezeivel pedig átkarolta sovány térdeit, 
az önelégült hang pedig beleégett emlékezetébe, és kést döfött megmaradt 
valójába. Valójába? Volt neki egyáltalán olyanja? Valódi szeme, szája, karja 
vagy talán szíve? Dehogy volt neki. Csak egy megcsúfított, nyámnyila, un-
dorító kis féreg volt. Az örök hitegető, egy hazug, aprócska kis lény gör-
nyedt kétségbeesetten a férfi előtt, aki ezzel ellentétben erőteljesnek és 
rendíthetetlennek látszott. Kezével türelmetlenül végigsimított borostás 
állán, és még közelebb ment a másikhoz. Leguggolt elé, majd undorodva 
végigmérte, szájában keserű érzés terjedt el, ami minden porcikáját átjárta. 
Az alak egy nőre hasonlított, már ami maradt, és látszott belőle. Hajdanán 
a ruhája fehér lehetett, de akkori állapotában inkább egy kutya szájából 
kirángatott rongyra hasonlított. Keseregve felnyüszített kegyelemért, talán 
küzdött volna a szánalmas létéért, ha lett volna értelme az életben maradás-
ra.  
- Feladnád végre? – fröcsögte a másik, mivel oly sok tennivalója akadt még, 
amik elvégzésre vártak.  
Ridegség csillant meg a szemében, arcán cseppnyi könyörület sem látszott, 
csupán az őt betöltő gyűlölet az előtte nyöszörgő iránt. És mit felelhetett 
volna erre az említett? Ösztönösen jött volna a válasza, hogy „soha”. Mert 
ki más, ha nem ő, aki szembeszállna mindennel? Ki más, ha nem ő, aki 
folytatná a harcot? Tehetett volna mást, ha egyszer az volt a dolga? Nem 
igazán.  
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A férfi arca dühössé vált, és egy szempillantás alatt felpattant, majd a nő 
bordái közé rúgott teljes erejéből. Az egyik legnagyobb erkölcsösség az, 
hogy gyerekre és nőre soha, semmilyen körülmény közt nem emelünk ke-
zet. A férfi viszont ezzel soha nem törődött. A nő ezzel szemben az olda-
lába nyilalló fájdalomtól azon nyomban a padlón terült el. A hideg parketta 
számára már nem is tűnt olyan hidegnek, mivel ő is kihűlt már oly rég. 
Érezte, hogy szemhéjai ólomsúlyúvá váltak, hallotta valahol a távolban, 
hogy a cipők újra kopogni kezdtek az ajtó felé, majd az hangos csattanással 
bezárult, őt egyedül hagyva a kicsiny szobában. Szemei üregessé váltak, ajka 
pedig elnyílt, ahogy érezte, hogy az erő lassacskán kezdett kiszökni az erei-
ből. Csupán egyetlen gond volt a létezésével, és azzal, hogy a férfinek miért 
nem tudott válaszolni. 
Ugyanis még maga a Remény se mondhatta a Halálnak azt, hogy soha. 
Szemeit örök álomra lehunyva, egy utolsó könnycsepp gördült le arcán, 
amiben visszacsillant az aprócska holdsugár, aki az imént még táncot lejtett 
a szürke falakon, de abban a percben megállt, ezzel gyászolva a Remény 
halálát.  
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Zsiga Vanessza 
(Szurdokpüspöki, 16 éves) 

 
Zsiga Vanessza • 2 perc 

 
Ez a nap ugyanúgy indult Roland számára, mint az összes többi. Korán 
kelt, reggeli közben összedobott még egy prezentációt a munkahelyére, 
aztán majdnem lekéste a metrót, de végül mégis sikerült beérnie időben az 
irodába, hogy kicsattanó jókedvvel kezdhessen neki a számára kiosztott 
feladatoknak. Az idő csupán vánszorogni látszott, mint valami beteg csiga, 
miközben ő félóránként rápillantott számítógépe sarkában megjelenő apró 
órájára, mindössze azért, hogy rá kelljen jönnie, csupán 2 perc telt el azóta, 
hogy legutóbb megismételte volna ezt a tevékenységet.  
Végül a várva várt ebédidő mégis bekopogtatott az ajtaján és Roland gyor-
sabban ért az utcára, mint egy gyermek karácsony reggelén a fa mellé. 
Nyakkendője válla mögé röppent, amikor befordult a sarkon, és csak akkor 
állt meg, amikor elérte kedvenc pékségét, ahová minden munkanapon, 
pontosan 12 óra 3 perckor betért. Odabent friss péksütemény és forró 
kávé illata keveredett egymással a levegőben, teljesen betöltve a kicsi, de 
otthonos bolt által felkínált teret. Arca felragyogott, ahogyan megpillantotta 
a pult mögött álló Klári nénit, az ötvenes éveiben járó, szürkés hajú asz-
szonyt, aki meglepően nagy szenvedélyt táplált a bálna-figura gyűjtése, és 
török sorozatok nézése iránt.  
- Szép jó napot, Klári néni! – köszöntötte őt Roland széles mosollyal, fog-
szabályozóval már rég kiigazított fogai csak úgy ragyogtak a zöld, pöttyös 
függönyökkel szegélyezett ablakokon át beszűrődő őszi nap fényében. 
- Valóban szép napunk van, nem igaz? Ma reggel, amikor felébredtem, azt 
hittem még nyár van. – válaszolt mosolyogva Klári néni, miközben lisztes 
kezét kötényébe törölte, majd kisepert egy szürke hajszálat arcából, ahogy 
az öltönyös férfire nézett. – A szokásos lesz? 
- Igen, köszönöm! – válaszolt a másik, még mindig azzal a bárgyú mosoly-
lyal az arcán, de figyelmét már nem az asszony, hanem a kezében tartott 
telefon kötötte le.  
Roland éppen az egyik munkatársától érkezett körüzenetet olvasta, amíg 
várta, hogy elkészüljön a fánkja és nagyméretű, erős kávéja. Amikor az ajtó 
fölé erősített apró csengők halkan jelezték, hogy új vásárló érkezett az üz-
letbe, a férfi lustán, egyszerű ösztönből fordította fejét a hang irányába. 
Egy nőt pillantott meg, aki a húszas éveiben járhatott. Azután a pillanat 
után még hónapokig képes volt magában felidézni, hogyan omlott barna 
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haja egy laza fonatban a vállára, emlékezett sötét ruhája rendezett redőire, a 
vastag sálra a nyakában. Roland csupán állt ott, és nézte, ahogyan leadja a 
rendelését, megbabonázva figyelte szája mozgását, és hallgatta hangja csen-
gését. Fejében csupán egy gondolat keringett: „sosem láttam még hozzá 
foghatót”. Megköszörülte a torkát. Mondani szeretett volna valamit, de 
inába szállt a bátorság. Talán csak egyszerűen kérdezze meg a nevét? Vagy 
dicsérje meg a sálát? Esetleg a haját? Legyen előzékeny és hívja meg egy 
randevúra? De hiszen milyen régen is volt már, hogy utoljára volt egyen! A 
barátai mindig össze akarták hozni a szakítása óta olyan lányokkal, akikről 
ők úgy gondolták, tökéletesek lennének a számára. Persze, egyikükkel sem 
működött igazán a dolog. Vagy nem volt közös témájuk, vagy éppen a 
kémia hiányzott. Talán ő más lesz. Lehetséges, hogy az álla oldalán lévő 
apró anyajegy, vagy az ajkain pihenő rúzs miatt, de Roland úgy érezte, ő 
lesz a tökéletes számára.  
Az első randevújukra gondolt. Vacsorázni vinné. Nem is, inkább a kedvenc 
helyére, ahonnan szép a kilátás a városra. Mégsem, az túlságosan személyes 
az első alkalomra. A vacsora tökéletes lesz. Abba a szép új olasz étterembe, 
ami a múlt héten nyílt a szomszéd utca sarkán, vagy talán inkább a meg-
szokott pizzériába? Hiszen a pizzával sosem lehet félrenyúlni. Elképzelte a 
lány mosolyát, miközben elmondja neki a kedvenc viccét a postásról és a 
kertészről, maga előtt látta a csillogó barna szemeket, az asztalon fekvő, 
összekulcsolt kezüket. 
A vacsora után hazakísérné őt, akár egy úriember, majd megcsókolná, mie-
lőtt elbúcsúznak egymástól. Másnap reggel egy kedves üzenettel köszönte-
né, majd délután felhívná, és ami csupán egy gyors megbeszélésnek indul a 
következő randevújukat illetően, egy pár órás telefonbeszélgetésbe torkoll-
na, mert egyszerűen nem képes egyikük sem elköszönni a másiktól. Mesél-
ne neki a kedvenc tévé-sorozatáról és a könyvről, amit már rongyosra olva-
sott, az unalmas munkájáról és a goromba, bajuszos főnökéről.  
A második randin már elvinné őt a kedvenc helyére. A lány imádná. Este 
mennének, amikor a legszebbek a fények, és a hidegben magához ölelhetné 
őt. Együtt nevetnének, aztán a családjukról és a munkáról beszélnének. 
Elképzelte a kínos találkozást a szülőkkel, az első alkalom fűtött pillanatait, 
az apró összezördüléseiket, a közös házukat és a kutyát, amit örökbefogad-
nak majd. 
Hónapokig csupán randizgatnának, de Roland jól ismerte magát és tudta – 
nem lenne képes várni. Megkérné a lány kezét, hogy ne csak a barátnőjé-
nek, hanem a feleségének is szólíthassa őt. Szinte látta maga előtt, ahogyan 
egy gyönyörű, fehér ruhában igyekszik feléje, hogy összeköthessék életüket. 
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Az édesanyjától kapott gyűrűt húzná ujjára, majd az ujjongás közepette 
csókolná meg újdonsült hitvesét.  
Apró pillanatok jelentek meg szeme előtt. Látta őt, ahogyan egy hűvös téli 
estén, szemüveggel az orrán a kandalló mellett egy könyvet olvas. Ahogyan 
talpig lisztesen, nevetve próbál rendet teremteni a sütés közben beállt ká-
oszban, amit együtt teremtettek. Ahogyan elsírja magát, mikor átnyújtja 
neki a születésnapján az apró kölyökkutyát. Ahogyan mosolyogva simogat-
ja gömbölyödő pocakját, miközben fiúneveket húz át egy lapon, és újabba-
kat firkant fel. Ahogyan éjszaka a szemébe néz és elsuttogja neki, mennyire 
szereti.  
Roland most látta őt, ahogyan kisétál az ajtón, aztán az becsukódik mögöt-
te. Névtelen jövője balra fordult, majd eltűnt, ahogyan az ablak széléhez 
ért. A férfi még sokáig bámult utána, majd az órájára pillantott és rájött, 
csupán 2 perc telt el azóta, hogy legutóbb megismételte volna ezt a tevé-
kenységet.  
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Tóth Szonja Kiara 
(Karácsond, 16 éves) 

