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A szerkesztő előszava
Az Addetur Baptista Gimnázium több mint 25 éve azzal a céllal kezdte meg működését, hogy segítse a mozgássérült és autista
fiatalok társadalomba való beilleszkedését. Az elmúlt évek során
olyan intézménnyé váltunk, ahol szeretetteljes közegben sajátos nevelési igényű fiatalokat ép diákjainkkal együtt nevelünk, oktatunk.
Az inkluzív nevelés tekintetében iskolánk ma már egyedülálló az
országban. Az oktató és nevelő munka mellett célunk olyan komplex, személyre szabott tehetséggondozás megvalósítása, amelyben
minden diák érdeklődéséhez, képességéhez, tehetségéhez igazodó
segítséget és iránymutatást kap. Ez a fajta tehetséggondozás lehetőséget ad arra, hogy kibontakozzék kreativitásuk, és arra, hogy
élvezetet találjanak az alkotásban, az önmaguk és mások megismerésében, megértésében.
Ahhoz, hogy egy fiatal tehetsége megmutatkozzék, elengedhetetlen a pedagógiai célú megerősítés és támogatás, hiszen ez is kell
ahhoz, hogy a diák higgyen saját teremtő energiáiban, és hogy fantáziája segítségével önmagát megmutatva merjen alkotni.
Az Addetur, én íg y szeretlek című kötet Kogler Áron 11. I osztályos
tanulónk fotói mellett 66 diák alkotótól 106 kreatív írást tartalmaz,
rendhagyó magyarórák, komplex fejlesztő- és tehetséggondozó
programjaink megvalósulásának eredményeként, amely a Nemzeti
Tehetség Program támogatásával jelenhetett meg könyv alakban.
Vizi M ária
mag yartanár, filmrendező

Versek
A 25 éves Addetur
irodalmi pályázatának
döntős alkotásaiból

Nákovics László Iván
11. I osztály

különdíj

Kedves Tanárnőnek

a vers egy szavakkal teli vödör
az én agyam a művészetnek csak egy üres gödör
mély mint a marianna árok

hogy mikor lesz vége az órának
én csak arra
várok
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Szeles Norbert József
11. I osztály

III. helyezés

Kézvers
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hej de nagy kezet rakott ide kend
miféle bolondság: ily összetett
kezet alkot s majd nevet
ennek értelme nincs
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Bartók Mátyás
9. Ny osztály

Fogadj el!

Elfogadni nem kell, de lehet, csak így láthatod a kék eget. Kék ég
nélkül lehet élni, de bizton nem lehet remélni.
Sok csalódás, gyötrelem virágzik sírköveken, de ha egy kis virág
nyílik ott, lásd meg, hogy ő fényt hozott.
Ne azt nézd, hogy nincsen lábad, lásd meg, két kezed mit csinálhat.
Láb nélkül nem teljes az ember, olykor bizony kevesebbet mer. Kéz
nélkül sem egész lény, de szív nélkül, bizony, nem is él.
Inkább legyél teljes ember, kezed helyén csont és sebhely, mint egy
ember két kézzel, szív nélkül és…!
Nem kell szem, hogy lásd a világot, ha nincs, neked van saját világod.
Képzelődj, és ne bánkódj, hogy mi lesz holnap? Ne aggódj!
Nem kell, hogy ránézésre tökély legyél, nem kell, hogy bármire
mérget vegyél.
Nem kell, hogy elfogadtasd magad, nem kell, hogy te fogd a legtöbb
halat.
A suliba járás is igen nehéz, az elfogadás fél egészség, nem ismerik az
emberek, de ezt tanítani nem lehet.
Az ADDETURban sok-sok felnőtt azon van, hogy te is felnőj, és
nem csak kézzel, szemekkel, szívvel, lélekkel, az eszeddel.
Itt téged nem csak tisztelnek, elfogadnak, segítenek, kezed helyett
kezeid, szemed helyett szemeid. Segíteni fognak neked, csak
tanulnod kell, itt a helyed.
A világon sok ember lelke szegény, mert a bevitt tudás elég szerény.
Tanulj hát és ne rágódj, ha fél kézzel is, de kapálózz.
Nem az tesz naggyá, ha nagy a szád, nagy vagy, ha jóra nyílik szád.
Használd hát jóra, ne hazug szóra, dicséretre, ne bántó módra.
Sosem késő szeretni, tisztelni és becsülni, lelked mélyén jól tudod,
nem kell magadnak hazudnod.
Elfogadni nem kell, de lehet, csak így láthatod a zöld réteket. Zöld rét
nélkül lehet élni, de bizton nem lehet mesélni.
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Demjén Csaba Attila
11. I osztály

Számkivetett

Kéklő örvényben jártam,
örvénybe érkeztem,
füstbe száll a hús,
szabad-e törvénynek vétkeznem?
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Fülöp Szabolcs Roland
9. G osztály

Levegőt!
Kérlek, ne vegyél el mindent, ne hallgass ily némán…
Ne büntess ennyire, könnyem is friss könnybe fagy.
Elvesz a világ mindent, s hidegen merengek árván.
S ugyanúgy a mélyben, az élet esélyt hiába ad.
Levegőt sem kapok, víz alá belökve egyedül, láncra verve.
Végtelenbe kivetül az arcom, s senki nem látja benne.
Nem érzi senki bennem, miként tép szét néma szellő.
S a benyomás porba hull, az egyenlőség felejtő.
Kacag a magány, a mosoly mosolyog rajtam...
Nyugszanak a sebek, de kihűlni sehogy nem akarnak.
Könnycsepp égeti arcom, alattam szárítja a földet.
S eljön az idő, mikor nem láthatnak többet.
Ne sírj, azelőtt se folyt keserűség
a szemedből.
Ezer repedés, mi kiereszt minden jó érzést szívemből.
Szomjazom rá, de egy cseppet sem kap a szívem.
Páratlan, rideg sorsom égő sósavba merítem.
Gyötrelembe löktél, a tudatod is elsuhan efelett.
Miért szépítsek? Mért szőjek remény-keretet?
Börtönbe zártak szavaid, elvették harcoló értékeim,
mégis miből szőjek, ha elsorvadtak az érzéseim?
Már nem bánom, de ne szenvedtess ily hosszan,
egyszerűen végezz ki engem, s rakj tömegsírba.
Már nem bírom ezt, s már sehogy se leszek jobban.
Magány fújta, s végül kialudt a szikra.
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K erekes Tamás
II/10 osztály

A boldogság vidámparkja
A boldogság vidámparkjában
mint főnixmadár, repülök könnyedén.
A tavasz hírnöke köszönt,
és pompás ruhában jön felém.
Gyerekoromban
a gúnnyal folytattam harcot.
Azt mondták rám:
kerekesszékben ülő szamár.
Megfordult a sorskerék:
a szomorúság, mi üldözött rég,
nem számít már.
A boldogság vidámparkjában
az óriáskeréken ülök nevetve.
Süt a nap a kék égen,
egyetlen felhő sincs mellette.

K amenszki Nikoletta
9. G osztály

Szeretném, ha Te lennél...
Szeretném, ha Te lennél, aki felhív, hogyha hiányzom,
Szeretném, ha Te lennél, aki megért, hogyha hibázom.
Szeretném, ha Te lennél, aki átölel, ha félek,
Szeretném, ha Te lennél, aki szeret, amíg élek.
Szeretném, ha Te lennél, aki betakar, ha fázom,
Szeretném, ha Én lennék, akire mindig vigyázol.
Szeretném, ha Te lennél, aki boldoggá teszi életem,
Szeretném, ha Te lennél, aki úgy szólít, hogy,,Életem”.
Szeretném, ha Te lennél, aki mindig csak Rám gondol,
Szeretném, ha Te lennél, aki szívesen csókol.
Szeretném, ha Te lennél, akit boldoggá tehetek,
Szeretném, ha Te lennél, akit örökké szeretek.
Szeretném, ha Te lennél a valóra vált álmom,
Szeretném, hogy boldogok legyünk egy csodaszép világon.
Szeretném, ha Mi lennénk, akik összekulcsoljuk a kezünk,
S ígérd meg, szerelmünkbe örökre beletemetkezünk!

Pallos Ágoston
12. G osztály

Csillagok közt táncolok
Csillagok közt táncolok,
láthatatlan lábnyomok.
Lábaid láthatatlan nyoma
némán vezet az életen át valahova,
hogy hova, azt nem tudom,
de a keretem bátran tolom,
mert tudom, hogy a te kezedet fogom.

M ajnics Petra
11. I osztály

Szürreál
Felmentem a hegyekbe,
Leültem a terembe,
Rám nézett egy puli,
Inkább lefeküdtem aludni.
Krumplit hámoztam a szobában,
Rám mosolygott az aranyhal magában,
Lementem a tengerpartra magával,
Fellógattam a csillárra dalával.
Í-t mondott, én Á-t mondtam,
A lányával táncoltam.
Kicsi kutya a parkettán,
(Végül mindketten Z-t mondtunk.)
Az irományom csupa NAGYBETŰ,
Az életem, mint egy hegedű.
Napsugár csillan a vízen,
Az én versemnek vége itten.
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M agera Gyula
9. Ny osztály

A tavasz
Ha beköszönt a tavasz
És zöldellnek a fák,
A madarak is visszatérnek,
Zsúfolt lesz az ág.
Ilyenkor egy szép reggelen,
Mikor felkel a nap,
Lágy szellő zúg az ágak közt,
Mely a levelekbe kap.
Lassan visszatér az élet
A zöld fák közé,
A kék égre fel,
S a virágok köré.
Immár döngenek a méhek
A rét közepén,
Nyílnak a virágok,
Hisz elmúlt a tél.
A tavaszi napsütésben
Virágzik a táj,
A tél hideg fuvallata
Nem érződik már.
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III. helyezés

Szajkó Tamás Kristóf
9. I osztály

Az én kutyám
Van egy kutyám,
fajtatiszta utcakeverék.
Ha játszik, liheg,
morog,
forog körbe-körbe.
Nagy szemeivel, kancsalul
látja a világot…

Zsoltár a rohadt szilváról
Hála az ég Urának,
hogy teremtett szilvafát.
Apám kertjében is virul egy
csodafa,
melyből készül a fütyülős pálinka.
Esténként jókedvre derülve
kortyintunk párat, majd
zsoltárokat zengünk
az ég Urának.
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Szalay Kornél Kristóf
9. G osztály

Állati
Én egy szép, sárga-fekete
öltözetű rovar vagyok,
de ne keverj össze azzal, aki
szorgalmas, mert az én
természetem
borzalmas!
Amikor eszel, én kifigyellek, és
arra megyek direkt, hogy téged idegesítselek.
Repkedek, fullánkommal
ijesztgetlek, semmit
nem tudsz úgy megenni,
hogy ne kezdjelek el kergetni.
Én csípem az ételed,
és ha felidegesítesz, megcsíplek!
Soha nem hagylak békén, ezért van az,
hogy a végén
lecsapsz, és
lehúzol a
vécén.
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I. helyezés

Viski Rajmund
11. I osztály

Dadaista bakancslista
Majonézes csirke, tészta
Misung, malter és tégla
Kell még bor is dögivel
Randi csinos szöszivel.
Kerékpárzás a hegyekben
Kísérlet a legyeken
Mert azokat röptében
Leszedem a reptéren.
Medvevadász is leszek
Sok medvetarkót eszek
Medve sajttal bekenve
Medvehúsba tekerve.
Egyéb vágyam talán nincsen
Csak legyen majd jó sok kincsem
Amiből majd megveszem
Hiperszuper fegyverem.
Lándzsa lesz az, amitől
Minden ember majd kidől
Ezzel magam mért áltatom?
Elég hozzá a lábszagom.
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Tirvol Csaba Krisztián
11. I osztály

Kéklő örvény
Kéklő réten kékes tulipán Hollandia partján.
Örvénylő cunami tombol a hajók közt és port-ján.
Repülő csirkét vadászik a vadász.
Füst mint árnyékkal harcoló Nindzsák.
Rohadás és bánatot terjesztő pestis.