 
Tóth Szonja Kiara • Picurka királyfi legújabb kalandja 

 
Picurka, a legkisebb királyfi feje lassan kék színűvé változott. Próbált bőr-
légzéssel lélegezni, de ez valahogy nem akart sikerülni. Nagyon szerette 
volna, ha hirtelen kopoltyúja nő, de nem sok esély volt rá. Azért próbálko-
zott még egy darabig a nemlélegzéssel. Közben arra gondolt, hogy mennyi-
re megöregedett, hiszen fiatalon, alig 96 évesen, még 30 percig volt képes 
visszatartani a lélegzetét. Most pedig, hogy betöltötte a 156. évét, már rö-
vidke 20 perc után is belilul a feje. Hiába, no, így középkorúan már nem 
mennek olyan könnyen a dolgok. Így hát feladta, és vett egy nagy levegőt, 
amit rögtön meg is bánt. A feje hirtelen megzöldült, így arca most már úgy 
nézett ki, mint egy félig érett szilva. Sok lila, egy kis zölddel. Mi váltotta ki 
ezt Picurkánál? A királyfi egy vonat fülkéjében ült két másik utazóval 
együtt. A mellette ülő kicsit duci hölgy parfümjének a „Hű de oltárira bü-
dös lötty” nevet adta szerencsétlen hősünk. Vele szemben pedig egy barát-
ságos bácsika eszegetett füstölt kolbászt lilahagymával, és fokhagymával, 
közben házi pálinkával öblögette a torkát. Időnként elégedetten böffentett 
egyet, ezzel téve teljessé a fülkében terjengő bűzt. Picurka vágyakozva gon-
dolt a kastélyára, annak ellenére, hogy a nála nyaraló 36 unoka rosszabb 
volt, mint a hétördög. De aztán eszébe jutott az idegszanatóriumból vissza-
térő kertész arca, mikor meglátta az üvegházat, miután a gyerekek űrhajóvá 
nevezték ki, és lézersugarakkal bombázták, amit öklömnyi kövekkel helyet-
tesítettek. Ezután új nevet kellett adni az üvegháznak, ezután üvegszilán-
kosnak nevezték. A kertész azonnal visszautazott a szanatóriumba, Picurka 
pedig úgy döntött, hogy elutazik, és segít könyvtáros barátjának. Egy kis 
szerencsével véget ér a nyári szünet mire hazaér, és még a kastély is állni 
fog. Így került a vonatra a királyfi, és végzett nemlégzőgyakorlatokat. Sze-
rencsére a következő állomáson leszállhatott, ahol már várta barátja. Nem-
sokára már Kedves Balázs könyvtáros barátságos házában iszogattak finom 
borocskát. Picurka sajnálkozva hallgatta Balázs panaszait. 
- Nem tudom, mit csináljak, csak te segíthetsz! Két hónapja tűnnek el az 
ifjúsági könyvek a könyvtárból. Pár napja elkapták a tettest. Az egy idióta! 
Életében egyszer volt könyvtárban, mikor le akarta lopni a dísztermünk 
faláról az aranyfestéket. Azt hiszi, hogy ez az egyetlen könyvtár a világon. 
Gyűlöli a gyerekeket, és utálja az ifjúsági könyveket, mert jó a végük, sosem 
győz a gonosz. Ezért úgy gondolta, hogy ha ellopja a könyveket, kitol a 
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gyerekekkel.  
- Hihetetlen, micsoda alak! – csóválta a fejét Picurka. 
- De hiába van börtönben, mégis egyre fogynak a könyvek. Már széfbe 
zártam őket, és az sem használ! 
- Ne aggódj, van egy ötletem – szólt a legkisebb királyfi, és kisétált a szo-
bából. Balázs legközelebb csak másnap reggel látta, mikor kinyitotta a 
könyvtárat. Ott ült az ifjúsági részlegen, s körülötte ott volt az összes ello-
pott könyv. 
- Te aztán gyors vagy! – kiáltott fel örömmel a könyvtáros. – Hogy csinál-
tad? 
Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Nézzük csak. 
Picurka királyfi nem hiába királyi család tagja, igen befolyásos barátai van-
nak. Szinte bármit el tud intézni. Ott van például a kétfejű óriás esete. Az 
egész úgy kezdődött, hogy egy óriás, egy boszorkány és egy vízi manó be-
ment egy kocsmába, és azt mondja az ó… 
Ó, jaj, elnézést! Kissé elkalandoztam. Ez egy másik történet. Tehát: 
Picurka királyfi pár perc alatt elintézett mindent, és 1 óra múlva már na-
rancssárga kezeslábasban eszegette a börtönkosztot. Vágyakozva gondolt 
Boszorka-föld konyhaművészetére. Egészen pontosan a rohasztott tojásra 
spenótos tökpürével. Ez az étel messze földön híres volt, mint jól bevált 
kínvallató eszköz. De a börtön kajánál még az is jobb volt.  Picurka sóhajt-
va tolta el maga elől az izét, ami lecsó címen szerepelt, és megpróbált oda-
figyelni az Idióta Könyvtolvaj fecsegésére. A tolvaj Brunkenhauber Káz-
mér Béla néven mutatkozott be, de ezt a királyfi igyekezett minél előbb 
elfelejteni. Országos barátok lettek abban a pillanatban, mikor Picurka 
megdicsérte a VESSZEN MINDEN NYAVAJÁS KÖJÖK! tetkóját. 
Vagyis olyan öt másodperccel azután, hogy közös cellába kerültek. Azóta a 
tolvajt le sem lehetett lőni, csak úgy ömlött belőle a sok hülyeség. Hősünk 
máris megtudta, miért is lopja a könyveket a dumagép. Kázmér úgy gon-
dolta, ha ellopja a Könyvtárból a könyveket, azzal jól kitol a gyerekekkel, 
akik majd nem győznek zokogni a bánattól. A bandája továbbra is lopja a 
könyveket, és majd az összes nála lesz, akkor ellopja az írókat is, és soha 
többé nem lesz egy ifjúsági könyv sem a világon. (Sátáni kacaj… Na, jó, 
valami olyasmi.) Picurka lassan erőt vett agyzsibbadásán, és felkiáltott: 
- Mit tettél! Én azt hittem gyűlölöd a kölyköket! 
- Gyűlölöm is – jött a döbbent válasz. 
- Igazán? Akkor áruld már el nekem, kedves Fő-fő Utálom A Gyerekeket, 
hogy miért lopod el a kínzásukra alkalmazott eszközöket? 
- Mi… miről beszélsz? 
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- A gyerekek utálnak olvasni! Ezzel vannak büntetve, ha rosszak. A verés 
már rég kiment a divatból. A kényszerolvastatás sokkal kegyetlenebb és 
hatásosabb módszer. Most aztán szívességet tettél a kis nyavalyásoknak. 
Örömtüzek körül ugrálnak, és vedelik a kólát. 
- Jaj, mit tettem? Ez biztos? 
- Tuti biztos, öreg. Azok a könyvek, amit jutalomból olvashatnak, egy spe-
ciális könyvtárban vannak. 
- Mért, van másik könyvtár is? 
- Ez az egy. El is árulom a címét, mielőtt áthelyeznek másik börtönbe. 
- Másik börtönbe? Még csak most jöttél ide. 
- Tudod, milyen a rendszer, nem is érdemes beszélni róla – veregette meg 
az elkámpicsorodott tolvaj vállát Picurka, majd a fülébe suttogta a Szuper-
könyvtár címét. Aztán még egyszer, és még egyszer, és még… Röpke fél 
óra után a homlokáról csurgó izzadságot törölgetve ballagott kifelé a bör-
tön kapuján. Elindított néhány telefonhívást, SMS-t, Sárkánypostát, és 
most büszkén vigyorogva várta barátja hálaszavait. 
- Magasságos Könyvmoly! Mit tettél! – kiáltott fel Kedves Balázs. Picurka 
arcáról le is hervadt a mosoly, és kissé döbbenten nézte levegőhiánytól 
vöröslő fejű barátját. 
- Te ráuszítottad a könyvtolvajokat egy másik könyvtárra? Szent Ábécé-
rend! Hát miért kellet ezt tenni? És mi lesz, ha rá jönnek, másik könyvtárak 
is vannak? Azonnal telefonálnom kell a rendőrségnek, a kulturális minisz-
ternek, a miniszterelnöknek, az Írók Szövetségének… 
- A szomszéd Teri néninek! 
- A szomszéd Teri né… Mi?  
Picurka örült, hogy sikeresen leállította barátja szómenését. Talán így már 
levegőt is fog venni. Újra visszatalált mosolyához, és nevetve kérdezte: 
- Ennyire agyrokkantnak nézel, öreg cimbora?  
- Izé… Igen… Vagyis nem, de… Ez igazán… 
- Tudod, te mennyi papírmunkával jár egy-egy mese? 
- Hát az attól függ, hány példányt nyomtatnak a könyvből – válaszolta 
homlokát ráncolva, kissé értetlenül a könyvtáros. 
- Nem olyan papírmunkára gondoltam. Bármilyen hőstettet vittem véghez, 
még mielőtt nyugdíjba vonultam volna, három példányban, részletesen le 
kellett írnom, mi történt. Mind a három példányt nekem kell őriznem, és 
bemutatnom a Mesefelügyeleti Szervezetnek, ha ez szükséges. Csak meg-
jegyzem, még sosem volt szükséges. Négy palotában, három villában, és 
két sportcsarnokban őrzöm az iratokat. És tudod, mi történik, ha egy ilyen 
irat megsérül? Két példányban kell pótolni! 
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- Hát ez igazán rémes, de nem tudom, mi köze van ahhoz, hogy ráuszítot-
tál egy agyilag zoknit a világ könyvtáraira. 
- Az, te nagyon értetlen, hogy az egyik ilyen raktározó palotám, alig 50 
kilométerre van ide, és a törvény nem rendelkezik az ellopott iratok pótlá-
sáról – nevetett fel boldogan Picurka, majd egyre hangosabban nevetett 
látva barátja arcát. Nemsokára Balázs is csatlakozott a vidám hangokat 
kiadó Picurkához. 
- Zseniális! Hát ez egyszerűen zseniális! – törölgette könnyes szemét a 
könyvtáros. – Pár évig eltart nekik, míg az összes papírodat ellopják. 
- És azt mondtam már, hogy minden szereplőnek el kell készíteni a három 
példányt?  
- Minden… 
- Bizony! Már szóltam a legkisebb királylánynak, a legkisebb szegényle-
génynek, a Boszorkányok és egyéb Gonoszok Egyletének, a Tündérek 
Klubjának, a Nem Főszereplő, de azért Fontos Meseszereplők Forradalmi 
Frontjának, és a hétfejű sárkánynak. Szegény, ha tudnád milyen boldog 
volt. Az asszony agyonrágja mind a tizennégy fülét, amiért egy panellakás-
ban nyomorognak, mivel az összes kényelmes barlangjukban papír van.  
- Édes barátom! Nem is tudom, hogy háláljam meg neked, amit értem 
tettél.  
- Igazság szerint van itt valami, amit tehetnél… 
- Mondjad! 
- Meghúzhatnám magam nálad a nyár végéig? – kérdezte reménykedve 
Picurka. 
- Csak nem nálad nyaralnak az unokák?  
- De igen – ismerte be a legkisebb királyfi. 
- Maradj, amíg csak akarsz – mondta a könyvtáros, de már nem is törődött 
a megkönnyebbülten sóhajtó Picurkával. Szeretett könyveit rakosgatta 
vissza gondosan az üres polcokra.  
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Tóth Lázár 
(Budapest, 14 éves) 