Zahorecz Balázs
11. I osztály

Euróvíziós hernyók
Euróvíziós hernyók a temetésen –
ezen a házon nincs ajtó – kihunyt fények.
Mert lekapcsolt az áram, a rendezvénynek vége.
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Próza
A 25 éves Addetur
irodalmi pályázatának
döntős alkotásaiból

Eizler Gréta Beatrix
9. G osztály

Életem a bárkán
Már több napja a bárkán vagyunk. Mindenki feszült, a fiaim a
feleségeikkel veszekednek. Amikor éppen nem, akkor pedig tőlem
kérdezgetik, mikor lesz már ennek vége. Sajnos én sem tudom. Én
csak tettem, amit az Úr mondott.
Az állatokkal is egyre nehezebben bírunk, nem viselik jól a bezártságot. Mindeközben már tengeribeteg is lettem. De még közel
sem látom a végét. Hiába nagy ez a bárka, mégis szűk az életterünk,
folyton egymás útját keresztezzük. Hol van itt a magánélet?! Még azt
is hallom, ami esténként a hálószobákban történik, pedig az igazán
nem tartozik rám.
Talán ki kellene derítenem, mi folyik azon a helyen, ami egyszer
a Föld volt. Na persze, Uram, ilyenkor nem vagy itt, és semmit sem
mondasz! Bezzeg a feladataiddal mindig megtalálsz! 50 négyzetméreten élek ötödmagammal, meg ki tudja, hány állattal, és még
klausztrofóbiám sem lehet? Mégis ezt hogy gondoltad? Most már
igazán válaszolhatnál és segíthetnél nekem.
Na jó, eldöntöttem, kiengedem az egyik galambot, aztán jöjjön,
aminek jönnie kell. Hátha megtudunk tőle valami használhatót is.
Eddig barna hajam volt, de tartok tőle, hogy ha így folytatjuk, ősz
lesz belőle. Megőrjítenek a rokonaim. Bár tudom, hogy áldásnak
küldted őket, Uram, de most mégis inkább átoknak érzem a bezártságot velük. Igyekezhetnél már, hogy benépesítsük végül ezt a
Földet, végtére is ezért élek, vagy mifene…
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Graszl Marcell Csaba
9. G osztály

I. helyezés

Egy potyautas naplója
Gyakran beszéltem Istennel, de nem mondta, hogy özönvizet fog
zúdítani arra a világra, amit ő teremtett. Még jó, hogy más előre
gondolkodott, és épített egy hatalmas bárkát. Az ipse tuti nem normális, naphosszat terelgeti be az állatokat a bárkába. Vinne inkább
ételt! Mit kezd két élő elefánttal a fedélzeten, nem értem. Na, mindegy, nem az én bajom, ha odapottyant valahova, viszont a hód már
mindkettőnk problémája. Remélem, figyel rá, hogy ne rágicsálja meg
a hajó alját. Nem akarok elsüllyedni, pláne nem egy buta hód miatt.
Aztán meg majd a cápákkal én viaskodom, mi? Na, persze…
3. nap
Ma egész nap kutakodtam valami útravaló után, és gondolkodtam,
hogy hogyan lehetne kiaknázni a hódkrízist. Sajnos csak az élelem-problémát sikerült orvosolni. Nagyon úgy néz ki, hogy egészséges leszek, mire elmúlik az özönvíz, mert csak gyümölcsöt találtam a fákon. A víz már térdig ér, így nem tudtam betakarítani sem a
krumplit, sem a répát.
12. nap
Kedves naplóm! Remélem, már hiányoztam. Az utóbbi napokban
semmi különös nem történt. Rekord méretű csapadék és újabb emberek megjelenése. Ennek a bizonyos Noénak, mint kiderült, van
két fia, és a két fiának két felesége. Nem is akármilyenek, kész bombázók. Na, de a lényeg: sikeresen felszöktem a bárkára még a hatalmas esőzés előtt.
Már több napja hánykolódunk, és borzalmas ezen a tákolmányon
aludni. Mondjuk, jobb, mint lubickolni az özönvízben. Találtam a
hajó tetején egy helyet, ahol nem ér el az eső. Nem is haboztam,
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elővettem a hátizsákomat és leterítettem a lepedőmet, de nem volt
olyan pihentető az alvás, mint reméltem. Itt is szálka, ott is szálka,
nem is értem, milyen fából lehet ez a lélekvesztő. Na jó, nem kritizálom. Valószínűleg nem tudtam volna jobb ladikot tákolni ilyen
rövid idő alatt. Inkább eszem még egy almát. Vagy egy körtét? A
választék zavarba ejtő.
20. nap
Kedves naplóm! Egyre kevesebbszer találom meg a tollat és a noteszt
folyamatosan gyarapodó szakállamban. Kezdek aggódni, nem
maradt már sok élelmem, és a földet érés napja is kiszámíthatatlan.
Remélem, az öreg tudja, mit csinál, és kommunikál Istennel, mert
nekem nem válaszol. Talán haragszik, mert nem építettem saját
bárkát.
Őszintén, fogalmam sincs, hol járhatunk az időben. A szakállam
lelóg a hajóról, és a noteszem is a vízbe esett. Gondolom, most nem
érted, hogy akkor hogyan örökítem meg gondolataimat. A válasz
egyszerű. A körmömmel vésem a fába, hogy ne felejtsek el semmit
addig, amíg új naplót nem találok.
Az összes gyümölcs, amit hoztam, már elfogyott, kivéve egy darab
görögdinnyét. De nincs hozzá étvágyam, így legalább van mire
hajtanom a fejem.
Pff… ne is kérdezd, időben hol járunk! Ma reggel, mikor
felébredtem, nagyon megörültem. Fák tetejét pillantottam meg
a hajó két oldalánál, és néhány napja az eső sem esett. Ez jó jel.
Amúgy a dinnyémet meg kellett ennem, a héját pedig eltettem
bizonyos okokból.
Megfigyeltem, hogy az öreg néhanapján kienged egy galambot a
szabadba. A terv a következő: elöl hagyom a dinnye héját, hogy a
galamb észrevegye, mikor legközelebb kirepül. Én ott fogok várni
a csali mellett egy-két centire, természetesen álcázva. Amikor
a gyanútlan állat leszáll megvizsgálni a dinnyét, megfojtom a
30

szakálammal. Tudom, mit gondoltok, milyen kegyetlen szörnyeteg
vagyok, de ti sem csinálnátok mást, ha kajások lennétek. Most nincs
mit tenni, csak várni, hogy a sült galamb a számba repüljön. Majd
megsütöm valahogy, itt amúgy is nagyon tűz a nap.
Egy örökkévalósággal később
Na, végre! Az öreg kiengedte a galambot. Nagyon remélem, hogy
a terv működni fog, bár kikezdhetetlen, azért kicsit izgulok. Nem
irigylem az embereket odalent, biztos van már egy kis szag. Szegény
valaki, aki a disznó mellett alszik, fuhú… el sem tudom képzelni!
Idő van, itt a galamb. Nem szeretném részletezni szegény állat sorsát, de a terv működött. Néha elgondolkodom, hogy is lehetek ilyen
intelligens, szinte már ámulatba ejtem saját magamat. Nagy szerencsém volt, hogy a galamb hozott még egy olajágat is, így legalább
volt mivel megsütni. Van egy olyan gyanúm, hogy az oroszlánok
kiszagolták a sült galambhús illatát, mert szakadatlan morognak.
Utolsó nap
Reggel arra ébredtem, hogy a hajó remeg. Gondoltam, nekimentünk
valami nagyobb fának. Nem, megfeneklettünk.
Végre, azt hiszem, hogy ezzel utazásomnak vége. Hoppá, figyelted,
hogy rímel? Na de most nem ez a lényeg.
Úgy nézem, hogy az álllatokkat kiengedték, de ellég sokk a nagy
macska. Még egy kicsitt akkor itt elidőzömm. Tőled pedig, drága
naplóm, búcsútt vesszek. Köszönöm, hogy segítettél átvészelni ezt
a hossszú időt, és köszönöm a hódnak is, hogy nem ölt meg mindenkitt.
U.I.
Elnézést a helyesírási hibákért, a hosszú hajam már a szemem elé
lóg egy ideje.
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II. helyezés

Szalay Kornél Kristóf
9. G osztály

Noé naplója
1. nap
Még egészen elviselhető. Össze vagyok zárva az egész családdal,
meg egy csomó állattal. A barátaim hiányoznak, hiszen őket is elmosta az özönvíz. Szerencsére van elég élelmünk.
15. nap
A hülye kecskék megették a készletünk felét, ráadásul az oroszlánok
már két állatot is felfaltak...
20. nap
Rájöttem, hogy az akvárium fölösleges a bárkában, ezért kidobtam.
25. nap
Már mindenki tetves és bolhás, és még mindig nem értem, hogy a
szúnyogot minek kellett feltenni a bárkára. A majmok megitták az
összes bort, és most részegen fetrengenek a fedélzeten.
28. nap
Már elegem van ebből az őrültek házából, a rágcsálók majdnem kirágták a hajó fenekét.
A vakondokok nem tudják, mitévők legyenek.
A hódra tennem kellett egy kényszerzubbonyt.
A darazsak miatt bedagadt a gyerekem keze, lába.
A papagájok megtanultak káromkodni és beszólogatnak.
A tücskök állandóan ciripelnek, mindjárt megőrülök tőlük.
A szentjánosbogarak fényétől epilepsziás rohama lett a feleségemnek.
Este véletlenül lenyeltem két pókot, azóta pókhálót böfögök.
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A pingvinnek meg a jegesmedvének állandóan melege van. Kár,
hogy a hűtőt még nem találták fel.
30. nap
A borz kiengedett egy galambot, de nem tudunk ablakot nyitni,
mert kirepülnek a madarak.
38. nap
Néhány problémánk már kezd megoldódni. Az eső… az elállt.
Utolsó nap
Vége az özönvíznek. Szerencsére túléltük! Hosszú idő után először
ért fű a lábunkhoz. Végre pihenhetünk.

33

Bogdán István
9. G osztály

Pirézek
Az ember teszi a dolgát. Bevásárol, ha nincs otthon semmi. Kondizik, hogy fittebb legyen. Dolgozik, hogy legyen keresete, és meg
tudjon venni magának mindent, amire szüksége lehet. Nagyjából
így éljük napjainkat, problémáinkkal küszködve, és mit sem sejtve a
ránk leselkedő veszedelemről. Ugyanis van a világon valaki, aki nem
akarja, hogy tudjunk a félelmetes, kegyelmet nem ismerő pirézekről.
A pirézek a középkorban élő két népcsoport, a magyarok és a
németek kereszteződéséből jöttek létre. Ezek az emberek annyira
veszélyesnek bizonyultak, hogy nem engedhették őket többé civilizált emberek közé. A pirézek agyi kapacitása a nemrég bizonyított
tények szerint meghaladja az átlagos ember agyi kapacitásának 300
%-át. De van egy hátrányuk, hisz semmi sem lehet tökéletes. Rendkívül agresszív viselkedést mutatnak minden élő emberrel szemben.
Még az 1500-as évek végén történhetett, kialakulásuk után 50 évvel, hogy egy piréz fiú lemészárolt harminc ártatlan katonát, mert
elmondása szerint nem volt elég töltelék a kolbászban, amit ajándékba kapott tőlük. Ezek után még szörnyűbb dolgok következtek.
Még Viktória királynő is rettegett piréz szeretőjétől, aki képes volt
elpusztítani a fél udvart. Persze erről senki sem szerzett tudomást.
De ez még nem minden. Legfrissebb kutatások szerint még maga
Adolf Hitler is rettegett piréz katonájától. És elvileg, de ez persze
csak pletyka, miatta kezdett Németország háborúba. A hidegháborúért is csak őket okolhatjuk. Ugyanis Amerika és Oroszország nem
verseny céljából fejlesztett sok mindent, hanem a pirézektől való
félelemből. Mindkét hatalom egy piréz tetovált férfitól rettegett.
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De megnyugodhatunk egyelőre. Donald Trumpnak sikerült a
pirézeket összegyűjteni és bezárni egy földalatti városba. Szerencsénkre csak 500 vérmes harcosról beszélhetünk, nem pedig milliók
haragjáról. De itt még nincs vége. Sajnos a bosszúszomjas pirézek
szervezkedni kezdtek, és a jövő generációját elkezdték kiképezni.
Sőt egyesek azt rebesgetik, megtalálták a megoldást az időutazásra
is, és fenn tudnak tartani egy féreglyukat akár 10 évig is. Szóval, van
mitől rettegnünk. Szerencsére azonban van egy hősünk is, aki küzd
ellenük, illetve kettő: Donald és Melania Trump. Amíg ők élnek,
ettől a sátáni fajtól biztonságban érezhetjük magunkat itt a Földön.
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Strasser Pál
II/10 osztály

Mátyás király az Addeturban
Történt egyszer, hogy szép napra virradt Magyarország népe, és
vele együtt a mi drága jó Mátyás királyunk is. Azzal a hírrel fogadták az inasai, hogy különleges levél érkezett egy igen fura nevű
intézményből, az Addeturból.
– Addetur? – kérdezte ámulva. – Az meg mi a szösz?
– Egy iskola, uram.
– Á, egy iskola!? Az nagyon jó, mert a középkorban is nagy hangsúlyt kell fektetni az oktatásra!
– De hát, Uram! Mi már a XXI. századot éljük éppen.
– Akkor én hogyhogy élek még?
– Egy időgép a mumus.
– És mit írnak a levélben?
– Azt, hogy nagy örömükre szolgálna, ha felséged ellátogatna
hozzájuk.
- Mikor? – kérdezte.
–Ma!
– Kérem az koronám és a palástom! – szólt Mátyás, és egy kis idő
múlva el is indult. Ahogy a fővárosba érkezett, ránézett a GPS-re,
de mivel még soha nem fogott ilyen kütyüt a kezében, odaadta az
inasnak, mondván, ő jobban ismeri ezt az izét.
Nagy kínlódva megtalálták az iskolát, ahol hatalmas nagy ceremóniával fogadták őt és a vele együtt érkező pereputtyot.
A király tiszteletére még az iskola igazgatónője is beleült egy négy
keréken guruló elektromos szerkezetbe, amelyről a király azóta sem
tudja, hogy mi a csuda.
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Az ott található kütyük, elektromos tábla, számítógép, projektor
mind igazán izgalmassá tették a XXI. századi utazást. Emlékül Mátyás király kitüntette az iskolát Szívem Csücske Érdemrenddel, mely
a középkorban adományozott legmagasabb elismerés, és amelynek a
gyerekek és az ott dolgozók is egyaránt örültek.
Mátyás most visszabújt a sírjába, és onnan szemléli tovább ezt a
modern világot.
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Ladó Richárd
II/10 osztály

A gyíkos kaland
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, és még
azon is túl, volt három kicsi fürge gyík. Sokat vadásztak és pihentek.
Egy földalatti járatban éltek, mely szűk és sötét volt.
Egyszer, amikor pihentek a helyükön, egy váratlan és egy ijesztő
hang zavarta fel álmukból. Fölriadtak, miután megláttak egy hatalmas emberi alakot, aki meg akarta őket fogni. Annyira megijedtek,
hogy egyenesen a kijárat felé iramodtak. Mikor kiértek és meglátták,
hogy eggyel kevesebben vannak, hamar felnéztek az emberre, és
látták, hogy a kezében van a társuk.
Szörnyű volt, ahogy látták, hogy a megmarkolt kis gyíkot berakja
az ember egy üres üvegbe, majd elviszi. Miközben segítségére igyekeztek, észrevették, ahogy a hangya barátjuk nem bírja el a morzsát,
amit a hátán cipel. Ezért odamentek és megkérdezték: – Szervusz!
Segíthetnénk valamiben? – Annyira fáradt volt a hangya, hogy alig
tudott megszólalni. De még volt benne annyi szusz, hogy annyit
mondott fáradtságában: – De jó, hogy itt vagytok! Segítsetek, itt
van a hangyabolyom nem messze! – Nem gondolkodtak sokat a
gyíkok, fölemelték a morzsát és vitték a hangya után. Mikor félúton
lehettek, arról faggatták, hogy ki az az ember, és ismeri-e. A barátjuk
ismerte az illetőt, és azt állította, hogy nagyon alattomos, mert egyszer elárasztotta az egész hangyabolyt, és alig tudtak kimászni az ott
lakók. Mielőtt tovább mentek volna, megkérdezték, hogy tudna-e
segíteni a testvérük kiszabadításában. A fekete hangya azt javasolta:
– Menjetek el a vöröshangyákhoz, és kérdezzétek őket, hátha tudnak valami hasznosat javasolni.
Dolguk végeztével a vöröshangyákhoz vették útjukat. Félúton
egy kevés ideig megpihentek, de mikor az egyik gyík fölébredt, meglátott a sivár földön egy kutyát, aki feléjük futott. Hamar felébredtek
mindannyian, és futásnak eredtek a közeli sziklákhoz, ahol el tudtak
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bújni a veszedelmes kutya elől. A kutya az egyik kicsi gyíknak a farkát lenyomta a mancsával, de a gyík hamar kiszabadult, és ő is odaért
sziklákhoz. Az is igaz, hogy farkatlanul. A veszély elmúltával aztán
továbbmentek a vöröshangyákhoz. Mikor elérték céljukat, megkérdezték az egyik katonát: – Szia! Bocsi, hogy zavarunk, de tudnál
segíteni nekünk? A kis vöröshangya elkísérte őket a királynőjükhöz.
Beléptek a királynőhöz. Tele volt az egész lyuk petékkel és picinyke
hangyákkal. Reménykedve megkérdezte a farkatlan a királynőt: –
Azzal a kéréssel jöttünk szerény kis hajlékodba, hogy tudnál-e nekünk segíteni a testvérünk kiszabadításában. Szerencséjük volt, mert
a királynő tudott nekik segíteni. Megkérte pár katonáját, hogy amíg
a két gyík kiszabadítja a testvérét, addig a többi katona elterelésként
csípje meg az embert. Elindultak a mentőexpedícióra. Hamarosan
meglátták az ember házát. Sajnos az ajtó zárva volt, így nem tudtak bejutni. Ezért megkérték a hangyákat, hogy másszanak föl az
ablakra, hátha meglátja őket az ember és kijön, és akkor a két gyík
befut a házba, és kiszabadítja a testvérét. Rögtön, ahogy beléptek,
meglátták testvérüket a polcon az üvegben. A testvérük észrevette őket, és megszólalt: – De jó, hogy itt vagytok! Végre eljöttetek
értem! Segítsetek kiszabadulni! – A két gyík felnézett a kupakra és
észrevette, hogy kicsi lyukak voltak a födélen. De túl szűk volt a
kiszabaduláshoz, így más tervvel kellett előállni. Valahogy feldöntötték az üveget, ami a magas polcról leesve széttört, így a kis gyík
megmenekült. Gond csak annyi akadt, hogy az ember meghallotta,
és bejött a házba. Ahogy meglátta a gyíkokat, egyből elöntötte a
düh, és feléjük iramodott. De a vöröshangyák is tudták ám a dolgukat! Felmásztak az ember lábára, hogy megfékezzék őt. A gyíkok
nekik köszönhetően megmenekültek.
Az ember nem érte utol őket. Így visszament a négy fal közé,
fáradtan és mérgelődve. A gyíkok pedig boldogan élték tovább napsütéses életüket.
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Majnics Petra
11. I osztály

Szuzi, a hűséges barát
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy kutya. Gyönyörű aranybundáját mindenki megcsodálta. A gazdája elég idős volt már, és úgy
gondolta, hogy unokájának ajándékozza, ő majd gondoskodik róla.
Petrával nagyon megszerették egymást. Éjjel-nappal együtt voltak,
Szuzi az első pillanattól ragaszkodott az új kis gazdijához.
Petra iskolába járt, nem mindig tudott vele tartani, így a nap legjobb része az volt, mikor az ablakból figyelte gazdája hazaérkezését.
Mindig jó nagyokat vakkantva üdvözölte, aki alig lépett be a lakásba,
a kis szőrgolyó már le is teperte őt a padlóra. A lány gyorsan végzett
minden dolgával, hogy a kutyája társaságában lehessen a nap hátralevő részében. Minden nap nagyokat sétáltak, kirándultak, játszottak.
Teltek-múltak az évek, Petra egy új iskolába ment, az Addeturba.
Elég sokszor elvitte magával a négylábúját, hiszen az Addetur kutyabarát sulinak számított. Szuzi rabul ejtette mindenki szívét. Nem
volt olyan tanuló vagy tanár, aki elment mellette, és nem köszönt
oda Szuzinak, esetleg nem adott neki egy buksisimit a nagy rohanás közepette. Habár amíg zajlottak az órák, Szuzi nem volt bent
a teremben. Ő a folyósokon flangált és várta, mikor láthatja újra
a kétlábút. Elaludt a várakozás közben, majd hirtelen egy hangra
lett figyelmes. Felkelt és elindult a hang irányába. A jajgatást egyre
erősebben hallotta, majd meglátta, hogy egy mozgássérült kisfiú beleborult a kerekesszékével az iskolaudvar végében lévő jókora árokba. Odarohant hozzá, és nagy lendületével majdnem beesett ő is a
gödörbe.
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Kicsengettek. Petra gyorsan összepakolt és hívta a kutyáját, de
sehol senki. Sehol egy vakkantás. Egyszerűen nem értette, miért
nem jön a kutya. Tudta, hogy itt kell lennie a közelben, mert Szuzi
nélküle egy tapodtat sem mozdulna. Megkérte a barátait, hogy segítsenek neki megkeresni. Szétszéledtek, mindenki más irányba indult
a kutya után. Két óra elteltével besötétedett, így abbahagyták a keresést. Petra kétségbe volt esve, hogy mi lehet szeretett kiskutyájával,
ilyet nem szokott csinálni. Felhívta a szüleit, hátha idő közben hazament, de semmi. Kiplakátolták az egész környéket, talán valaki látta
vagy valaki befogadta.
Szuzival mindig együtt készülődtek a lefekvéshez. Hiányzott neki
a kutya. A lány egész éjszaka nem aludt az aggodalomtól. Így virradt
rá a reggel. Úgy gondolta, hogy korábban megy aznap iskolába.
Még egyszer körbenéz, mielőtt az iskolatársai ellepik a sulit. Hátha
sikerrel jár, és talál valami nyomot, merre lehet szeretett állatkája.
Szuzi egész éjszaka a kisfiú mellett hevert, aki teljesen elfáradt
és legyengült. Petra elindult az iskola mögötti udvarra. Tegnap nem
nézett körül ott rendesen, mert már rájuk sötétedett. Hívogatta
kutyáját, aki az éhségtől csak nyüsszögött, de olyan halkan, hogy
szinte lehetetlen volt meghallani olyan messziről. Megpróbált négy
lábra állni és elindulni a gazdi hangja irányába. A kiskutya elkezdett ugatni. Majd, mint a filmekben, megpillantották egymást, és
Petra kisírt szemekkel rohant a kutyája felé. Odaért hozzá, letérdelt
és olyan szorosan ölelte magához, hogy szinte levegőt sem kapott.
Szuzi nyugtalan volt, hisz tudta, hogy a kisfiú még mindig bajban
van, és segíteni kell neki minél hamarabb. Hívogatta a gazdáját, de ő
nem értette, mit szeretne a kutya. Követni kezdte. A kutya az udvar
végében lévő hatalmas gödörhöz vezette Petrát, aki megpillantotta
a bajban lévő kisfiút. Azonnal segítségért szaladt. Nem csak a diákok, de a tanári kar is besegített a mentőakcióba, hogy mihamarabb
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felhozzák a gödör alján rekedt gyermeket. Egy daru segítségével az
egyik tanár leereszkedett, és a karjaiba vette a legyengült kisfiút, aki
az egész éjszakát a gödörben töltötte. Az éjszaka elég hűvös volt,
elképzelhető, hogy megfázott szegény. Bizonyára le is gyengült. Bevitték a melegbe, adtak neki forrócsokit és kifaggatták, hogy történt
a baleset. A kisfiú csak dadogott, alig tudott megszólalni. Végül csak
annyit mondott: – Kö-szö-nöm, kiskutya! – Átkarolta az ebet, aki
szintén fáradt és gyenge volt, de megnyalta a fiú sápadt arcát. Az
igazgató elrendelte, hogy azt a lyukat ássák be, nehogy egy újabb
baleset forduljon elő.
Petra hazavitte Szuzit, és kihívta hozzá az állatorvost, hogy vizsgálja meg. Az orvos csak azt mondta, hogy a kimerültségen kívül
kutyabaja sincsen. A lány megnyugodott. Megetette kiskutyáját, aki
két nap múlva visszanyelte az erejét, és alig várta, hogy újra iskolába
menjen a kis gazdijával. A történtek után Petra nehezen szánta rá
magát, hogy újra elvigye Szuzit az iskolába.
Amikor az iskola kapujához értek, a kutya megpillantotta a kisfiút. Ugatott egy nagyot és odarohant hozzá. A fiú nagyon örült,
hogy újra találkozott megmentőjével. Petra a könnyeivel küszködött.
Odament hozzájuk, de a meghatottságtól ő sem tudott mit mondani. Látta, mennyire megszerették egymást. Megértette, hogy Szuzi
és a fiú már összetartoznak. Hirtelen elhatározásra jutott. Nehezen,
de kibökte: – Kisfiú! Látom, a kutyám nagyon megszeretett téged,
és tudom, tűzön-vízen át veled tartana. Szeretném, ha mostantól a
tiéd lenne…! – Kinyitotta a fiú markát és belehelyezte a pórázt. A
fiú nem tudott megszólalni. Megölelte a lányt és a fülébe súgta: – Rá
sokkal jobban fogok vigyázni, mint magamra! Megígérem! – Ezt
a megható jelenetet az iskola összes diákja és tanára végignézte. A
csendes délelőttnek végül egy hatalmas tapsviharral lett vége.
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Tajti Gerda Ilona
9. G osztály