 
Tóth Lázár • Hatalmasok 

 
A parlament nagytermében hatalmas volt a hangzavar. Mindenki izgatottan 
várta az elnökjelöltek beszédét, már az előkészületek is befejeződtek. A 
hangosbemondó sípolással vegyülő recsegését feszült csend fogadta.  
- Megkérjük a kedves választókat, hogy csituljanak el vagy tartsanak beszé-
det ők ebben a hangzavarban. – az egybegyűltek nagy része elfojtva neve-
tett, de végül mindenki elcsendesedett. 
A terem végében felhúzott emelvény takarásában két, a szokásosnál kicsit 
alacsonyabb férfi beszélgetett. 
- Nemsokára elnök leszek! – mondta az egyik.  
A másik hitetlenkedve nézett rá: „Biztos vagy benne? Bármilyen szép és 
megható beszédet fogsz mondani, annyit kérdeznek majd, hogy mit ugrál 
ez a kisnövésű. Bocsáss meg, hogy ezt mondom, de még nem késő vissza-
lépni.”  
Az elnökjelölt halványan elmosolyodott és rátette a kezét barátja vállára.  
- Igazad van, nincs túl sok esélyem, de legalább megmutatjuk nekik, hogy 
mi is létezünk.  
Ekkor egy öltönyös, szikár termetű, magas alak lépett fel az emelvényre. 
Mikor ráirányították a reflektorokat, hunyorogva nézett körül a teremben. 
- Úgy látom, a többség a „magasabb színvonalhoz” tartozik! – mondta a 
bemondóból már ismert, kissé erőszakos hangon.  
Megjegyzését nevetéssel vegyes helyeslő moraj fogadta. 
- Ez a mostani választás igen rendhagyó lesz – ezt olyan unott hangon 
mondta, ami ellentmondott az előző kijelentésének. – Az idén már az a 
párt is részt vehet, amelyik a „kissebséget” jelképezi – a többség még min-
dig a hasát fogva díjazta a viccet, de voltak páran, akik haragosan meredtek 
az emelvényen álló férfira. – És most hallgassuk is meg az elnökjelöltjüket. 
Következzen hát, a mai est különlegessége, a Kissebségi Párt képviselője. És 
ez alkalommal nem vicceltem, tényleg ez a nevük.  
A színpadra most az egyik férfi lépett fel. Megigazgatta a nyakkendőjét, és 
odaállt a mikrofonhoz, ami szándékosan túl magasra lett beállítva. Lenyúlt 
a magasságot szabályozó csavarhoz, és megigazította. Ezután mély levegőt 
vett, és körülnézett. 
- Tisztelt vendégek, kedves társaim, és a tisztelt ellenzék… Én nem akarok 
arról beszélni, hogy mit tehetek jobban a jövőben, mint mások. Mivel nem 
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tudok igazán semmivel többet adni, mint vetélytársaim – a tömegen halk 
moraj futott végig.  
A még mindig az emelvényen álló öltönyös, aki felkonferálta, halkan meg-
jegyezte: „Köszönjük ezt az igazán… érdekes beszédet. Következő!”  
A hangosbemondóból ekkor megszólalt egy másik hang: „Kérem, fáradjon 
le a színpadról.”  
A megjegyző vigyorogva sétált el. Az emelvényen maradt férfi folytatta: 
„Ebben a világban, amelyben élünk, engem lenéznek. Azért mert kisebb 
vagyok. Azért mert nem érem el az elvárt magasságot. Külön fajként tekin-
tenek rám… ránk. Csak pár centiméter. Pár centiméter, és valaki közülünk 
akár megválthatta volna a világot. Pár centiméter… Csak ennyin múlik. 
Tudom, ezek most még nagy szavak. De nincs bennük túlzás.”   
Csend fogadta, mikor leballagott az emelvényről. A közönség meredten 
nézett maga elé. 
A következő jelölt bizonytalanul lépett ki a reflektorfénybe. Nem volt kü-
lönösebben nagydarab, viszont a mikrofon már alacsony volt számára, így 
neki is állítania kellett rajta. Egy ideig csak révedt a semmibe, aztán fojtot-
tan káromkodott egyet, és elhagyta a figyelmet adó fényt. Az utolsó párt 
választottja, egy magas, izmos, kopasz ember volt. Ekkorra már a közönség 
fele elment. A férfi izomból felrántotta magához a mikrofont.  
- Ne hagyjuk, hogy az érzelmeinkre hasson! – mondta indulatosan, de ek-
kor feloltották a lámpákat, és az emberek mind egy szálig kitódultak az 
ajtón. Mindenki egyenesen a szavazófülkékbe tartott. Mind, kivétel nélkül. 
Pár órával később a kissebségi párt két barátja a folyosón találkozott. Az, 
amelyik a beszédet mondta, megfogta a másikat a karjánál fogva, és elkezd-
te húzni maga után a folyosón. Pár emelettel feljebb, az elnöki szoba előtt 
megállt, és benyitott. Odabent, már vártak a különböző képviselők, és az 
elnöki gárda. Az újdonsült elnök helyet foglalt a terem közepén álló asztal 
főjén.  
- Nagyon örülök, hogy eljöttek. – mondta az események ellenére, igen meg-
fontolt hangon.  
Ekkor megszólalt az egyik képviselő: „Elnézést, hogy megzavarom, de 
remélem, tisztában van vele, hogy hiába maga az elnök, és most mindegy, 
hogy kisnövésű, átlagos magasságú, vagy akár egy égimeszelő, a maga dön-
tése csak jelentőségteljes lesz, de nem domináló. Ez azt jelenti, hogy ha 
valamilyen változást szeretne tenni a törvényekben, vagy akármi más fon-
tos dolgot akar tenni, azt mi befolyásolhatjuk.”  
Az asztalfőnél ülő ember megfordult a székével, és a többiek tükörképét 
nézte az ablakban.  
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- Mindenki így gondolja? – kérdezte.  
Az összes egybegyűlt, a gárdán és a barátján kívül egyhangúan bólogatott. 
Az elnök biccentett egyet. A gárda ekkor megragadta a képviselőket és 
heves ellenkezésük ellenére kivezette őket. A barát riadtan figyelte az ese-
ményeket. 
- Mi folyik itt? 
Társa a vállára tette a kezét, és nagyon lassan, tagoltan mondta: „Ha nem 
tudom megváltoztatni a törvényeket, jövőre nem leszek megválasztva. Ezt 
te sem tudnád befolyásolni. Mindenesetre köszönöm, hogy egy ilyen be-
szédet írtál nekem. Sokat segített.”   
Ekkor intett az ottmaradt testőrségnek. 
A választás győztese szemben állt az ablakkal, és az udvart figyelte. Borús 
volt az ég és már a nap is lemenőben volt. Egy pillanatra még előtört a fény 
a felhők közül, de aztán azt is elemésztette a sötétség. Szép lassan eleredt 
az eső.  
- Eddig meg volt kötve a kezem. Eddig, csak gyaláztak, szidtak – mondta 
halkan, magának. – Itt az ideje, hogy vége legyen… hogy újra kezdjem. Új 
lapokkal. – az ablaka alatt, a parlament udvarán a gárda, a sárban ráncigálta 
a képviselőket, a kopasz elnökjelöltet, a másik elnökjelöltet, az öltönyös 
férfit, és a barátját. 
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Aladi Lili 
(Budapest, 17 éves) 

Aladi Lili • Az elveszett fiú 

1944, Budapest. Két sötét alak vonult végig a Nagykörúton, majd befordult 
az egyik mellékutcába. Az egyikük egy alacsony teremtés, a másik magas. 
Kétségkívül egy nő és egy férfi. Lassan haladnak céljuk felé, mert a romo-
kat kerülgetik, amelyek a bombázások következtében robbantak le a házak-
ról. Valahonnan a távolból kiáltások hangzanak, majd egy idő után elhal-
kulnak. A két ember nem beszél egymással, hallgatásuk többet mond min-
den szónál. Csak lélegzésüket és a talpuk alatt megroppanó törmelékek 
zaját lehet hallani. Néha megállnak és fülelnek, hátha követi őket valaki, 
vagy egy német járőr nem vette-e észre őket. De semmi nem mozog, kihalt 
a sötét utca. 
Mindketten gondolataikba mélyedve haladnak. A reggeli események képei 
villannak be a szemük előtt. Szörnyű dolgot tettek. Fiuk külön élt szüleitől, 
de amikor a háború és a bombázások elkezdődtek, visszaköltözött hozzá-
juk. A pincében töltötték az éveket több zsidó családdal együtt, és csak 
időnként merészkedtek ki. Aztán a fiú úgy döntött, ideje neki is részt venni 
a háborúban, ezért otthagyta egyik éjjel a biztonságot nyújtó menedéket. 
Nem tért vissza napokig, a fiú szülei pedig aggódtak, és ők is kimentek az 
utcákra. Nem találták sehol, kérdezősködtek, de senki nem tudta megmon-
dani a fiú hollétét. Aznap reggelig. Amikor is végignézték, ahogyan fiukat 
elhurcolják a németek. Nem tettek semmit, ugyanis az erős sokk hatására 
mindketten alig kaptak levegőt, és elájultak. 
A nő felzokogott a csendes utcán, a férfi pedig átölelte, majd tovább foly-
tatták útjukat. Egy idő után megálltak egy romos ház előtt, és felmentek a 
még épségben maradt lépcsőn. Beléptek egy lakásba, melynek már nem 
voltak ablakai, és ajtók helyén csak üres lyukak tátongtak. Az egyik sarok-
ban egy festőállvány állt, amelyen egy poros lepedővel leborított vászon 
volt. Szanaszét hevertek az ecsetek és a festékek a földön. A nő közelebb 
ment az állványhoz, és leemelte a vászonról a lepedőt. Majd halkan meg-
szólalt: 
- Itt lakott kétségtelenül. Látod? 
- Látom – szólt a férfi. 
- A mi fiunk – suttogott a nő könnyeivel küszködve. – Ülj az ablakba, nézd 
a házakat, aztán a szobát, falakat, a jégveremnél hidegebb éléskamrát, mos-
dóhelyet! 
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S így is tettek. Mindkettejük arcára kiült a szomorúság. Hallgatásukkal fe-
jezték ki mindazt, ami leírhatatlanul fájt. A hiány. A szomszédos házban 
lámpa gyúlt, majd kinyílt az ablak, s egy fegyveres lépett oda. A férfi meg-
szólalt: 
- Most pedig induljunk haza! Megfogta felesége kezét, és egy lépést tettek, 
amikor a szomszédos házból lövés dördült, s ők mindketten a földre estek 
egymás kezét fogva, örökre. A festőállványon pedig ottmaradt a megfestett 
kép, amely egy fiatal nőt és férfit ábrázolt, amint vidáman mosolyognak.  
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Téglás Bence 
(Tatabánya, 18 éves) 

 
Téglás Bence • Szomorú a tó 

 
Madarak szállnak a fák lombjai alá, érzik, hogy közeleg az eső, 

Az ég színtelen, csupán szürke árnyalatok vehetőek észre  
hullámzó felszínén. 