különdíj

A magányos fácska
Volt egyszer egy sűrű nagyerdő, és élt ebben az erdőben egy pici,
árva bükkfacsemete. Az anyját a favágók elvitték tűzifának, az apja
pedig egy viharban dőlt ki, ő pedig ott maradt egyedül az erdő közepében a rókalyukkal szemben, amit egy pár hete ásott Sündörgi,
a róka. Úgy gondolta a fácska, hogy ő majd egy szép sudár, nagy
fa lesz. De ez sajnos nem így lett, mert a figyelmetlen róka, ahogy
ásott, elvágta a fácska egyik gyökerét. Ezért egyik nap a fácska magától kidőlt.
A nagyerdő lakói nagyon szomorúak voltak, mert igen szerették
a fácskát, ezért megemlékeztek róla. Sün Rózsi hozott gyertyákat, és
ezeket tették a kidőlt fácska köré, majd énekelni kezdtek egy szép
dalt és meggyújtották a gyertyákat.
Egy este úgy határozott Hugó bácsi, a vén öreg bagoly, hogy
repül egyet az erdő fölött. Ekkor vette észre, hogy a fácska nem
áll ott, ahol szokott, ezért hát gyorsan elment mókus Nellihez, és
megérdeklődte, hogy mégis, mi történt a fával. Elmesélte neki Nelli
töviről-hegyire, hogy hát a róka ásás közben elszakította az egyik
gyökerét, ezért elpusztult a kicsi fa.
Hugó bácsi nagyon elszomorodott a rossz hír hallatán, el is köszönt a kis mókustól, és elment haza gondolkodni a hallottakon.
Egy pár perc után arra jutott, hogy hát ez az élet rendje az állatoknál
és az embereknél, mindenki születik, aztán egyszer eltávozik az élők
sorából.
A rengeteg lakói még sokáig beszélgettek és meséltek a fácskáról,
aztán egy idő után már nem emlegették, de a szívük mélyén mindig
emlékezni fognak a pici bükkfácskára.
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Reményi Brúnó
9. G osztály

Édenkert
Az Édenkertről nekem a boldogság és a gondtalan élet jut eszembe, ahol minden csak egy karnyújtásnyira van.
Réges-régen mindenki, még az állatok is, szerették egymást, békességben éltek. Az oroszlánok nem bántották a bárányokat, sőt
velük együtt legelték a füvet. A fák az égig értek, a völgyekben pedig patakok csordogáltak, amikből az élőlények ihattak. A fákon hatalmas és ínycsiklandó gyümölcsök teremtek, amikből az emberek
ehettek. De az embereknek semmi sem volt elég, többet szerettek
volna. Egyszer egy kígyó azt mondta nekik: ha a tiltott fáról esznek
gyümölcsöt, akkor halhatatlanok lesznek, és mindent megkapnak,
amire csak vágynak. Az emberek ettek is a tiltott fa gyümölcséből,
de Isten ezt megtudta, ezért az embereket száműzte az Édenkertből.
A legtöbb embernek gondtalanul kezdődik az élete, de aztán
szembekerülnek a nehézségekkel. Engem az Édenkertre emlékeztet az, amikor nyáron több hétig egy fantáziatáborban vagyok, és a
végén már megszokom, és egyre könnyebb oda elmennem, mert ott
vannak a barátaim. És a játék, amit elképzelünk, az a kedvencem.
Nekem eddig a legrosszabb időszakom az volt, amikor a tábornak
vége lett, és újabb egy évet kellett várni a következőre, és közben
más rossz dolgok is történtek. Elkezdtem olyan dolgoktól is félni,
amik régen mentek nekem, például az utazástól.
Érdekes, hogy más népeknek is fontos az Édenkert. A Perzsa-öböl helyén valószínűleg volt is egy Édenkert-szerű táj. Általában a filmekben is az elején jól kezdődnek a dolgok, de aztán valami
rossz történik. Minden embernek van olyan időszak az életében,
amikor minden jó volt, de aztán mégis akadályokba, nehézségekbe
ütköznek. A népek életében is szokott lenni ilyen aranykor, amire
egyszerre jó és rossz visszaemlékezni. Jó, mert szép elképzelni a
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boldogságot, ami az övék volt, de rossz is, mert ez már nincs, elveszett. Az emlékekben csak még szebb lesz a múlt. Annyira, hogy
lassan mesebelivé változik, már alig hasonlít a valóságra. Szerintem
az Édenkert nem más, mint a megszépült múlt.

Varga István
9. G osztály

Szerintem az Éden
Szerintem az Éden olyan hely, ahol a Föld állatai, a vizek élőlényei
és az ég madarai békében élnek egymás közt. Az Édenben boldogan
élnek a növények és az állatok egyaránt. A Föld termékeny, hisz a
négy folyó belőle ered. A négy folyó akár a négy égtáj, ott kezdődik
minden, és az idők végezetén ott is fejeződik be. A tökély szimbóluma, Isten tökéletességének legtisztább és legelemibb formája. A
béke és harmónia világa, közepén a két fával. A két fa szimbolizálja
a két próbát, amin az életben minden ember végigmegy. Az egyik az
élet próbája, aminek a szeretet és a jóság a mércéje, a másik a tudásé,
melynek pedig az engedelmesség és alázatosság. Ádám és Éva az
utóbbin elbuktak, paradox módon azzal, hogy ettek a fa gyümölcséből.
A türelem rózsát terem, tartja a mondás, és ha Ádám és Éva megbíztak volna Istenben, az a bizonyos rózsa kinyílt volna számukra.
Azonban nem minden próbát buktak el, ahogyan az emberiség sem.
Földi létünk ideje alatt az élet próbáját kell kiállnunk. S bármilyen
nehéz is néha, megéri a jutalom, hisz lelkünk halhatatlan, akár csak
az élet fája. Az emberen múlik, hogyan teljesíti az Éden próbáit, s a
végén rájöhetünk, hogy bizonyos értelemben az Éden minden egyes
emberben ott van, és minden egyes emberben ott él egy kígyó is. Az
Éden története példa mindennapjainkra nézve, hogy amikor a kígyó
megkísért, máshogy cselekedjünk. Az Éden fiai és leányai vagyunk,
s ahogy Isten szavakkal teremt, az ember szavának is, bizonyos értelemben, teremtő és romboló ereje van. Teremtés és rombolás, bűn
és erény, jó és rossz mindannyiunkban ott van.
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Ahogy az ember idősödik, úgy változik benne az Éden is. Ádám
és Éva gáncstalannak lettek teremtve, akár a kisdedek. Azonban idővel a gyermek is megismeri a rosszat, akár elődeink, de jónak lenni
úgy, hogy képes vagy a rosszra is, a legnehezebb. Azonban ha valaki felülkerekedik ezeken a próbákon, megüdvözül, és ha mindenki
kiállja az Éden próbatételeit, a Földön is beköszönt maga az Éden.

Kovács Szilvia
12. G osztály

A reggel, amikor minden megváltozott
Lementem a konyhába, ám senkit sem találtam ott. Gondoltam,
hogy anya és apa elment vásárolni. Máskor is előfordult már, hogy
felkeltem, és senkit se találtam otthon. Elkészítettem a müzlimet és
leültem reggelizni, közben igyekeztem válaszolni az üzeneteimre.
Szokás szerint Szanditól érkezett a legtöbb. Mindenféle őrült videókat és hangüzeneteket küldött ébresztő gyanánt, de most nem
törődtem velük. Rossz érzés fogott el. Csak az órát néztem. A másodpercmutató lassan haladt előre, alig vonszolta magát. A falióra
alapos megfigyelését egy éles hang szakította meg. A csengő hangja
volt.
Kinéztem az ablakon, egyenruhás embereket láttam. Az ajtónál
két jól szituált magas férfi állt. Kinyitottam nekik az ajtót. Csak álltak
és komoly arckifejezéssel néztek rám hosszan, majd megkérdezték, hogy én vagyok-e Erdős Hanna. Ezután már csak a hangjukat
hallottam, és az ajkuk mozgását láttam. Egyetlen egy mondatot értettem meg. Tisztán és élesen hallatszott az az egyetlen mondat az
egyikük szájából:
– Az édesapja és az édesanyja ma reggel egy autóbalesetben elhunytak.
Ettől kezdve ez a mondat úgy dübörgött a fejemben, mintha egy
ismétlődő lemezről hallanám. A két férfit ordítva küldtem el, de még
megkérdezték, hogy van-e, akit felhívhatnék, hogy ne legyek egyedül. Egy másodpercre elgondolkodtam ezen, majd hirtelen megint
üvöltésben törtem ki.
– Igen! Menjenek már innen! Menjenek innen!
A két férfi beült a járőrautóba és elment. Bementem a házba,
lerogytam, a hátammal támasztottam az ajtót, és patakokban folyt a
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könnyem. Sírás közben Áront próbáltam elérni, de szokás szerint ki
volt kapcsolva. Csak pörgettem a névjegyzéket a mobilomban, mígnem Szandihoz értem. Megnyomtam a hívás gombot. Kicsöngött,
és másodpercek múlva beleszólt. Nekem viszont egy hang se jött ki
a torkomon. Szandi csak a sírásomat hallhatta. Én pedig csak ennyit
fogtam fel abból, amit mondott:
– Ne mozdulj, indulok hozzád!
Szandi nem sokkal később meg is érkezett, és én rögtön elkezdtem mesélni neki a ma reggel történteket. Ő átölelt szorosan. Ös�szeszedve minden maradék erőmet, azt is eldadogtam neki, hogy
próbáltam Áront is hívni, de ki volt kapcsolva. Még sokáig beszélgettünk, majd hazaküldtem őt azzal, hogy nyugodt lehet, rendben
leszek. Miután látta rajtam, hogy most nem vágyom senki társaságára, elköszönt. De annyit még mondott, hogy reggel majd újra
eljön hozzám. Felmentem a lépcsőn, egyenesen az ágyamhoz, és
lefeküdtem. Mindenhonnan a szüleim néztek rám a velük készült
közös fotókról. Ahányszor csak rájuk pillantottam, fátyolossá vált a
tekinttettem. Végül elnyomott az álom.
Valami villogó, fényes szirénával álmodtam. Reggel nem igazán
tudtam hova tenni a dolgot. Aztán villámcsapásként bevillant minden. A szüleim meghaltak, és én végleg egyedül maradtam. Folyton
az járt a fejemben, hogy most mihez kezdek majd egyedül. A fájdalmam ellenére képtelen voltam sírni.
A következő napokban úgy éltem, akár egy szellem. Este fürdésnél a vizet sokáig folyattam magamra, és csak álltam ott, és azon
gondolkodtam, hogy család nélkül maradtam, és hogy ebből elég, és
most legyen ennek vége. Kivonszoltam magamat a fürdőszobából,
és lefeküdtem az ágyamba. Elaludtam.
Elérkezett a temetés napja. Kivettem a szekrényből az egyik tiszta fekete egybe ruhámat. Majd a fürdőben ott álltam a mosdó felett, és csak mostam és mostam az arcom. Ahogyan a hideg víz a
bőrömhöz ért, úgy éreztem, hogy a fájdalom is enyhül kissé. De ez
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csak egy pár percig tartott. Ezután kihúztam a szemem egy fekte
szemceruzával. Szandi már az ajtó előtt várt rám. Kezembe vettem
a fekete esernyőmet, mert láttam, hogy zuhog az eső.
Lezajlott a temetés. Nem volt benne semmi különleges, a pap
elmondta az ilyenkor megszokott dolgokat. A résztvevők a végén
részvétnyilvánításukkal tartottak fel. Teljesen felesleges, csupán kopott közhelyek.
Hazaérve megnéztem a telefonomat, és láttam, hogy Áron üzenetet küldött. Megnyitottam. Egy képet láttam, alatta felirattal: megcsaltalak. Abban a pillanatban ledobtam a telefont, amely ezer apró
szilánkra tört. Éreztem, hogy elájulok, és a padlóra zuhantam a szilánkok közé. Azt kívántam, hogy többet ne ébredjek fel.
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III. helyezés

Viski Rajmund
11. I osztály

Victorius király kutyái
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, akit Victoriusnak
hívtak. Ez a király a kegyetlenségéről és a szívtelenségéről volt ismert. Nincstelen szegény emberektől orozta el a lúdjaikat, csirkéiket és disznóikat, csakhogy ő mindennap fényűző életet élhessen,
és megkérdőjelezhetetlenné tegye hatalmát. A királynak volt mitől
tartania, hisz népe folyamatosan fellázadt ellene. Támadták a királyi
udvart, és számon kérték királyukat, hogy miért veszi el a szegény
embertől azt, amiért ő nagyon sokat dolgozott. A király a lázadókat
sorra kivégeztette. Már kezdett belefáradni népe irtásába, de tekintélyparancsoló szeretett volna maradni népe szemében, hogy féljék
hatalmát.
Egy napon Victorius tanácsadója odalépett a királyhoz és így
szólt:
– Őfelsége! Mint tanácsadó, kötelességemnek érzem, hogy felvessek önnek egy lehetséges megoldást a jelenlegi problémára!
– Na, kivele! – válaszolta azonnal a király. A tanácsadó azt javasolta az uralkodónak, hogy a kincstárból vegyen ki annyi pénzt, hogy
vehessen magának veszélyes vérebeket, akik majd megvédik a királyi
udvart. Victorius makacsul ragaszkodott a vagyonához, de be kellett
látnia, hogy talán ettől majd a pórnép meghátrál. Így hát beleegyezett a király. Elküldte legfőbb csatlósát, hogy vegye meg neki a környék legveszélyesebb kutyáit. A szolga négy napon és négy éjen át
kereste a legveszélyesebb kutyákat, mire végre visszatért a palotába.
Hozott magával három vérszomjas fenevadat. Az uralkodó nagyon
megörült a kutyáknak. Azonnal enni adott nekik, és elhalmozta az
ebeket minden jóval. A palota udvara köré magas falakat építtetett,
majd a kutyáit közvetlen a palota bejáratához láncolta. Akik átlépték
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a magas falakat, azokat egytől egyig mind széttépték a vérszomjas
ebek. A király elégedett volt kutyáival. Hírük hamar elterjedt a vidéken. Mindenki tartott tőlük, egyetlen embert kivéve.
János volt a legravaszabb ember a falujában. Bárkinek kiforgatta a zsebeit észrevétlenül, hogy a napi betevőjéről gondoskodjon.
Megunta a szegény életet, ezért elhatározta, hogy felmegy a palotába, és ellopja a király vagyonát. Az emberek próbálták lebeszélni őt,
mondván, hogy ekkora hatalmassággal szemben nem lehet esélye,
de János rájuk se hederített. Szeme előtt csak a cél lebegett, hogy
majd gazdag, fényűző életet fog élni. Veszítenivalója nem volt. Rászedte legjobb barátját, Ferdinándot, hogy tartson vele. Hajnalban
útra is keltek. Mentek, mendegéltek, átmentek a sötét erdőn, átkeltek rengeteg városon, mígnem elértek a király városába. Megvető
tekintettel bámulta az úri nép a két szegény legényt. János nem jött
zavarba, kihúzta magát, majd megszólalt:
– Na, merre van a királyi udvar?
Zavartan nézett rá, majd hangos nevetésben tört ki a gazdag
népség. Bolondnak nézték Ferdinándot és Jánost, pedig ők komoly
szándékkal érkeztek Victorius városába. János hirtelen haragra gerjedt, elővette kopott táskájából a borosüvegét, majd a hozzá legközelebb álló úriember fején darabokra törte. Mindenki riadtan nézett
ezután a két férfira.
– Mitől hiszitek többnek magatokat? – kiáltotta János, majd a
földön fekvő férfira nézett. – Ugyanúgy ömlik a vér a fejedből, mint
nekünk. Te sem vagy sebezhetetlen. Nekünk is ugyanannyi jogunk
van a fényűző életre, mint nektek. Utoljára kérdezem: hol van a palota?
A gazdagok mind egy irányba mutattak, a folyón túlra. Ferdinánd
köpött egyet köszönetképpen, majd folytatták útjukat. A folyóhoz
érve már látták a hatalmas falakat. Ahogy ott álltak a hatalmas épület közelében, a fiúk kissé megtorpantak. János erőt vett magán, és
azonnal elkezdte levenni ruháit.
– Vetkőzz, barátom! Úszva kelünk át a folyón.
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Ferdinánd nem szólt semmit, némán vetkőzni kezdett. A hidakat
őrizték, így hát ott nem mehettek át. A két férfi belemártózott a
vízbe, majd gyors tempóban úszni kezdtek. Hosszasan küzdöttek a
vad hullámokkal, mire végül átértek. Felöltöztek hát, majd felmásztak a hatalmas falra. Ferdinánd kissé megfáradtan ücsörgött a kövek
legtetején. Onnan ráláttak a bejáratra. A mérges ebek már morogtak,
hisz messziről érezték a két fiú szagát.
– Ne félj pajtás! – szólt mosolyogva János. – Mindent kiterveltem
előre, csak csináld azt, amit mondok.
Ferdinánd némán bólintott, majd lemásztak a fal belső felén. A
kutyák vadul ugatni kezdtek, amint meglátták a két idegent.
– Jól figyelj rám, barátom! – suttogta Jani. – Lépj közelebb a
kutyákhoz, de nagyon vigyázz! Ferdinánd homloka gyöngyözött
a verítéktől, de eleget tett barátja kérésének. Ekkor János hirtelen
meglökte hátulról a barátját, és a kutyák szinte másodpercek alatt
darabokra tépték szegény Ferdinándot. Ez idő alatt János belépett a
palota ajtaján. Lábujjhegyen lépkedett fel a csigalépcsőn. A lépcsősor legtetején volt a király szobája. Benyitott a fiú, a király mélyen
aludt. Nyugodtan alhatott, hiszen tudta, hogy majd a kutyái megvédik őt. A fiú nem tétovázott, kinyitotta táskáját, majd gyorsan belepakolta Victorius összes aranyát. Miután végzett, felkapta vállára a
kopott bőrtáskáját, majd mosolyogva a király fölé hajolt:
– Téged nem bántalak! Majd az idő ellened fordul!
Megpaskolta a király kerekded hasát, majd távozott.
Másnap reggel Victorius azonnal maga elé hívatta az udvar népét, és kérdőre vont mindenkit. Senki sem tudott magyarázatot
adni, hogy hová tűnt a kincs. Victorius hirtelen haragra gerjedt, és
azonnal elbocsátotta az összes testőrét. Teltek múltak a napok, majd
a hetek. Victorius magára maradt a hatalmas palotájában, együtt a
három éhes kutyával. Nem mert kilépni palotájából, hisz már több
volt az ellensége, mint a barátja. Eltelt egy hónap. A király a megmaradt javakat mind felélte. Megette a néptől lopott ludakat, tyúkokat,
disznókat. A király olyannyira csak a saját sorsán aggódott, hogy a
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kutyáiról teljesen megfeledkezett. Egy nap a király elhatározta, hogy
kiáll a népe elé, és a kutyáival mindenkit megölet, míg meg nem
lesz az összes aranya. A király kilépett az ajtón, de amint átlépte az
aranyozott küszöbét, az éhes kutyák rögtön rávetették magukat és
széttépték.
János a mai napig vidáman és lelkiismeret-furdalás nélkül él a
királytól lopott vagyonából, még ha ezért hátba is kellett szúrnia a
legjobb barátját. Ő lett a környék leggazdagabb embere. Volt mitől
tartania. Egy napon úgy határozott, szerez magának kutyákat, hogy
megvédjék vagyonát…

Szilva,
barack,
sültkrumpli

Gazda László
II/10 osztály

Édes Pöttyöm!
Megláttalak a múlt héten, és azóta elolvadok a szemed fényében.
Ezért írom neked első falevelemet. Nagyon tetszenek a gömbölyded formáid, bár annak nem örülök, hogy szőrös a tested. De így is
rád gondolok éjjel-nappal. Úgy megcsókolnálak! Ha lenne kezünk,
minden nap kézen fogva sétálnánk az ágon. Érés után a földön találkozunk, alig várom, hogy egybefőzzenek minket, és a nagymama
kamrájában beteljesedjen barackszerelmünk.
Három héttel később...

Kedvesem, te kerek test!
Benned eleget leltem kedvem, el kell mennem, mert lelkem szerelmet vesztett benned. Nedved elveszett, mely kedvemet szegte, s
e szerep nem kellemes nekem. Keresek egy nedvesebb, kellemesebb
testet, mely szerelmet szerez nekem. Ne feleselj, ne szemtelenkedj
velem. Engedj elmennem!
Exkedvesed!
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Kiss-Bakos Gabriella
9. Ny osztály

Drága Husikám!
Minden nap várom a pillanatot, amikor láthatlak a tányéron magam mellett. Öröm látni, ahogy belehemperegsz a zsemlemorzsába.
Én is utánad ugranék, de mint sült krumpli, ezt nem tehetem. Élvezem minden percét, ahogy az olajmedence partján együtt várakozunk a barnulásra. Szerencsére a bátortalanságom hamar elmúlik,
mikor belekerülünk együtt a forró olajba. Imádom nézni, ahogy
pirulsz és egyre kívánatosabb leszel. Olyan forróságot érzek a szerelemtől, hogy a szakácsnak be se kellene kapcsolnia a fritut. Várom
a pillanatot, amikor a fehér tányéron együtt utazunk a messzeségbe.
Örök Szerelmed: SÜLTKRUMPLI
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Eizler Gréta Beatrix
10. G osztály

Éjjeli ábránd
Szilva vagyok egy szép zöld szilvafán,
az éjjeli hold vígan mosolyog rám.
De én ugyan ügyet sem vetek rá,
szerelmesen bámulom a mellettem lógó szilvát.
Bár elmondhatnám neked, mit érzek, s hogy
mennyire szeretlek téged.
Mióta megszülettünk, együtt nőttünk,
együtt tündököltünk.
Szerelmemet nem szegheti se hó, sem eső,
nem teheti tönkre a haladó idő.
S ha egyszer lepottyanunk majd a fáról, én akkor is hozzád bújok.
Nincs, ki nálam jobban szeret, szilva szívem sosem felejt.
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Koppány Anna
10. G osztály

Szerelmes szilva
Szeretem az illatod,
főleg, mikor rám csorogsz.
Megmártózom zamatodban,
egyesülünk a gyomorban.
Fagyhalálban, magányomban
elmerültem szürke gyászban.
Vágytam rá, hogy érezzelek,
szagoljalak, ízleljelek.
Égő tűzben hemperegtem,
szívem olvadt a melegben.
Lelkem lángja fel-fel lobban,
megláttalak a konyhában.
Megvettek, de ki is dobtak,
soha többé nem láttalak.
Itt fekszem a nagy piszokban,
bús magányban elrohadtam.
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Kanizsai Kristóf Gábor
10. G osztály

Drága alma
Ó, csak te vagy már,
ki csillapítja szomjam.
Az érzés arra indít,
hogy kiáltva mondjam:
„Te édes, de zamatos vagy!”
Nincsen gyümölcs más,
melyért szívem lángol,
meg nem szabadulok
a pokoli vágytól.
Álom vagy nekem,
vagy ahhoz hasonló,
tényleg tökéletes,
mégis megfogható.
Bíbor palást leplez
belül ékes aranyt,
minden gyümölcsöknek
a legszebbike vagy.
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Horváth Szabina Zsuzsanna
10. G osztály

Türelmes szerelem
Éretlen kisalma korunk óta ismerjük egymást,
hiszen együtt nőttünk fel, egy udvarban.
Amikor először megláttalak, még kis pöttöm almácska voltál,
akkor még nem pillantottam rád, akkor még nem hoztál zavarba.
Mára pedig egy szép piros alma lett belőled,
éjjel-nappal téged nézlek, rólad álmodozom,
minden nap arra vágyom, hogy a szél idefújjon hozzám téged,
s hogy az élet ne vegyen el soha tőled.
Életem végéig várni fogok rád, mert tudom, hogy megéri.
A gondolat, hogy téged két levelembe zárhassalak,
piciny szívemet melegíti.
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Tóth Angéla
10. G osztály

Elveszett szerelem
Lágy szellő érinti orcáját.
Végtelen gyönyörű zöld szárát.
Elfúj mellőle a tomboló szél.
Súgja halkan, ne vidd el, ő bennem él.
Zengik az ágak, hogy térj vissza.
E fuvallat visz engem összevissza.
Tombol a szél, nem ereszt.
Tomboló szívem téged nem feled.
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Somogyi Kristóf
10. G osztály

Szomorú sültkrumpli
Én csak egy sárga, kicsi sültkrumpli vagyok,
aki úgy vágyik rád, mint a kukorica a majonézre,
de neked el kell menned, és itt kezdődnek a bajok.
El kell menned messzi vidékre.
Távol leszel és hiányzol majd, mint virsli mellé a ketchup.
Sosem feledlek, mindig itt leszel a szívemben,
mint palacsintán a szirup.