 
Szemerkél. 

 
Apró vízcseppek pattannak vissza barátom terjedelmes tükréről, 

Ő csak csendben elviseli, végtére is, csak gyarapodik tőle. 
 

Csepereg. 
 

Felszínén már csak köröket látok, különböző nagyságban, formában. 
Egyről kettőre, felismerhetetlenségig szaporodnak,  

csak egy furcsa festői kép tárul elém, katyvasz. 
 

Zuhog. 
 

Mintha egy lepel szállingózna emlékeim őrzője felett. 
Társul hozzá a köd, egyre vastagabb a fátyol, nem látom túloldalt a partot. 

 
Füst. 

 
Egy fedett hely alól jön. 

Ez én vagyok, meg a barátaim, 
nem hiszem, hogy józan lennék. Szokásos. 

 
Gyakori társaság. 

 
Utolsó slukkok, nem nyomom el, 

Elég ha a földre dobom, a víz eloltja. 
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Szakad. 
 

Örök társam. 
Nem süti a nap, csak a zivatar fojtogatja. 

 
Csönd. 

 
Szomorú a tó, 

mert érzi, hogy a tél közeleg, 
De csak csendesen töpreng, mert bölcs, az úgy nevezett Öreg. 
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Pintér Gergő 
(Komárom, 16 éves) 
 
Pintér Gergő • Kémia 
 
A kis elektron kering a pályán, 
Végigpillant pályatársán. 
Elgondolja: ő meg én 
Egy atomnyi hidrogén, 
Nevetséges ez a rendszer 
Azzal a sok kiskedvenccel 
A nemesektől tudna hányni, 
Mintha luxus lenne reagálni 
Az oxigén is inkább  
Bekerül a vérbe, 
Szerintem inkább 
Reagálni kéne. 
Állandóan itt hagysz 
Elemészt a bánat 
A végén a magom is  
Meghasad utánad. 
Jer hidrogén pajtás  
Menjünk molekulának, 
Ha elég soká így leszünk 
Majdcsak redukálnak 
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Koczka Kitti Kata 
(Mihálygerge, 14 éves) 

 

Koczka Kitti Kata • A suttogó kemence… 
 

Szeretem a meséket, mert az olyan szép, mint a valódi, édes álom. A mi 
családunkban Mama volt a nagy mesemondó. Azt szerettem, ha nem a 
keménylapos mesekönyvből, hanem csak úgy magától mesél. Emlékemben 
ma is él az a rozoga hintaágy, ahol a nővérkémmel és a Mamával ültünk 
órákon át. S úgy csüngtünk ajkán, mint gyümölcs a fán, minden mesemon-
dó délután. Testvérkém a hajas babáját szorongatta, s az én kezemben 
jókora kenyér, el nem engedtem volna semmiért. Mesélt-mesélt a mi Ma-
mikánk a jó tündérekről, gonosz boszorkákról, Jancsiról és Juliskáról. De 
az én kedvencem a kormos Bence és a kemence volt. Mindennap kértem 
ezt mesélje, és mindig tett hozzá valami új történetet. Amin aztán jót ka-
cagtunk, ahogy elképzeltük a fekete Bencét. Hahotázva fetrengtünk a neve-
téstől és próbáltam utánozni a mese főszereplőjét. Amikor leejtettem a 
kenyerem, a mama mogorva lett. S én nem tudtam mi történt. Miért lett 
ilyen bánatos és szomorú? De nagyon megijedtem, és félénken néztem rá. 
Hát hová lett az én szelídarcú, aranyos nagyikám? Kisvártatva szólt csak  –
„Ej, szette-vette teremtette!” Két kezébe fogta, fújta, simogatta a lehullott 
darabkát, mintha drágakő lenne, s azt tisztelettel és szeretettel adta nekem 
át. Éreztem, és kis eszemmel már felfogtam a kenyér becsét. Még jobban 
szorítottam,  ígértem nagyon-nagyon, hogy földre én nem ejtem soha töb-
bé az Istenke „testét”. Óvodásból iskolás lettem én, de azóta sem felejtet-
tem el a KENYÉR szent nevét, igaz már nem szorongatom mint hajdanán. 
De amikor az asztalunkon látom, valami melegséget és tiszteletet érzek. 
Szeretettel megköszönöm mindazoknak, akik azt az asztalunkra segítették. 
A Dédikémre is gondolok, aki a világ legfinomabb „herőcéjét” (fánkszerű 
süteményét) sütötte nekem, amikor szegény még nem volt ilyen beteg. Ma 
is érzem a számban azt az olvadó „porcukros,  édes isteni csodát” s hallom 
a hangját. –„ Egyél-egyél lelkecském, neked sütöttem!” Nem is kellett sokat 
mondania, degeszre ettem magam. Közben olyan szeretettel nézett rám, 
mintha Ő meg engem szeretne megenni. Már mosolygott fátyolos szeme, 
két kezét ölelésre tárta, s én boldogan futottam felé. Megsimogattam eres, 
ráncos kezét, mely oly sokat dolgozott. Könnyes szemében szikrázó igaz-
gyöngyök tündököltek, hozzá bújtam, és hallgattam szívének édes lükteté-
sét. S már nem a számban, valahol belülről éreztem azt a „porcukros, édes 
isteni csodát”. Suttogásom hallja vajon? Alig-alig mozog a szám, de kiáltani 
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szeretném –„hogy élj még nagyon sokáig édes Dédikém!” Emlékezem az 
alábbi kis versre, melyet nap mint nap elmondtunk a Mamával és kicsi 
nővérkémmel. Kicsit irigykedtem is a testvérkémre, ő olyan szépen tudta 
mondani a szavakat. Bezzeg én… – mert sehogyan sem fért a fejembe 
hogyan kell mondani, s mint is jelent a „pemete”. Remete talán? Gondol-
koztam nagyon, hát azt ismerem én a mesékből. Mondtam is nagy büsz-
kén, hogy már igen is megtanultam kimondani – ….”lemete”. Mosolyogva 
és szeretettel néztek rám, s hárman együtt szavaltuk a mi kis családi versi-
kénk. 
 
Kisunokám jer ide! Tudod mi a „pemete”? 
Arcocskája felragyog, szeme kérdi – vajon mi dolog? 
Buksi fejét töri nagyon, de nem talál rá szavakat. 
Ilyen furcsát sose hallott, sem otthon, sem az oviban. 
Hogy az cukorka talán, vagy babácskájának kis szoknya? 
Talán édes, vagy keserű, fehér, piros és gyönyörű?  
Ezernyi kérdés kis fejében, de ő nem adja fel sohasem.  
 
Fertályóra és szalad felém unokám, tündéri mosoly orcáján. 
Kiskezében jó karéj kenyér, majszolva és csicseregve beszél. 
-Tudom már ám, hogy mi a „pemete”, mert megsúgta nekem a kemence. 
De tudod? Sajnos nem volt ott a kormos Bence, csak a Dédi a padkán ülve. 
Azt mesélték suttogva, hogy a kenyérkénk ágyacskáját tisztítja. 
A „pemete” egy csoda seprő, s aki kenyeret süt, annak kell az. 
Kenyerünk se lenne nála nélkül, oly tiszta, mint a hab. 
 
Megszorítja kis kezét, magához ölelve kenyerét.  
Szemecskéje felragyog, a választ tudván, már mosolyog. 
Nagyot harap kenyerébe, és csodálattal nézi, 
bizony nem kell baba szoknya, sem cukorka néki… 
A kemencét simogatja, és beszél hozzá kedvesen. 
De ám holnap is süssél nekünk, sok-sok finom kenyeret! 
A világon mindenki jól lakhasson, soha ne éhezzenek az emberek!    
 
A kenyér iránti szeretetteljes tiszteletem és megbecsülésem a növekvő ko-
rommal együtt folyton nőtt. Megtanultam a leckét, a világ minden kincséért 
sem dobnám, vagy szándékosan ejteném le a földre. S hogy a kenyérnek 
„lelke van és életet ad” ma már nem kétséges számomra. Most értem csak 
meg a mama mogorva tekintetét, és hogy akkor nem is rám haragudott. 
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Nagyobbacska korunkban, már dagasztottunk, kelesztettünk, s a kemencé-
ben igazi házi, finom kenyeret sütöttünk. S a suttogó kemence hangját még 
ma is hallani vélem, a tűz ropogása volt talán, vagy a szívem lüktetése? Ma 
már megértem, a szeretet hangjainak rezgése volt az. A még meleg első 
falatot, amit annak idején mi kaptunk kiskorunkban, most a Mama és Dédi 
kóstolta meg. A szívemig hatolt reszkető, halk szavuk. „Ilyen finomat még 
soha-soha nem ettünk.” Olyan szeretettel és szívből mondták, hogy könny 
szökött a szemembe. Örülök, hogy még velem vannak, és el sem tudom 
képzelni nélkülük az életem.  
 
 
pemete: vesszőből, kukoricacsuhéból, cirokból készülő fanyeles seprő, kemence tisztításá-
ra használták régen 
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Kis Marcell 
(Mezőkövesd, 16 éves) 
 
Kis Marcell • Kilazult fogaskerék… 
 
Vagyok én, s van a külvilág, 
Köztünk fizikai átfedés. 
Jellemszűrőn keresztül érzem illatát, 
Asztalom körül sok a vezeklés… 
 
Mert ülök egy játék közepén, 
Rajongok minden szereplőért… 
Tetted legyen béke, köszönés, 
Lásd a világot úgy, mint a mesét! 
 
Az engem körbefont szálakból, 
Mik pihennek a száguldó csodán, 
Perdületből kivetett te látszol; 
Látom, hiszed: a szerencse utál. 
 
Fentről csak úgy suhan a golyó, 
Egyszerűnek tűnik az egész, 
Fogaskerekek halmaza a bolygó, 
De fogaskeréknek lenni nehéz… 
 
Bárhogy döntesz az lesz a helyes, 
Ezt hidd, ne viseld magadon. 
Akarni mindenki köteles, 
Felelősen élhetsz szabadon! 
 
A gépház sötétjében ülve, 
Tétlen, kiszakadva a forgásból, 
A súrlódó olajban sülve, 
A kerék létet koptat magától… 
 
- Kiscsavar, van új olaj, nincs baj! 
Rozsdától pirulsz a gyorsuló gépben? 
E nedű, fiatalító ital! – 
Új olaj… pörgés után tovább csikorogsz a sötétben. 
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Kend be magad felismeréssel, 
Úgy nem esel ki a rendszerből, 
Tartsd fenn a másikat elismeréssel! 
Vigyázz, sokszor a görbe múlt pont öl! 
 
Antibiotikum a remény, 
Mely erősíti a gyengéket; 
Akkor használ, ha nem kép élmény; 
Alkalmazva kitartásba csap, 
Mely minden gondot eléget! 
 
Jelszó: Józan csak azért is! 
Ez fogasson meg kilazult lény, 
A semmiből valami nem vicc, 
Két pont közt van folyamat ez tény, 
E középen a ’gyerünk’ szó a fény! 
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Gyulai Csongor 
(Budapest, 15 éves) 
 
Gyulai Csongor • A Jóisten beszéde és parancsa 
 
„Elegem van e csalfa képből! 
Elegem van az embernépből! 
Attól, hogy meg lett teremtve, 
Nem mondtam, hogy kénye-kedve 
Szerint csinálhat, mit akar; 
Minden cselekvés bűnt takar! 
Világuknak véget veszek, 
Ezek az utolsó hetek. 
És ha lejár az esztendő, 
Nincs már több bún, eredendő!” 
(Elnézést kérek, Karinthy!) 
És egy hatalmas kar inti 
Gábirel angyalt, hogy menjen, 
Lépjen át a csoád Mennyen, 
S húzzon a Földre; tartson ott 
Egy mennyei szónoklatot 
Arról: itt a világvége, 
Majd menjen vissza az égre. 
S ím, beteljesült a jóslat, 
Igaza lett minden jósnak, 
Véget ért már minden élet, 
S a Föld végleg Istné lett. 
 
 
Gyulai Csongor • Sonka 
 
„Én vagyok a sonka!” 
Mondta a goromba 
Felvágott. 
Felvágott. 
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Gelsei-Jaczkó Léna 
(Nyékládháza, 10 éves) 
 
Gelsei-Jaczkó Léna • Hírhozó 
 
Tél végi délután  
kislány játszott az udvaron. 
Meglátta Őt. 
A Hóvirágot.  
Ott díszelgett a tél ölén, 
ott virított a kert közepén. 
Most ébredt.  
Fejét a Nap felé fordította.  
Belőle az életet itta.  
 
Majd jöttek a fecskék, 
kinyílt a tulipán sorban  
– a cseresznyefa új virágát  
szakadatlan bontja – 
mindezt a Hóvirág már  
tegnap tudta.  
 
Hírhozó ő.  
 
A kislány a virágot  
cinkosan meglocsolta.  
Itt a tavasz! – kiáltotta. 
Majd magára hagyta.   
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Ferencz T. Csenge 
(Körmend, 17 éves) 

  
Ferencz T. Csenge • Vadászat 

 
Elléptem az ablaktól. Behúztam a függönyöket, így a szobában koromsötét 
lett. Elmosolyodtam: a ház elől hiányzik egy autó, tehát valaki nincs itthon. 
Legalább könnyebb lesz a dolgom. Óvatosan kinyitottam az ajtót, amikor 
kicsit megnyikordult, lefagytam. Pár pillanatig nem mozdultam, a szívem 
majd’ kiugrott a helyéről. Semmi sem történt. Kifújtam a benntartott leve-
gőt, és folytattam az utam.  
Átslisszoltam a folyosón és a konyhába érkeztem. Az étkezőben félhomály 
honolt, az ablakokon beszűrődött az utcai lámpák narancssárga fénye. 
Mániákus rend fogadott, minden letörölve, elpakolva. Még a bögréket is 
színsorrendbe rendezték. A hűtőn minden fotó katonásan, időrend szerint 
volt felrakva. Szinte késztetést éreztem, hogy megtörjem ezt a tökéletessé-
get. – Mindjárt meg is teszem – gondoltam magamban. A konyhaszekrény-
ből kihúztam egy kést, szemem megakadt a képeken. Tipikus beállított 
„tökéletes” családi fotók: anyuka-apuka kézen fogva, mosolygós báty, és 
húg.   
Lábujjhegyen átmentem a nappalin. Minden a helyén, csakúgy, mint a 
konyhában. Körülbelül a szoba felénél járhattam, amikor közeledő lépteket 
hallottam. Gyorsan elbújtam egy borzasztóan ronda fotel mögött. – Mégis 
kinek jut eszébe apró, színes macskákkal díszített ülőgarnitúrát venni? – 
néztem furcsán. Valaki megjelent az ajtóban, majd a kanapéhoz csörtetett. 
Az ülőalkalmatosság hatalmasat nyikordult a hirtelen súlytöbblettől. Kezem 
megfeszült a késen.   
Nem kellett sokat várnom, hogy meghalljam az egyenletes légzés hangját. 
Szerencsémre megivott egy fél üveg bort, így hamar elnyomta az álom. 
Felálltam, hogy tovább menjek. Nem őt kerestem. Egy óvatlan pillanatban 
belerúgtam a kanapé mellett álló borosüvegbe. Az üveg felborult, maradék 
tartalma pedig kifolyt a hófehér szőnyegre. A „valaki” megmozdult, majd a 
másik oldalára fordulva hortyogott tovább. – Ezt megúsztam – sóhajtot-
tam fel, és bicegve indultam újra.  
A nappaliból az előszobába jutottam. A női uralom nyomott hagyott a 
hallon is, a két férficipőn kívül kb. 30-40 magassarkú foglalta el a szekré-
nyeket. A fogasról hiányzott egy kabát, talán a bátyé. ezek szerint minden a 
terveim szerint alakul. Egy dróttal kinyitottam a pince ajtaját. – Itt lesz az, 
amit keresek – vigyorogtam.   
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Lementem a lépcsőn és egy halom lom között találtam magam. Régi köny-
vek, labdák, nádnak tűnő növény… Engem nem érdekelt. A neonlámpa 
halovány fényében megláttam, amit kerestem. A kés ezüstösen villant a 
kezemben. Lerántottam róla a takarót. Belemártottam a késem. Már a 
számban éreztem az ízét. Az ujjammal letöröltem a kés oldalát. – Ez már 
nagyon hiányzott – suttogtam boldogan.   
Valaki hirtelen felkapcsolta a villanyt. A nő állt az ajtóban, és álmosan tö-
rölgette a szemét.      
- Kicsim, miért eszel Nutellát hajnali egykor? – kérdezte anyu álmos han-
gon.  
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Doman Flóra 
(Szécsény, 15 éves) 

 
Doman Flóra • Miért pont én? 