Graszl Marcell Csaba
10. G osztály

Sültkrumplis kétsoros
Talán a felcsapó gőz vagy a fritőz, mi így éget (pedig csak a szerelem),
ám ez a gyorséttermi alkalmazott igen bájos lélek.

Nagy Vitéz Sámuel
10. G osztály

Tiszta tányér
Pihenek, száradok,
pattogzott zománcom, karcos felületem csak érted kiált.
Magas szirtek, veszélyes kilincsek.
Odavágyom hozzád,
fehér lakkod csillan a nap meleg sugarain.
Fenyeget a magas, a törés, de nem félek.
Érted meghódítom a vitrin tetejét is, ha kell,
csak a meleg, ölelő zsanérjaid közt nyugodjak.
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Tajti Gerda Ilona
10. G osztály

Levélke verse
Én egy pici levél vagyok,
szerelmes és nagyon okos,
páromul egy fát választottam,
aki sudár, délceg és magas.

Ő éltetett engem, aztán ősszel
búcsúztunk egymástól szépen.
Kit szerettem, a fát, nem felejtem el,
míg világ a világ.

Együtt élünk, együtt halunk,
mert mi örökkön-örökké,
egymáshoz tartozunk.

Senki nem él örökké,
így hát egy levél sem,
elköszönök most már én,
közelít a hideg tél.

Rügyből lettem, avar leszek,
valaki marad és valaki megy.
Szerettem a fának levele lenni,
az Életből a részemet kivenni.

Szalay Kornél Kristóf
10. G osztály

Szilva a fán
Mesélő:
Egyszer volt, hol nem, volt egy kedves kis szilvafiú, aki beleszeretett
egy szilvalányba.
Magányosan lógok a szilvafán.
És lesem a legszebb szilvalányt.
Bár egy gyomorban lennék emésztve.
Együtt virítanánk egy lekváros kenyéren.
Egy talajon érlelve.
Egy forró cefrében egymás mellett...
Jaj, mi mindent megadnék érted,
veled lenne szép az élet.
Virágkorom óta figyelek.
Eleinte cuki kis rügy voltál,
aztán te is hamar kivirágoztál.
Mindig megkértem a méhet,
hogy az összes virágport adja tenéked!
Napsütés túl gyorsan érlel engemet.
Félek, hogy az idő engem előbb eltemet…
Mesélő:
Szerencséje lett a szilvafiúnak,
hiszen hirtelen nagy vihar támadt,
és letört néhány faágat.
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Mikor összeszedte a földesúr a szilvákat,
kimagozta, és húsukat a cefrébe vágta.
Két magot eltett a sok közül.
Az egyik mag főhősünké.
A másik meg kedveséé.
Betette őket egy kis cserépbe.
Rakott rá egy kis földet.
Ott összeért kettőjük gyökere,
és egy földben ölelkezve
szép nagyra nevelkedtek.
Ágaikon már édes termések teremnek.

Kovács András László
10. G osztály

Szerelmes szilva a fán
Szilva vagyok
színem kék
nem túl csúnya
nem is szép
átnézek a barackfára
kicsi szívem rablójára
az ő színe csodaszép
hamvas üde frissesség.
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Kamenszki Nikoletta
10. G osztály

Reménnyel hintett szerelem
Csak lóbáltam a testem a fának az ágán,
bámultam a másik fának csodás termését némán.
Bárhogyan lóbáltam magam a fán lengve,
nem nézett rám szívem egyetlen szerelme.
Teste kerek volt s vonzóan hintázott a széllel,
de hirtelen elvitte őt valami egy hatalmas kézzel.
Később tudtam meg, hogy baracklé lett belőle,
s minden férfi csak az ő testét kérlelte.
Bárcsak engem vittek volna, bár én még éretlen vagyok,
s így hogy elvitték egyetlen szerelmem, örökre egyedül maradok.
Így hát lógatom itt tovább magam a fán,
s a gondolataimba merülök némán.

Tóth-Könczey Kelemen
10. G osztály

Csacsanszka lepotika verse
Ősszel ültettek gondos kezek,
tavasszal megjött a langy meleg,
zsákba hozta József, Benedek,
rajtam is kinyíltak a rügyek.
Tudod-e, ki vagyok, kiskomám?
Áprilisban virágba borult koronám,
a nyári nap, szerelmesem,
érleli sötétkék termésem.
Őszi szellő ringatja
seregnyi gyermekem,
hamvas héjuk csillan
az éji holdfényben.
De jaj! Minő gyötrelem,
földrengés rázza testem,
sok porontyom végzete,
aláhullanak a mélybe.

73

Addetur,
én így szeretlek!
Reklámszövegek

Varsányi Domonkos András
10. I osztály
Nem tudok helyesen írni, és nem mindig koncentrálok az óra menetére. De a világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvén tudok programozni, és rajtam kívül még több ezren értik, hogy mire gondolok.
amikor azt mondom, hogy Java Script. Ez nem egy világnyelv, hanem egy programozó nyelv, és nem örülök, ha valaki összekeveri a
számítógépet a szárítógéppel. Büszkén gondolok vissza a tavaly év
végi átlagomra, és hogy mennyit fejlődtem másfél év alatt. Szeretem
a játékokat is, de ha feladat van, akkor az az első. Itt tanulok Budapesten az Addetur Baptista Gimnáziumban, és nálunk van az ország
legjobb programozója. Addetur, én így szeretlek!

Zeke Máté
10. I osztály
Nincs keresztem, nem vagyok fogyatékos, és nem vagyok szeretettel teli. A világ egyik legfárasztóbb iskolájába járok, és még rajtam
kívül több ember is érti, mire gondolok, amikor azt mondom: Gál.
A családnevem gyakrabban használt, mint a keresztnevem, és nem
örülök, amikor valaki összekeveri az alvást a pihenéssel. Büszkén
gondolok a dohányzás miatti büntetéseimre, alvásom elhárítására
szolgáló tanári operákra, és az osztályon belüli fingszagra. Szeretem
a minőségi csengőt és a hipószagú padokat. Addetur, én így szeretlek!
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Havas Dániel
10. I osztály
Nincs karikás ostorom, nem vagyok betyár, és nem hordok bő
gatyát. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és
rajtam kívül még több százan értik, hogy mire gondolok, amikor azt
mondom: Addetur. Ha a földön nincs is, de legalább a nevemben
van hó, és nem örülök, ha a vízibusz helyett a buzi visz. Büszkén
gondolok a tanárokra, az igazgatóra, az osztálytársaimra, hogy kibírják mellettem. Szeretem a 20 perces szünetet, a lyukasórát, az
osztályfőnökit és a fejlesztőórát. Itt élek a világ végén. E-sportban
mi vagyunk a császárok, és igenis nálunk van a világon a legnagyobb
infláció! Magyarország, én így szeretlek!

Csizy Bence Barnabás
10. I osztály
Nincs karikás ostorom, nincsen még bérletem se, és nem hordok
szoknyát. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem,
és rajtam kívül még több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom: tömegközlekedés. Nem örülök, ha az emberek
összekeverik az autózást a tömegközlekedéssel. Büszkén gondolok
a szökőévente nem késő vonatokra, a buszokra és a villamosokra.
Szeretem a beragadó jegyautomatákat, a késésről tájékoztató hangosbemondókat és az üvegszilánkos peront. Itt élek Magyarországon. Késésben mi vagyunk az elsők, és senki nem tud minket utolérni. Magyarország! Én így szeretlek!
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Benke Marcell
10. I osztály
Nincs még érettségim, nem vagyok zseni, és nem hordok Gucci
nadrágot. A világ egyik legszebb és legnehezebb szakát végzem, és
rajtam kívül még több ezren, tízezren értik, amikor azt mondom:
bit. Az tanóráim száma megelőzi a szabadidős óráim számát, és nem
örülök, ha az emberek minket, szakgimiseket összekevernek a sima
gimisekkel. Büszkén gondolok az osztályomra, tankönyveimre, telefonomra. Szeretem a sorozatokat, filmeket, és a programozást. Itt
tanulok az Addeturban. A mi programozás óráink a legszórakoztatóbbak, és igenis nálunk élnek a legkedvesebb tanárok. Addetur! Én
így szeretlek!

Nagy Dominika
10. I osztály
Nincs jó videokártyám, nem vagyok matektanár, és nem hordok
magamnál CPU-t. A világ egyik legnehezebb tantárgyát tanulom, és
rajtam kívül még több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor
az mondom: cheat. A RAM megelőzi a ROM-ot, és nem örülök,
ha a tanulók összekeverik. Büszkén gondolok a tanárainkra, a tudásra, amit megosztanak velünk. Itt tanulok az Addeturban, ahol
mi vagyunk a legkirályabb és a legkockább osztály, és igenis nálunk
vannak a világ legjobb játékai. Informatika! Én így szeretlek!
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Mezei Zoltán Dániel
10. I osztály
Tény s való, hogy nálunk élnek a legszebb lányok, de a legocsmányabb férfiak is... A rendőrök és mentősök általában egy óra múlva
érnek csak ki, még a kórház mellé is. Az adók csak nőnek, az egészségügyre nincs elég pénz, de stadiont bezzeg építenek. Labdarúgást
gyakorlunk 600 ezer éve, mégse jutottunk előrébb, de vízilabdában
sokkal jobban teljesítünk, még Bud Spencer is elismerte ügyességünk. A világ
legismertebb nyelvét beszélem, és minden tinédzser és felnőtt érti,
mikor azt mondom: laggolok g**i. Magyarország! Én így szeretlek!

Rédey Ádám Bence
10. I osztály
Nincs kamerám, nem vagyok fotós, és nem hordok billentyűzetet. A
világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és rajtam kívül még néhányan értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom:
cw tab tab. Az Assembly megelőzi a Basic-et, és nem örülök, ha
összekevernek minket a villamosmérnökökkel. Büszkén gondolok
Neumann Jánosra, a 3990X és a RTX2080 TI-ra; tanárnőre, a cw
tab tab anyjára. Szeretem a gaminget, a net mérést és a Powershell-t,
a Sárkányokat, és az Így neveld a sárkányodat. Itt élek a karantén szívében. Pálinkaivászatban mi vagyunk a császárok, és igenis nálunk
élnek a világ legszebb kockái. Tech, én így szeretlek!
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Czakó Barnabás
10. I osztály
Nincsen wordöm, nem vagyok informatika-tanárnő, és nem hordok magamnál Office 365-t. A világ egyik legszebb és legnehezebb
programozás-nyelvét használom, és rajtam kívül még több ezren
értik, hogy mire gondolok, amikor az mondom: nyuszifül, macskaköröm. Nem szeretem, amikor összekevernek egy 9 G-ssel vagy 9
Ny-ssel. Büszkén gondolok azokra az emberekre, akik túl tudják élni
az Addeturt. Szeretem az alkoholos italokat és a snüsszt, imádom
a Pillangó utcát. Itt élek az interneten, és mi vagyunk a legjobbak
a puskázásban, és igenis nálunk élnek a leginfantilisabb emberek.
„Addetur, én nagyon, de nagyon szeretlek!”.

Halász Dávid
10. I osztály
Nincs tabletem, nem vagyok buta, és nem hordok melegítőnadrágot. A világ legszebb és legkönnyebben érthető programozás-nyelvét beszélem, és rajtam kívül még több százan értik, mire gondolok,
amikor azt mondom, hogy cw cw tab! A hiányzások száma megelőzi
az osztály létszámát, és nem örülök, ha a tanárok összekeverik a tantermeket. Büszkén gondolok a osztályfőnökömre, a hálózattanárra
és az iskolánk igazgatójára. Szeretem a Packet Tracert, a Word és az
Euro Truck Simulator 2-t. Itt élek a II. kerület szívében. Mi vagyunk
a császárok, és igenis nálunk élnek a világ legjobb segítői, pálinkaívói
és gamerei! Addetur! Én így szeretlek.
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Szajkó Tamás Kristóf
10. I osztály
Nincs se kezem, se lábam, és a mű felső végtagom se hordom. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és rajtam kívül
még több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom:
Visual Studio. Az egyest megelőzi a tanulás, és nem örülök, ha ös�szekeverik a hardvert a szoftverrel. Büszkén gondolok az Addetur
tanáraira. Szeretem a rövidített napokat és a szüneteket. Itt élek Európa szívében. A rendszergazda szakmában mi vagyunk a császárok,
és igenis nálunk élnek a világ legszebb Tanárnői. ADDETUR, én így
szeretlek!

Somogyi Kristóf
10. G osztály
Nem hordok bőrruhát. A világ egyik legnagyobb és legnehezebb zenei stílusát hallgatom, és rajtam kívül még több millióan értik, hogy
mire gondolok, amikor azt mondom: The Dance of Eternity. Nem
örülök, hogyha az emberek összekeverik a rockot és a metált a zajjal.
Büszkén gondolok James Hetfieldre, a stílus egyik úttörőjére, John
Petruccira és Mike Portnoyra. Szeretem a poliritmikus progresszív
dalokat, a könnyed rock-dallamokat és ezek keverékét. Itt élek Európa szívében. Rockban, metálban mi is császárok vagyunk! Magyarország! Én így szeretlek.
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Csonka Vivien Erzsébet
10. G osztály
Nincs kapacitásom bizonyos dolgokhoz, nem vagyok zseni, nem
mindig figyelek. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és rajtam kívül még 25-en értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom: „nekem a diák az első, mindent a diákért.” Nem
örülök, ha összekeverik a kollégiumot a sulival. Büszkén gondolok
a versenyekre, melyeken iskolámat képviselhetem, a házon belüli ki
mit tudokra. Európa szívében élek. Távoktatásban mi vagyunk a
császárok, és igenis nálunk tanulnak és tanítanak a legnagyobb szuperhősök. Addetur, én így szeretlek!

Koppány Anna
10. G osztály
Nem vagyok egy nyelvtan zseni, nincs sok eszem, éppen annyi,
amennyi kell, és nem vágyom a hírnévre. A világ egyik legszebb
nyelvét beszélem. A Föld egyik legszebb helyén élek, és ha mennék
más országba, visszavágynék magyar tájra. Ismerem az utcát, folyót,
a nagy mezőn a napraforgót. Büszke vagyok a magyarra, szalonnára
s jó borra. Szeretem én a jó verset, Petőfit, Aranyt, Adyt. Itt tanultam járni-kelni, felkelni és továbbmenni. Itt próbáltak tanítani, de
megmondtam: nem fog menni.
„Nem verték belém tanítók / Bottal a költészetet, / Iskolai szabályoknak / Lelkem sosem engedett.” Petőfivel búcsút intek. Jó magyarként
így szeress meg!
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Graszl Marcell Csaba
10. G osztály
Nem írok leckét, mert van jobb dolgom. Nem tanulok dolgozatra,
mert puskázni biztosabb. Szeretek az osztálytársaimmal a kanapén
gubbasztani, miközben arra várunk, hogy rátegyék a kémiadolgozatot a nyomtatóra, és rajtam kívül még huszonnyolcan értik, hogy
mire gondolok, amikor azt hallom: „Megvannak a kémiakérdések,
gyerekek!”, és büszkén mondhatom, hogy még soha nem írtunk
ennyi ötöst az osztályban. Itt a tanárok nem indítanak hajtóvadászatot a csínytevők után. Addetur, én ezért szeretlek!

Reményi Brúnó
10. G osztály
Nincs karikás ostorom, nem vagyok betyár, és nem hordok bő
gatyát. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélhetem,
még ha kisebb beszédhibákkal is. Rajtam kívül még több millió embernek eszébe jut március 15-én, hogy „Rabok legyünk, vagy szabadok…” Szeretem a Városligetet, a Duna-partot, a Margitszigetet és
még sok mindent. Magyarország! Én így szeretlek!
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Horváth Szabina Zsuzsanna
10. G osztály
Nem vagyok egy mindenttudó, a matekhoz se nagyon értek, de azt
biztosan tudom, hogy egy olyan gimnáziumba járok, ahol mindenkit elfogadnak olyannak, amilyen. Sokan tudhatják, hogy mit értek
azalatt, ha azt mondom: Addetur. Az Addetur Baptista Gimnáziumban a legfigyelmesebbek a tanárok. Nem vagyunk könnyű osztály,
sokszor nehéz minket fegyelmezni, de szeretjük egymást, a tanárok
illetve osztálytársaink különböző vicces szólásait. Ha kell, kiállunk
egymásért, és segítséget nyújtunk társainknak. Mert ezek vagyunk
mi. Én így szeretlek, Addetur!

Papp Vivien
10. G osztály
Nincs bennem előítélet, nem vagyok zárkózott, és nem a lábamon
járok. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és
rajtam kívül sokan értik, hogy mire gondolok, ha azt mondom: elfogadás. A családnevem megelőzi a keresztnevemet, és nem örülök,
ha kiközösítenek valakit az iskolában. Büszkén gondolok a tanárokra és az osztálytársaimra. Szeretem az Addeturt, az órákat és az
udvart. Itt található Európa szívében az iskolánk. Elfogadásban mi
vagyunk a császárok, és igenis nálunk járnak a legelfogadóbb diákok! Addetur Iskola! Én így szeretlek.
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Tóth-Könczey Kelemen
10. G osztály
Nincs légpuskám, nem vagyok öreg, és nem hordok szűk pólót. A
világ egyik legjobb nyelvét beszélem, és rajtam kívül az egész ország érti, hogy mit fantáziálok, amikor az beszélem: a pitvarba. A
családnevem megelőzi az utónevemet, és szomorú vagyok, hogy ha
a bevándorlók összetévesztik Rómát Romániával. Büszkén vágyom
Szűz Máriára, a teremtő anyjára, Kolombusz Kristófra és leányára.
Szeretem az esti misét, erős paprikát, a kék buszt, a somlói galuskát.
Itt élek Magyarországon. Az úszásban mi vagyunk az uralkodók, és
igenis nálunk élnek a legszebb romok tervezői! Magyarország! Én
szívélyesen szeretlek!

Szalay Kornél Kristóf
10. G osztály
Nincs bennem gyűlölet, nem vagyok lenéző, és segítőkész vagyok.
Magyarország egyik legsokszínűbb iskolájába járok. Rajtam kívül
még 300 diák érti, mikor azt mondom, hogy NE BIZALMASKODJ! A nevem benne van az e-naplóban, és nem örülök, ha azt
látom, hogy valakit kiközösítenek és piszkálnak. Büszkén gondolok
Máriára, a kreatívra, Dani bá’ kísérleteire, Bogi néni töriórái kapcsán
országunk múltjára, Zsuzsa néni és Piroska néni nyelvóráira. Nem
szeretem a becsengőt, de szerettem a tanárokat, a szakköröket! Ide
járok suliba a Marczibányi térre. A tanárok fárasztásában mi vagyunk
a császárok! És igen, nálunk romlik el legtöbbször a lift, és mibennünk van a legtöbb szereTETT. Addetur, én ilyennek szeretlek!
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Nagy Vitéz Sámuel
10. G osztály
Nincs karikás ostorom, nem vagyok betyár, és nem hordok bő
gatyát. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és
rajtam kívül még több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor
azt mondom: csípős hagyma mehet bele. A mulatóstól zengenek a panelek zegzugai. Büszkén gondolok a magyar sporteredményekre és a
balatoni borokra. Így szeretlek, Magyarország!

Eizler Gréta Beatrix
10. G osztály
Nem értek az informatikához, de ezt megértik a tanárok.
Én a liftre sokat várok, és ha ezért kiabálok,
megértik az ADDETURos diákok.
S hogy mi a legjobb nálunk?
Egymásért kiállunk.
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Kedves Sándor!
Kortárs kritika Petőfi Felhők ciklusáról

Petőfi Sándor: A FÉRJ HAZAJŐ BETEGEN...
A férj hazajő betegen.
Hű nője orvosért
Megy hirtelen.
Miként siet, az istenért!
Az orvostól mindent remél,
Azért rohan érte, mint a szél,
Oly gyorsan azért keresi föl...
Jól tudja: az orvos gyakran öl.
Barsi Dominik
10. G osztály
Kedves Petőfi Úr!
Mély sajnálattal tudatjuk Önnel, hogy az Ön által A férj hazajő
betegen című művét nem vagyunk hajlandóak megjelentetni az alábbiak miatt:
A vers lenézi az orvosokat, idézem: „az orvos gyakran öl”. A
másik hibája a versnek, hogy nem szól semmiről, nincs érdekes története, se kidolgozott szereplői, továbbá nagyon rövid.
Versének azonban van előnye is, mint például az, hogy egyszerű
a nyelvezete, így sokak számára érthető, valamint olvasása nem vesz
el túl sok időt.
De ha egy kicsivel több időt fordítana egy rendes, hosszú mű
megírására, mint sok ilyen rövid, semmitmondó valamire, akkor talán még egy napon elismert költő válhatna magából.
Üdvözlettel:
Anonymus, a Pesti Hírújság főszerkesztője
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Zeke Máté
10. I osztály
Kedves Sándor!
Kérem, magyarázza már meg, mi a jó szagú úristen ez az iromány, amit nekem iderittyentett?! Ez most az orvosok társasága
ellen irányuló taktikai támadás szeretett volna lenni, vagy éppen
taktikai támadás, csak nőkkel a célkeresztben? Azt szeretné, ha ezt
publikálnám? Esélye sincsen annak, hogy erre a csodára én tintát
pazaroljak. Bővítse ki, és adja ki novellaként, bánom is én, hogy mit
kezd vele! De ne ennél a lapnál próbálkozzon! További szép napot!
Dik Jóska főszerkesztő
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Petőfi Sándor: AZ ÉN SZIVEM...
Az én szivem egy földalatti lak,
Sötét, sötét!
Az öröm egy-egy fényes sugarat
Csak néha vét
Mélyébe e földalatti háznak.
Ez a fény is csak azért pillant bele,
Hogy lássa a szörnyeket, mik ott tanyáznak,
Mikkel televan, tele!

Czakó Barnabás
10. G osztály
Tisztelt Petőfi Sándor!
Kérem, kíméljen meg ettől a nevetséges műtől! Ez az iromány,
ha annak lehet nevezni, borzalmas, tudatlan, pesszimista, és hozzá
még buta is.
Azért, mert maga nem tett semmit, hogy boldogabb legyen az
élete, emiatt nem kell az egész világot beskatulyázni úgy, mint egy
szerencsétlen balesetet, amit nem lehet kijavítani soha többé. Rossz
időszaka van, de kérem, tartsa meg magának ezeket a furcsa, egyben
bizarr dolgokat. Bár igaz, lehet kegyetlen az élet, de ettől még, könyörgöm, lehetne egy kicsit optimistább, és maradjon meg a realitás
talaján.
Kérem, gondolja át az életét, mielőtt ilyeneket ír nekünk!
Maradok őszinte híve:
Czakó Barnabás
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Petőfi Sándor: A BÁNAT? EGY NAGY OCEÁN
A bánat? egy nagy oceán.
S az öröm?
Az óceán kis gyöngye. Talán,
Mire fölhozom, össze is töröm.

Koppány Anna
10. G osztály
Tisztelt Petőfi Sándor!
A vers hangulatát illetően eltér korábbi költeményeitől. Öntől
eddig még csak hasonlót sem olvashattunk. A bánat óceánként, az
öröm az óceán kis gyöngyeként jelenik meg a költeményben. Ez a
kép jól érezteti az emberi bánat mélységét és az öröm apró, olykor
észre sem vehető megjelenését. Az emberi örömök törékenységét,
mulandóságát s a bánat emberfeletti hatalmát szólaltatja meg az ellentét. Nem tudhatjuk, hogy szerelmi csalódásai vagy az életében
fellépő válságos időszak vezetett-e a költemény megszületéséhez.
A mű emellett annak rövidsége miatt is rendkívül meglepő. Habár a formai elemeknek megfelel, terjedelmében hagy maga után
némi kivetnivalót. Ki hallott már négy soros versről? Az ilyet gyakran szem elől téveszti az ember, vagy csak átsuhan rajta a tekintete.
Mindazonáltal a versben semmi kifogásolható nincs. Így nyugodt
szívvel továbbítjuk a nagyközönségnek.
Őszinte híve,
Koppány Anna főszerkesztő
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Petőfi Sándor: EMLÉKEZET...
Emlékezet!
Te összetört hajónk egy deszkaszála,
Mit a hullám s a szél viszálya
A tengerpartra vet... - Reményi Brúnó
10. G osztály