 
Az ébresztőóra jelzett. Hangos sípolása betöltötte az egész szobát, ahogy 
Olívia fáradt elméjét is. De, természetesen egyik fülén be, a másikon ki, 
mert abban a pillanatban kinyúlt a keze a takaró alól, és egy ügyes mozdu-
lattal el is hallgattatta azt. 
Semmi kedve nem volt a mai naphoz. Sőt, egyikhez sem. Most sem aludt 
valami jól, holott mindenféle gyógynövényes altatót szed már hetek óta. És 
még így is szenvedéssel és álmatlansággal telik minden éjjele. 
Aztán öt nyugodt perc után ismét felcsendült az ébresztő, így Olívia belát-
ta, hogy nincs értelme tovább küzdeni a valóság ellen. Nagy nehezen kiká-
szálódott a meleg ágynemű csábító öleléséből, és kómásan elindult a fürdő-
szoba felé, hogy rendbe szedje magát 
Minden nap ugyanolyan. Reggel kínok közt felébred, kínok közt elindul 
iskolába, kínok közt végig tűri a napot, majd kínok közt visszatér a „kínzó-
kamrába”, majd minden kezdődik elölről. Ezért ugyan mi értelme van fel-
kelni? 
Mi értelme van Olívia életének? 
Miután nagy nehezen elvégezte a reggeli (egyhangú) rutinját, elkészülve 
lépett ki a lakás ajtaján, gondosan ügyelve arról, hogy ne verje fel az éjsza-
kai műszakból nemrég hazaérkező anyját. Ó, csak az kéne még!... 
Lesétált az első emeletről, és a földszinten kinyitotta maga előtt a lépcsőház 
nehéz ajtaját. Odakint hideg volt (farkasordító hideg), és a gyenge, téli nap 
még csak most kezdett el felbukni a Föld keleti pereméről. Olívia összébb 
húzta magán fekete bundás kabátját, és az ósdi fülhallgatóját a fülébe he-
lyezve indult el a villamosmegállóba.  
„Istenem, csak ne legyenek itt! Könyörgöm, csak még ne most!” – fohászkodott ma-
gában, miközben paranoiásan ide-oda kapkodta a fejét. Minden egyes ár-
nyéktól megijedt, mindegyik járókelőbe kegyetlenül ismerős arcokat kere-
sett, óriási gyomorgörccsel a hasában – de volt is rá oka. Amikor aztán 
sikeresen, egyedül elért a megállóba, majd társaság nélkül felszállt a villa-
mosra, valamelyest megkönnyebbült. De nagyon jól tudta, hogy ez csak a 
vihar előtti csend. 
Sokszor előfordult, hogy néhány iskolatársa már reggelről megtalálja a 
lányt, és egy csipet ízelítőt ad neki abból, hogy nap közben mi vár majd rá. 
Rendszerint az anyját szidják, esetleg lökdösik, és kiabálnak rá mindenféle 
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ocsmányságot. És ez még csak piskóta azokhoz képest, amit otthon, a négy 
fal között kell átélnie – bár erről soha nem beszél szívesen. Nem mintha 
bárkit is érdekelné. 
Amikor leszállt a járműről, kikapcsolta a zenét az ősrégi, nyomkodós mo-
bilján, és a fülhallgatóval együtt a zsebe mélyére süllyesztette, hogy a város 
korai nyüzsgését hallgatva gyalogoljon az iskoláig. 
A megállótól a gimnáziumig csaknem 87 lépés az út, ha siet az ember. Olí-
via már nagyon rég nem sietett oda, így neki felment ez a szám akár 138-ra 
is. Muszáj volt lélekben felkészülnie a felkészülhetetlenre, hiszen másho-
gyan hogy élje túl a napot? 
Amint befordult az épület utcájába, egyre több diákot látott meg arrafelé 
igyekezni. A lépcső előtt társaságokba verődve beszélgettek, nevettek, né-
hányan pedig még utoljára beleszippantottak a csak félig elszívott slukkjuk-
ba, de nem időztek olyan sokat kint a fagyban. 
A lány megérkezése nagy port kavart a tanulók között: csúfondárosan, 
szánakozva pillantgattak rá, néhányan még ki is fütyülték, és ezek a gesztu-
sok egészen az osztályteremig elkísérték Olíviát. Belépve a 11/B termébe, 
csak minden rosszabbra fordult. Amint az osztálytársai észrevették, gúnyo-
san felhorkantak, és egymás után záporoztattak felé csípős és sértő meg-
jegyzéseket. Ő ezt csendben tűrve ballagott a második padsor közepén lévő 
helyére. Mielőtt leült volna, a pillái alól gyorsan kilesett, egy konkrét sze-
mélyt keresve, akit meg is talált a leghátsó sorban, a haverjai és a barátnője 
és annak felhozatala gyűrűjében. Ő volt Pataki Simon. 
Olíviának ez a fiú volt már évek óta a titkos szerelme. Imádta az izzasztó 
tesiórákat, ahol ő maga nem nagyon brillírozott, de a fiú annál inkább. 
Imádta annak mélybarna szemeit, amik mindig olyan pimaszul csillogtak. 
Imádta, hogy Simon milyen laza és jófej. És legfőképp azért imádta őt, 
mert csak ő nem volt még tagja a „Szívassuk Jakab Szerencsétlenség Olíviát 
A Végsőkig” csoportnak. 
Simon, mintha megérezte volna a lány rajongó tekintetét magán, elfordítot-
ta a fejét a társaságtól, és egyenesen Olívia szemébe mosolygott. Hát a 
lánynak menten elakadt a lélegzete, és érezte, ahogy szíve egyre gyorsabb 
ütemet diktál. Elvörösödve huppant le a székére, és magában ujjongva még 
fél füllel hallotta, ahogy a slepp jól kiszórakozza magát az előbbi kis közjá-
tékon, és epésen odaszólnak neki.  
Innentől kezdve nem is tűnt olyan szörnyűnek a nap további része. Egész 
jól elviselte a gúnyolódásokat, a nyálas papírgalacsinokat a hajába záporoz-
va, vagy a jeges vízzé olvadt porhavat a ruháján, amivel egyik szünetben 
megdobálták, esetleg a tanárok csipkelődését. 
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És egyszer csak kicsöngettek ebédszünetre. Az osztály egy emberként pat-
tant fel és viharzott ki a teremből. A magyartanár gondterhelten felsóhaj-
tott, és miközben összepakolta a cuccait, alaposan elgondolkodott az életén 
és azon, hogy vajon milyen isteni akarat terelte őt a tanári pályára. Olívia 
komótosan összeszedte magát, és a többiek után eredt a földszinti ebédlő-
be. Ám mielőtt elérte volna a lépcsőt, három évfolyamtársnője kacarászva 
és pletykálkodva egyenesen áttrappoltak rajta. A lökés erejétől a lány orra 
bukott, és még épp időben fogta fel az esését a karjaival, mielőtt beverhette 
volna a fejét. A Buta Liba-trió még inkább vihogva tipegett le a lépcsőn, 
mintha mi sem történt volna. 
Senki sem segítette fel Olíviát. A saját erejéből tápászkodott fel, amikor egy 
éles szúrást érzett a jobb karjában, majd folyamatos, intenzív lüktetést. A 
fájdalomtól grimaszolva tűrte fel a szürke pulóvere ujját, hogy szemügyre 
vegye. Az alkarja belső felén éktelenkedő, hosszú forradások fölött átsiklott 
a tekintete, inkább a csuklóját kezdte el tapogatni. 
Hú, ez holnapra biztos irdatlanul bekékül! 
Sóhajtva rejtette a ruha alá ismét sebzett bőrét, és tovább indult. 
Odalent kitárta maga előtt az ebédlő kétszárnyú ajtaját, és épp készült ész-
revétlenül beslisszolni a terembe, hogy magányosan elfogyaszthassa a neki 
kimért aznapi ebédet, amikor a nagy, egyébként gyanús csendbe belehasí-
tott egy rémesen ismerős hang. 
- Kajacsata! – ordította vigyorogva Simon a széken állva, és nagy lendülettel 
elhajított egy marék spagettit. Egyenesen Olívia arcába. 
A lány meglepetten kapott az arcához. Az étel nagy része beleragadt a ha-
jába és beterítette az arcát, a maradék pedig hangos placcsanással ért földet 
az ebédlő mocskos linóleum padlóján. 
És ekkor az egész menza népéből kitört a hisztérikus vihogás. Egyre töb-
ben csatlakoztak Simonhoz, és Olíviát célba véve dobálták az ételt. A lány 
próbált védekezni és kijutni a csatatérről, aminek nyilvánvalóan ő volt a 
középpontja, de ez csak percekkel később sikerült neki, de ekkor már min-
den porcikáját paradicsomszósz és tészta borította. Végigrohant a folyo-
són, egyenesen a női mosdóba. Csak az lebegett a szeme előtt, 
hogy elbújhasson a kegyetlen emberek elől. 
Hatalmas megkönnyebbülés volt Olívia számára, hogy egy lélek sem tar-
tózkodott akkor a mellékhelyiségben. Az utolsó fülkébe bezárkózva aztán 
háttal nekidőlt a falnak, és lecsúszott a hideg csempére. A levegőt kapkod-
va húzta fel a mellkasához a lábait, és a térdeit átkarolva kitört belőle a 
keserves, megszégyenült zokogás. 
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Miért pont Simon tette ezt?!... Ekkorát még nem csalódott emberben, mint 
most a fiúban! 
Olívia agyába ez a nap örökre beleégett. Nem mintha nem, lenne emellett 
még több ezer ilyen borzalmas emlék… 
Ahogy jóízűen nevetnek rajta. Ahogy direkt erősen megküldik a marék 
ételt, egyenesen a szeme közé. Ahogy mutogatnak rá, és csúfot űznek belő-
le. 
Az ilyen embereknek fogalmuk sincs arról, hogy a legapróbb rosszakaró 
gesztussal is mekkora sebet ejthetnek az így is összetört áldozatuk lelkén. 
Mert a fizikai fájdalom előbb-utóbb elmúlik, és már csak egy halvány seb-
hely vagy emlék marad meg róla, de a mentális gyötrelem örökké kínoz. 
És akkor válik egy helyzet tényleg reménytelenné, amikor már nincs senki, 
aki segítsen. 
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Barabás Patrícia 
(Lontó, Szlovákia, 15 éves) 
 
Barabás Patrícia • Eternális 
 
Csendben csordogáló kispatak,      
A repceföldek sárga tükre alatt.    
A titokzatos halhatatlan                      
Hajnalban hall-hatatlan.                                                                                                                                                     
Az idő nem múlik, örök                                                                                                                                                 
Itt csak a végtelen harc hörög. 
 
A halhatatlan patak 
A repceföldek alatt,  
Befejezné végtelen harcát, 
És legyőzné a múlt rengeteg titkát.  
Hömpölyög, majd megnyugszik 
A haragja is elnyugszik.                                                                                                                                                        
 
Éjszaka borul a vidékre,                                                                                                                                                 
Víz tükrében a Hold képe,                                                                                                                                        
Egyesülnek,                                                                                                                                          
Tetteikkel szembesülnek. 
Az ég a vízre ráhajol, 
A messzeségben valahol, 
A  halhatatlan, 
hajthatatlan. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Az idő nem múlik, örök 
Itt csak a végtelen harc hörög. 
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Aradi Vivien 
(Mátészalka, 16 éves) 

Aradi Vivien • Ignoráció  

Introvertáltan fulladozva kereslek titokban, 
s kezdhetem szitokban  
suttogni a nevedet, 
hisz úgyis lepereg  
mint a szeretet 
amit érzek, s ami miatt 
most vérzek. 
Szüntelen nézlek, 
ha úgyis felidézlek, 
s nem vigasztal az az idézet, 
mely úgy hittem vigaszt ad: 
„A szerelem egy meleg hullám.” 
vigasztalt addig, 
míg nem szerettem újból beléd, 
s nem nyitottam én is feléd.  
Felettem voltál nélkülem,  
s most, hogy melléd kerültem, 
ismét hátrahagysz, 
akár egy kopott ruhát, 
melyet próbáltál, 
de nem elég jó  
holott azt hazudtad próbálnád velem 
bárhogy, 
kár, hogy  
mégsem kellek 
annyira, hogy máshogy 
is próbálnád s nem csak hisztisen, 
addig én kiélem a dolgok iránti elhívatott fétisem.                                



 
98 

Kovács József 
(Szigethalom, 15 éves) 
 

Kovács József • Kezdettől a koporsóig… 
 

A csend egyszer megszűnik  
Mert egy kis „csoda” megszületik 
Sokszor hallva ezt szüleimtől 
Mondtam: ez lesz mi egyszer megöl  
A hazugság fogalmát még nem ismerve  
Minden napot végig nevetve 
Itt az óvoda, iskola  
Csak nő és nő a gondok súlya  
 

Néha a méz kesernyés  
Fájó  a kesergés  
Az édes néha veszélyes  
Érzem hogy szeszélyes 
Megbántott már csomószor  
Szívem újra és újra porból összeforr 
Bárcsak éltetne a bűntudat  
Engem megcsalván sírogat 
Neki középpont a legfontosabb  
Ha fény nincs a csillag sem csilloghat 
Megkapván a fényességet 
Megmutatkozik az igazi méreg 
Megbocsájtani sokszor egyszerű 
Kivéve mikor a szívedben elül a derű 
A derű elülte remélhetőleg időszakos  
Mert ki eltüntethetné még csak látszólagos  
 

Látszólagos mert senkinek néz 
Nem köszönt, ölel s nem is félt 
Fájó emlékek amelyek nap mint nap gyötörnek 
Gondok melyek a rohanó hétköznapokban elvesznek 
Napról napra élni az életet  
Nem tudván hogy van-e ki szeret 
Ha van is ki szeret megmutatja-e?  
Ha megtanultam szeretni gyümölcsét ő is érezhetni 
De mire kimondom ezt őt már más a karjaiban kényezteti 
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Elmúló pillanatok sokasága tör ki belőlem 
Érzéseimet senki nem veheti el tőlem 
Fájó szív is egyszer megjavul 
Ugyanolyan sose lesz de talán begyógyul  
Az érzés mi már lassan megszokott  
Oly sokszor már elnyomott 
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Krcsméri János András 
(Orosháza, 16 éves) 

 
Krcsméri János András • Csak a kereszteket hagyjátok meg… 

 
Kik vagytok ti idegenek? 
Kik pusztítjátok földjeinket. 
Büntettek a bűneinkért, 
bűnhődünk a bűneinkért… 
 
Élet helyett halál rátok! 
Így mondjátok az igazságot? 
Pusztításért bocsánatot, 
Mi így hirdetünk igazságot… 
 
Jövőbe nézünk, reménykedünk, 
De csak halált látunk magunk körül. 
Lábak remegnek, térdre esnek, 
Ti meg közben jót nevettek. 
 
Nevessetek csak idegenek! 
Megbocsátunk mi nektek, 
Imádkozunk értetek, 
Ezzel mentve lelketeket. 
 
Romboltok iskolákat, színházakat, 
Városokat, várakat, gyárakat! 
Mi ennyit mondunk ti nektek: 
Csak a kereszteket hagyjátok meg… 
 
Csak a kereszteket hagyjátok meg, 
Had dicsőítsék az Istent! 
Rendületlenül had álljanak, 
Reménykeltve ott várjanak… 
 
Jön majd egyszer egy nemzedék, 
Ki ránk majd büszkén néz, 
Hogy felválaltuk a hitünket, 
Hogy meghagyjuk a kereszteket… 
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Melis Fanni 
 

Melis Fanni, 13 éves diáklány vagyok. Egy Csongrád 
megyei kis településen, Fábiánsebestyénen élek.  
Versek írásával már óvodás korom óta foglalkozom. 
Hamar rájöttem ugyanis, hogy a versek tükrözik 
legjobban a lelkemet. A családom és a barátaim is 
támogatnak az írásban.  
Felnőtt koromban szeretnék költészettel foglalkozni. 
A célom az, hogy az emberek megszeressék a 
verseim, és megértsék az azokban leírt mondani-
valómat: 
 

„Ráébredtem arra, hogy magamnak kell tennem, 
hogy egy egész utókorért költőnek kell lennem.”   
 
 
Melis Fanni • Kamasztitok 
 
Hogy mit is jelent az első szerelem? 
A felnőttek mondják: „Soha el nem feledem!” 
Hogy tényleg szeret? Vagy csak játszik? 
De, ha az utóbbiról van szó, biztosan ráfázik! 
 
Mi ez a sok piros pötty az arcon?  
Elkezdődik a kencék által diktált harcom. 
S ha a mérleg pluszt vagy mínuszt mutat… 
Ez adja meg a helyes utat? 
 
Édesség vagy saláta? 
Vajon, ki az, aki ezt kitalálta? 
Rúzsok, púder, és körömlakk. 
A lelkemben szomorúság vagy örömlakk. 
 
Új tantárgyak, hármasok… 
A jegyeim, már szánalmasok! 
Mikor ér véget ez a korszak? 
Hisz’ ennél már nem is lehet rosszabb! 
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Sinka Eszter 
(Kaposvár, 17 éves) 

 
Sinka Eszter • A Levegő találkozása a Tűzzel 

 
A kezdetek kezdetétől fogva létezem. Jelen voltam az első napsugárnál, és 
én láthattam meg először a csillagokat. Én hallottam meg először az óceán 
moraját, és simítottam végig egy fűszálat.  
Nagyon sokáig egyedül voltam. Hozzászoktam a magányhoz, és nem érde-
kelt semmi más rajtam kívül. Igen, hagytam ott szenvedő állatot segítség 
nélkül. Igen, hagytam karcsú szárú, kecses virágot perzselő forróságban. 
Ezek, és még tucatnyi hasonló eset mind megtörtént, nem tagadom. Ez 
tesz azzá, aki vagyok, még ha ez borzasztóan hangzik is.  
Aztán egyszer csak már nem voltam egyedül.  
Néhány száz évvel később, épp egy erdőben lebegtem, amikor tűz keletke-
zett. A levelek és a fák egymás után kaptak lángra, s a tűz elemésztett min-
den élőt, amit talált. Rémült állatok menekültek, amerre csak láttak.  
Elképedtem, mert azelőtt még sosem láttam ilyet. Figyeltem, amint a tűzből 
egy alak bontakozik ki, akinek az egész teste folyamatosan szikrázott, fény-
lett, akár a tűz, amiből életre kelt.  
- Szevasz! – Vörös szemével rám kacsintott.  
- Szia. – Akkor szólaltam meg életemben először, és nagyon érdekes él-
mény volt.  
A hangom mindenhonnan szólt, és olyan volt, mintha több rétegből állna. 
Még engem is elbűvölt.  
A tűz-lény odasétált hozzám, és elmosolyodott. 
- Létezem – mondta, és egyik kezével megérintett egy falevelet, mire az 
lángra lobbant. Újra elvigyorodott, majd megfordult és távozni készült.  
- Várj! – szóltam utána. Csak a válla felett nézett hátra, de azért közelebb 
lebegtem hozzá. 
- Én is játszhatok?  
Irigylésre méltó jókedvvel nevetett fel, hátra vetette a fejét. A mozdulat 
hatására ezernyi tüzes szikra pattant a levegőbe a hajából.  
- Hát persze – mosolygott, és kinyújtotta a kezét. Az ujjai közül forró láng-
nyelvek törtek elő, amik megvilágították amúgy is fénylő arcát. Kifújtam a 
tüzet a tenyeréből, ő pedig újra kacsintott, majd ökölbe zárta a kezét, és 
intett, hogy kövessem. Ahol a talpa a földet érte, kigyulladt az avar, és fé-
nye beragyogta az egész erdőt. Néhány méter után megállt, és rátette a 
kezét egy fa törzsére. 
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- Most te jössz. – Szeme vidáman parázslott, amikor látta, mire vagyok 
képes. 
Igen, felgyújtottuk az erdőt.  
Igen, élveztem.  
De akkor, ott, abban a pillanatban csak az érdekelt, hogy nem vagyok töb-
bé egyedül. Már aznap éjjel barátokká váltunk, és rengeteget szórakoztunk 
együtt. 
Égett, ami éghetett.  
Aztán az erdőből nem maradt más, mint fekete, szenes csonkok, és bará-
tom egyre gyengébbnek tűnt. Nem mosolygott annyit, mint addig, és a 
fénye is halványodni kezdett.  
- Találkozunk még, testvérem – motyogta a szemében vidámsággal, aztán 
kihunyt, mint a gyertyaláng. 
Nem értettem, mi történt. 
Ott álltam a kipusztított erdő közepén, és újra egyedül voltam. Ismeretlen, 
rossz érzés kerített a hatalmába, amitől azonnal szabadulni akartam. Körbe 
néztem, aztán magam mögött hagyva a halált, az ég felé vettem az irányt.  
Így találkoztam a Tűzzel.  
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Szabó Csilla 
 
Szabó Csilla vagyok, média szakos gimnazista, a 
tizenhatodik évemet tapodom ezen a bolygón, 
Érden lakom, no meg a saját fantáziavilágomban. 
Vannak háziszörnyeink, egy keverék kutya, és két 
házimacska. Kiskoromtól kezdve szerettem az 
irodalom világát, az olvasás az egyik dolog, ami 
fenntart a felszínen, és melegen belül. A másikak az 
írás, a zene meg a családom végtelen szeretete és 
támogatása. „Kocaszerepjátékos” vagyok, nagyon 
szeretem a Dungeons&Dragonst, de sajnos ritkán 

van alkalmam játszani. Mint a tinédzsereknek általában, az én belső és kül-
ső világom is most esik épp lángolva apró darabokra, és úgy vészelem át, 
hogy írok. Kiírom magamból a bánatom, örömöm, gyűlöletem, szeretetem, 
és a csak hangeffektekkel jellemezhető érzelmeimet is. Leginkább versek-
ben és novellákban tudok „beszélni”. Támogatást ehhez inkább az iskolán 
kívül keresek, pályázatokon veszek részt. Nagy álmom hogy az írás a hiva-
tásommá válhasson, hogy életemet ennek szentelhessem. Körülbelül tíz 
éves koromban kezdtem el írni, először csak verseket. Amikor komolyan 
elkezdtem azon gondolkodni, milyen munkát szeretnék magamnak, akkor 
vált nyilvánvalóvá, hogy író szeretnék lenni. Nehéz szavak ezek, de semmi-
ért nem fogom feladni, és folyamatosan dolgozom rajta. Az írás nekem, 
egyszerűen jött, mint amikor a folyam áttöri a gátat, eddig is ott volt vala-
hol, és csak az alkalomra várt, hogy megmutassa magát. Na, most pedig 
elöntötte a környező földeket, de ez az írás esetében – a folyóval ellentét-
ben – egyáltalán nem baj. Rengeteg mindent adott nekem a magam „iro-
dalma” is, meg az olvasott. Főleg fantasy és tudományos-fantasztikus regé-
nyeket szeretek olvasni, arra meg, hogy mit írok, a válaszom általában ez: 
„Ami jön.” Sok korombeli barátom és ismerősöm ír, ez engem valahogy 
megnyugtat és inspirál. A közelibbekkel együtt is szoktunk írni, bár ez csak 
a magunk szórakoztatására való „játék”, de állíthatom, hogy rengeteget 
fejlődtem ezek segítségével. Szerintem egy író leginkább magát tudja fej-
leszteni, mivel ez belülről jön, magának kell megtalálni az utat, amin keresz-
tül tanulhat. A sok olvasás egyértelműen jót tesz.  
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Szabó Csilla • Óvakodj! 
 

Óvakodj azoktól,  
kik tengereket hajítanak át az időn, 
óvakodj azoktól,  
kik szemében csillagok születnek.  
Óvakodj azoktól, kiknek villámok csapkodnak a homlokuk mögött, 
és azoktól is, 
akiknek tűzszárnyai vannak.  
Óvakodj azoktól, 
kik lába ősi romot tapod, 
azoktól, kik lélegzete vulkán.  
Óvakodj tőlük, mert nagyobbak nálad.  
 
 
Szabó Csilla • Magányos éj 
 
Az utcákon sétálok,  
magányos éj néz vissza rám. 
Fülemben dobolnak a közösség petárdái, 
de már hűvös szél simítja arcomat.  
Megállok egy templom előtt, 
fekete tornyai rémítők, akár egy isten dühe.  
Lassú dallamot dúdolok.  
Pam-pam-pa-param. Ezen kívül csönd.  
Önmagam bátorság-buborékján túl várakozik az éj.  
Mint valami, aminek itt kell lennie. 
Hol máshol legyen? Továbbmegyek.  
Dúdolok, és lassan elvisz az éjszaka.  
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Szabó Csilla • Az ég a legszebb hely 
 
A szárnyas alak a templom párkányán támaszkodott, és zenét hallgatott. 
Hatalmas szárnyai vitorlavászonból voltak, réz merevítőkkel és fogaskere-
kekkel. Ennek ellenére teljesen a teste részei voltak, együtt nőttek vele. 
Csapott egyet velük, jelentőségteljes szelecskét kavarva. Fejhallgatójából 
szólt a zene, sportcipője fekete-türkiz Nike márkájú volt. Ennek ellensú-
lyozásaként fekete köpenyt viselt, vörös selyemnadrággal. Arcát az ég felé 
fordította, egészen szoborszerű volt, ahogy ott ült. Nemmel nem rendelke-
zett, kora meg teljesen mindegy volt, úgysem született. Egy laborban rakták 
össze, fegyvernek készült, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Arról szó sem volt, hogy elengedték volna. Csak félretették, ő pedig ki-
használva a viszonylagos szabadságot, a városban körözött. Nézte a fénye-
ket, lógatta a lábát, esetenként a Hold vagy a csillagok bámulásába feledke-
zett bele. Nem kellett ennie, vagy aludnia. De voltak érzelmei és szükségle-
tei. Ezt nem fogták fel, erről feledkeztek el a csillagezüst hajú lény készítői. 
Ahogy ott ült, erős igény formálódott benne a szabadság iránt. Nem akart 
visszamenni. Tudta, hogy gazdái érte jönnek majd, és visszahurcolják hu-
zamosabb időre a cellájába. Ezt akarta elkerülni, minden mesterséges, de 
igazi porcikája tiltakozott a bezártság és a kontroll ellen. Az eget akarta 
otthonául. Repülni akart, el innét, messze, mert már eleget látott, hallott és 
érzett a világból ahhoz, hogy megcsömörlött legyen. Újszülött volt, de 
korántsem naiv. Az éj szelei dolgok ezreit hozták el hozzá, szép és csúf 
dolgokét egyaránt. Így amikor megérkeztek a kutatólaboratórium emberei, 
önmagát is meglepő bátorsággal lökte fel őket, és fogta nehéz szárnyába a 
készséges szeleket. Repülni kezdett, kedvenc holdja felé, el innen. Mert a 
világ csúf, vigasztalan, és az ég a legszebb hely.  
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Török Nóra 
(Budapest, 15 éves) 
 
Török Nóra • Anya bevásárol 
 
Egyik gyerek a kezem fogja, 
Míg másik csüng a hasamon. 
Harmadik a kocsiban gügyög, 
A negyedik pedig a hátamon. 
 
Mindegyikük lehetőleg  
Egyszerre beszél hozzám,  
Pont, mikor épp lázasan kutatom  
Kilométeres bevásárlólistám. 
 
Két fülem négyfelé szakad, 
De így sem értem őket. 
S csak arra tudok gondolni: 
Hogy irigylem a fiatal nőket! 
 
A kicsi máris ordít, pedig 
Egy perce, hogy bent vagyunk a boltban, 
Közben a nagy nekem hátat fordít, 
És lazán eltűnik egy ruha-sorban. 
 
Száguldok a polcok mellett, 
Mint egy Forma egyes versenyző, 
Mondván: ami akciós, az mind jöhet! 
S lám, a kocsi akár egy hegytető. 
 
Vízcsíkot húztunk magunk után, 
Aztán láttam csak, hogy mi van itt! 
Borsófőzelék lesz holnapután, 
S alul, kiengedett a mirelit. 
 
A pici közben mindent levett 
Maga mellől a polcról, 
A középső meg már pudingot evett, 
Ne is beszéljünk a csokifoltról! 
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Figyelek, hogy senkit ne kenjek fel a falra, 
Aztán összeszedek még ezt, meg azt. 
Keringek egy kicsit jobbra-balra, 
S köszönök pár ismerősnek: Szevasz! 
 
A gyerekek már elég nyűgösek. 
Nem bánom, hogy haza akarnak menni, 
De aztán – nagy bánatomra – rájönnek, 
Hogy egy nyalókát még el tudnának nyalni. 
 
Úgysincs esélyem ellenük, 
Így mindnek engedek hármat, 
S míg a nagyok elsietnek választani, 
Gyorsan átfutom a listámat. 
 
„A hús már mind megvan,  
És a tejet is rég betettem… 
Óh, Istenem! A kenyeret 
Már megint elfelejtettem.” 
 
A telepakolt kocsival együtt 
Beállok egy tömött sorba, 
És megkérem a legidősebbet, 
Egy kenyérért rohanjon már vissza. 
 
Mikor végre én következnék, 
Megcsörren a telefonom. 
A fiam az, tíz méterről kérdezve, 
Mégis milyen fajtát hozzon? 
 
Kezd fogyni a türelmem, 
Torkomat gombóc szorítja. 
„Végünk van! Nem bírjuk!” 
Összes idegem ezt ordítja. 
 
Felrakok mindent a szalagra, 
Majd még egyszer, vagy kétszer, mert 
Az én egyetlen, piciny fiam, 
Amit csak tudott, levert. 
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A pénztáros köszön nekem, 
Mire én csak morgok, jelezve: 
Mostanában nem úgy mennek a dolgok, 
Ahogyan be voltak tervezve. 
 
Megértően rám mosolyog, 
És a kezembe nyom pár kupont. 
Nem is tudja, milyen hálás vagyok, 
Hiszen megmentette a napot! 
 
Összeszedem a pereputtyot, 
S ugyanúgy nézünk ki, mint az elején, 
Kivéve a rendesen telerakott, 
Nagy kocsit, pudinggal a tetején. 
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Turai Hunor 
(Nagykőrös, 18 éves) 

 
Turai Hunor • Az összeköttető 

 
Mindannyian ismerünk okkultizmussal foglalkozó embereket, amatőr szin-
ten ez kimerül a napi horoszkóp elolvasásában, azok azonban, akik profi 
szintre szeretnék emelni eme földöntúli tudások mérhetetlen ismeretét, 
iskolákat végeznek, okleveles kuruzslóként emberek százainak biztosítják 
egyedülálló szolgáltatásaikat. Hogy ezek az emberek mennyire értenek a 
dolgukhoz, azt nem az én tisztem megítélni, ám nem szeretnék elsiklani 
azon emberek képessége felett, akik születésüktől fogva a kiváltságos párak 
közé tartoznak. Azok közé, akik valóban képesek érzékeléseiket meghasít-
ván síkok közti kalandozásokra. Ezeket az embereket a mai ember médiu-
moknak bélyegzi, habár Edwin esetében a történet sokkal profánabb, mint 
azt elsőre hinnénk. Edwin a legnagyobb mágusok közé tartozik. Víziói 
betekintést nyújtanak a jövő történéseibe, elméje a valóság és a szellemvilág 
közt ingázik. Olykor előfordul, hogy véletlenszerűen transzba esik, ilyenkor 
fontos, hogy ne küzdjön a nagyobb erőkkel, mert feltehetőleg üzenni akar-
nak valamit. No persze, olykor megesik az is, hogy a nagyobb erők elunják 
magukat, ilyenkor rohamokba hajszolják a mestert, és azon hahotáznak, 
milyen mókásan ropja. Egyszeri emberként bizony megirigyelhetnénk Ed-
win képességeit, ám ne gondoljuk, hogy az éremnek csak egy oldala van, 
Edwin rendesen megülte böjtjét különleges életvitelének. Tizenkét évesen 
az erdőben bóklászott, amikor egy kis tisztáson különös növényre lett fi-
gyelmes. Edwin kíváncsi gyerek volt, megkóstolta a csattanó maszlagot, 
amitől úgy megcsattant, hogy azóta is maszlagokat beszél. Évekig magába 
fordultan járta a vidéket, faluról falura járt, az emberek azonban felfigyeltek 
rá. Ahol ő megfordult, ott valami titok napvilágra került, beszélt ő halott 
férjekkel, nyugtatott már pityergő özvegyeket, sőt, egyszer még a világvégét 
is megjósolta – igaz, addig még röpke kétszázötven éve van az emberiség-
nek. Edwin azóta szakállas mesterré avanzsált gyógyító-sámánmágusként 
tengette napjait, legkülönfélébb problémákkal fordultak hozzá a világ min-
den tájáról. Egyszer történt, hogy egy tehetős ember felkereste a mester 
sátrát. Ahogy belépett, rögtön megpillantotta Edwint, aki kifordult sze-
mekkel ült a földön, kezét combjain pihentetve. A férfinek majd kiugrott a 
szíve, szinte sokkolta a látvány. A sátorban körös-körül füstölők égtek, 
mindenfelé faládák vették körül, bennük kétes identitású növényi szárma-
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zékokkal. Tett egy lépést a mester felé, aki erre azonnal magához is tért. 
Fürkészően vizslatta vendége arcát, mintha csak előre tudná a kérdéseket.  
- Isten hozta, Uram! Vagy szellemek, esetleg démonok! Hamarost elválik. 
Miben segíthetek? 
- Edwin mester, önnek igen jó híre van ebben a szakmában. Egy égető 
kéréssel fordulnék önhöz, melyre csupán remélni tudom, hogy megoldást 
kínál.  
A nagyhírű mágus kimérten bólintott egyet, majd helyet kínált vendégének. 
- Edwin mester! A feleségem három hete távozott az élők sorából. Jó asz-
szony volt, ám a halál, mint azt tudjuk, nem válogat. Üzleti karrierem során 
mondhatni ő volt a jobb kezem, a titkárnőm, az intéző. Az ő mobilján 
fogadtuk ügyfeleinket, és az ő mobilján volt minden információ, amire a kis 
vállalkozásunk épült. Ma már bánom, hogy nem készítettem másolatokat, 
de ez most már eső után köpönyeg! Mikor agyonverte a szerencsétlent az 
áram, éppen egy rendkívül fontos hívást vártam, egy sorsfordító üzlet le-
bonyolításáról lett volna szó. Kimondhatatlanul szükségem van arra a kon-
taktra, de uram, a telefon zárolva van! Ezért fordultam önhöz! Képes len-
ne-e szóra bírni a Julist, és ha igen, megkérdezné tőle kérem, hogy ugyan 
mi a készülék PIN-kódja? 
A mester megköszörülte torkát.  
- Nos, uram! Hozzám többnyire a búcsúzkodás okán fordulnak az embe-
rek, és bár tény és való, hogy képes vagyok a szellemek nyelvén beszélni, 
nem vagyok biztos benne, hogy… 
- Uram! Megötszörözöm bérét, ha segít nekem! Segítenie kell! Kérem!  
A férfi kétségbeesetten kulcsolta össze kezeit, szemeit kérlelően a mesterre 
szegezte. Táskájából elővett egy kis batyut, majd a mester felé nyújtotta. A 
mester belepillantott a batyuba, felcsillantak a szemei, majd elégedett pillan-
tással átvette fizetségét. Mély levegőt vett, kántálni kezdett, kezével a leve-
gőben hadonászott, miközben szemeit forgatta. A tízperces rituálét köve-
tően ismét vendége felé fordult, magabiztos mosollyal az arcán.  
- Julis már egy jobb helyen van! Lelke megbékélt, nem nyugtalankodik 
többé földi hiúságokon. Tisztalelkű asszony volt. Szerette önt. Annyira 
szerette, hogy mobiljának kódja gyanánt azt a dátumot adta meg, amikor 
először találkoztak. Nem, uram, sajnos ez nem ilyen egyszerű! Hónap, 
napra pontosan! Mit hallok!? Ó, igen, Julis szereti önt! Hiányzik neki, és 
reméli, hogy jobb emberré válik! A földi javak mulandóak, ami igazán szá-
mít, az a szeretet, és a tisztesség! Térjen meg a helyes útra, uram, hagyjon 
fel káros üzérkedéseivel! Ön jobb ennél! 
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Viski Zsolt 
(Hedrehely, 13 éves) 

 
Viski Zsolt • Gondolataim a könyvtárról 

 
A könyvtár nagyon remek, 

Könyvet kölcsönözni is lehet. 
Sok mindent meg lehet tenni, 

De mindig csendben kell lenni. 
 

A könyvtárhoz fogható nincs, 
Hisz ez egy nagyon nagy kincs. 

És akit érdekel, annak: 
Különböző foglalkozások vannak! 

 
Senkinek sincsenek rossz dolgok és vészek, 
Gyerekeknek kifestők s érdekes kérdések. 

De mit is kell tenni ahhoz? 
Ne legyél nagyon hangos! 

 
Nem kísér itt nagy árnyék, 
Vár téged sok-sok játék., 

A könyvtár sok dologgal szolgál, 
De arra kér, hogy ne rongálj! 

Ki van írva egy színnel ami piros, 
Például hogy szemetelni tilos! 

A vége mindjárt eljön már, 
Egy versben ennyi volt a könyvtár. 

A könyvtárban csendben lenni kéne, 
De nincs sok időm, így hát eljött már a vége!  
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