Az emlékezetről
Tegnap eljutott hozzám Petőfi Sándor egyik verse, mégpedig az
emlékezetről szóló. Én személy szerint leírom őszintén, nem tudtam
mire vélni. Amint elkezdtem olvasni, szinte már hagyhattam is abba
az olvasást, mert egyhamar a végére értem. Hol ennek a vége? Kérdeztem magamtól, persze választ nem kaptam rá. Nem értettem,
hogy küldhettek be ilyet.
Eddig olyan írásokat kaptam, amiknek volt eleje és természetesen
a végük se maradt le. Haragomban már gyűrtem volna össze az írást,
és dobtam volna bele a kályhában lévő lángok közé, mikor végül is
azon kaptam magam, hogy akaratlanul is újból és újból fölmondom
magamnak a verset, mert belém rögzült. Úgy döntöttem, elolvasom
még néhányszor, és utána döntök, mi legyen a sorsa: engedélyt adjak a kinyomtatására, vagy az eredeti tervemnél maradva dobjam a
kályhában egyre magasabbra cikázó lángok közé, hogy elenyésszen.
Unottan ugyan, de elkezdtem elölről elolvasni. Viszonylag sok
időbe telt, ahogy az először határozott véleményemet elkezdtem
szépen fokozatosan megváltoztatni. Lassan elkezdtem értelmezni a
szavakat, mire utalhatnak. Az, ahogyan egy eltört hajó deszkájához
hasonlítja a költő az emlékezetet, olyan, mintha az emlékeinkből
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csak egy maroknyi maradna meg életünk folyamán, amire később
is fogunk emlékezni. Elgondolkoztam rajta: én már mennyire sok
dologra nem emlékszem, főleg a kisgyermekkorom az, ami gyorsan
elszállt, és amiből csak homályos emlékfoszlányok maradtak meg.
Rájöttem, hogy nem is akkora gond, hogy befejezetlen a vége, mert
így érdekesebbnek hat maga a vers, a végét pedig mintha ki lehetne következtetni. Szerintem, ahogyan a tenger a tengerpartra veti a
deszkaszálat, olyan, mintha emlékeink egy kis része mindig megmaradna, örökké kísértene bennünket.
Úgy határoztam, engedélyt adok e mű kinyomtatására.
Tisztelettel:
Reményi Brúnó főszerkesztő
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Petőfi Sándor: FUTÓ FOLYAM HULLÁMAI...
Futó folyam hullámai
Az ember miljom vágya;
Perc hozza őket, perc ragadja el.
A sors azért nem szokta teljesíteni,
Azért nem hallgat rája;
Jól tudja: mikorra egy kegyét leejti,
Az ember már régen mást esdekel,
S hogy kérte amazt, el is felejti.

Varga István
10. G osztály
Péntek, 235. szám

március 20. 1846.

Országos Hírlap
Irodalmi újdonságok:
Ugyan nem idegen számomra Petőfi Sándor munkássága, a közelmúltban felém intézett rövid verse, a „Futó folyam hullámai” mégis
reám gyakorolt hatásában párját ritkítja. Petőfi idei versei ugyan meg
sem közelítik elődjeik sikereit, továbbá nem láttunk idén tőle sem
hőskölteményt, sem népmesét, fiatal még az esztendő, adjunk az
ifjúnak némi időt. Elvégre „Türelem rózsát terem.” (Habár manapság már nemigen élnek a szólásokkal, remélem elnézték nekem ezt az
egy kivételt.) No, de rátérve a versre magára, egy igen érdekes műről
beszélünk. Hangulatát tekintve elégikus, epigrammatikus, azonban
mégsem nevezném rendhagyó műnek (mint ahogy Petőfi maga sem
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mondható rendhagyó poétának), ugyanis tartalmát tekintve valami
egészen szokatlanról beszélünk. Az ember vágyait egy folyam szeszélyes vágyaihoz hasonlítja, mely egyik pillanatban még erre, a másik pillanatban arra kíván hánykolódni. S midőn megtörténik, már
a másik irányba csapna. Valamennyi olvasónk magára ismerhet eme
gondolkodásmódban, mégis, véleményem szerint, egy férfinak szent
kötelessége szabályoznia életének folyóját, akár Széchenyi István a
Dunát. Mivel ha mégsem teszi, az kiönt, akárcsak nyolc éve az említett folyó. Petőfi verse azonban híján van bármiféle tanulságnak,
nem törekszik jobbá válni, hanem hanyagul beletörődik mind az
ember hibás természetébe, mind a sors kegyetlen mivoltába. Ezt, a
mélyenszántó gondolatok ellenére, kifogásolom a műben, mivel az
embernek, az Isten szent kegyelméből, életre szóló kötelessége törekedni arra, hogy mindig jobbá s jobbá váljon. Enélkül sem az egyén,
sem a családja, sem az országa nem jut sehová. Törekednünk kell a
jobbra, hogy akképpen méltók legyünk a jóisten végtelen szeretetére. Petőfi Sándor, habár jó gondolatokat sorakoztat fel, a szellem
végtelen háborújában esze ágában sincs felülemelkedni ellenségén,
az emberi természeten, s ezáltal nem ad semmiféle értéket olvasója
számára, ami segíthetné ebben a sziszifuszi harcban, mit minden
ember él, s szüntelenül élni kíván, a végtelen, néhol édes, máshol
keserű harcban, amit életnek hívunk. Azonban, kedves olvasóim,
legyen akármilyen keserű is e harc, a legsötétebb éjszakában is, elég
egyetlen gyertya pislákoló fénye, hogy utat mutasson, s a szeretet,
mely a legháborgóbb folyót is megszelídíti, a szeretet nem egy gyertya halvány fénye... a szeretet az, ami éjszakánként lángra lobbantja
a csillagokat.
Varga István rovatvezető
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Képtelen

1/9 osztály

Sajátos ábécé

Anett az Aldiban anakondán andalog.
Álmos álmában állva ásít az állomáson.
Bakódi Béla bekente bajszát, bement a boltba.
Cirmos cica cinegét cirógat. Cili cica cimborájával cimbalmozik.
Csípős csicseriborsó csicseregve csiripel.
Dénes Debrecenben diófát dönt decemberben.
Erika Erikkel eperlekvárt eszeget ebédre.
Éva érdeklődik érmei értékéről.
Francia fiú Flórával fenomenális fagylaltot falatozik.
Gigantikus gilice görnyedten gubbasztott a gáton.
Gyula Gyulán Gyurika gyufáját gyógyítja.
Hajnal hasadtával hajlandó Hajnalka hajat mosni.
Imre inge igen illatos.
Jani józanul járkál Jászberény járdáján.
Karcsi kalapjával kacérkodik.
Lajos lucskos lecsót lopott Lajosmizsén.
Mama meggymagért magasra mászik. Nadrág nélkül nőzni nem nehéz.
Nana nagyot nézett Nóra napján.
Ostoba Olga otthona Oroszország.
Ötször öt öreg ökör Őrbottyánban öklendezik.
Péri Piri petrezselymes pizzájával pöröl.
Réges-régen rizses répát raktam Rigó Rozi retiküljébe. Sokat sikkasztott
Sanyi Sáritól.
Sziszi szerdán szamócaszörpöt szürcsöl szépséges szerelmével, Szabinával.
Totó totószelvényt tölt, tétovázva továbbhalad tutitipp testével a tóhoz.
Tyűha! Tyúkeszű tyúkomból tyúkleves!
Urbán Ubul undorító uborkájával untat.
Ükapám üzbég üzleténél ügyetlen ürgét üldöz.
Viktor Veronikát visongva veri vesszővel a vonaton. Vili vidáman villog
Valival a vilin, videós vicceken vihogva. Vanish vámpír véresen versenyez.
Zita zenével zaklatja Zoltánt. Zalán zebrán zongorázik Zalán. Zoltán
Zalaegerszegen zoknival zakózsebében zalafelvágottat zabál.
Zsoltika zsíros zsákkal zsonglőrködik Zsámbékon.
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René Magritte: Az ember fia

Balogh M átyás
9. Ny osztály

A ragasztóteszt
Egyszer volt egy kisfiú, aki nagyon szeretett ragasztóval csinálni
mindent. Annyira odáig volt a ragasztóért, hogy volt, amikor ragasztóból készült evőeszközzel evett. Amit csak lehetett, ragasztóval oldott meg. Mikor felnőtt, egy ragasztógyártó céghez ment el
dolgozni, ahol ő tesztelte az újabb és újabb ragasztókat, különböző
módon.
Az egyik pillanatragasztót a lehető legfurább módon tesztelte.
Az a remek ötlete támadt, mi lenne, ha egy almát ragasztana az
orrához. Így ezzel a kíváncsisággal telve, nyomott egy nagy pötty
ragasztót az orrához, és az uzsonnára hozott almáját hozzányomta
az orrához. Pár perc várakozás után egy almával az orrán jelent meg
a ragasztó készítőjénél, hogy jelentse, a ragasztó kitűnően működik,
de most már kérné az anyagot, amivel le tudja oldani a ragasztót,
mert alig lát az almától. Amikor is megtudta, hogy az még nem
készült el, és egyhamar nem is fog, így jó pár hétig almával az orrán
kell élnie.
Erre nagyon nagy kétségbe esett, és már rohant is vissza tesztelőtermébe, hogy minden lehetséges módon megpróbálja leszedni az
almát anékül, hogy uzsonnája megsérülne. Minden oldóanyagot rácsöppintett, de egyik sem segített. Így almával az orrán kellett hazamennie, sőt, mindent az almával együtt csinálnia. Ezzel együtt járt
dolgozni, barátokkal sörözni és valahányszor kérdezték, mit keres
az az alma az arca előtt, csak annyit felelt: „Ne is kérdezd!” Végül,
három és fél hét múlva megjelent a pillanatragasztó készítője, hogy
kérne egy szívességet tőle, és utána leszedi az almát az orráról.
– Bármit, csak szedje le! – hallatszott a válasz.
És így készült el eme remek kép, amely később a ragasztó hirdetőképe is lett. A ragasztótesztelőnknek pedig egyetlen kis piros folt
maradt az orrán, amely emlékezteti lüke húzására.
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K ántor Fruzsina
9. G osztály

Részem
Egy részem valahogy égen-földön vezet,
és sosem hagy begyógyulni egy-egy sebet.
Gyöngyök gurulnak szanaszét a lélekben,
honnan tudod, hogy jó ember az, aki bízik Istenben?
Sokszínűnek egyszer mondtak,
pedig nem vagyok.
Hiszen benned sem lakoznak angyalok?
Jókedvvel, mondod a hazugságot rólam.
Pedig te vagy az egyetlen, aki világít a hóban.
Üstökös száll az égen és én alatta azt vallom,
hogy nem minden ember hős, aki kedves, azt kell mondanom.
Megvívva mindenkivel a harcot,
most már tudom, hogy honnan is merem fel azt az arcot.
Tóth Dorottya
9. G osztály

Vallomás az Élethez
Keresem magam itt-ott,
búskomor változásom.
Miért ingatag lelkem?
Mert babérkoszorúm felejtem,
tűző, napsütötte
nap
szabadon,
ingatag lelkem, haragom,
szívemet kérdezem…
s faragom.
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Zalka István M áté
I/9 osztály

A Hangya és a Tücsök
Hajnócz y Péter novellája nyomán

Ősz van!
A hűvös november ködöt varázsolt az erdőre,
deret a házak tetejére.
Hull már a fák levele,
a tájat a szél ezekkel hinti be.
Egy kicsi ösvény vezet a réten át,
így szűkítve az erdő hosszú, fás sorát.
Itt mendegélt a Hangya,
kicsit szürke, de fejét mindig a nyakán tartja.
Sokat dolgozott a réten,
télre a betevőt is gyűjtötte szépen,
hogy családja a nélkülözéstől ne féljen.
Ezzel ellentétben szomszédja, a Tücsök
henyélt és zenélt,
lusta volt és remélt.
Messzi távolból már hallatszott a zene,
Hangya úrnak csilingelt a füle.
Ment nyomban a zene után,
hol Tücsök koma hegedült már jócskán.
„Mondja, szomszéd, mit csinál,
miért hinti az út porát?
Netán fázik a keze,
miért nincsen kesztyűje?
Ez a vékony kis kabát
nem segíti az Ön baját.”
Bizony, eljött a zord tél,
nem váratott magára,
belepte az erdőt
és hideget hozott a házakra.
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A Hangya látszatra nem fázott,
mutogatta a magán hordott ruhadarabot.
„A feleségem kötötte télire,
nyakamra és a kezemre.
Ügyes asszony, szorgos, dolgos,
de ha jól tudom, Ön nőtlen, mocskos,
ez nekem már bőven sok most.”
„Nőtlen lennék, úgy bizony,
nekem más az élethez való viszonyom.
Albérletben lakom,
majd egyszer megmutatom.
Zenélek és énekelek,
magamnak így megfelelek.”
Majd ebben a szélben
a Tücsök mélyen a zsebébe nyúlt,
melyben egy cigarettásdoboz lapult.
„Parancsoljon, Hangya szomszéd,
pár slukk után jobb lesz ismét.”
Rázta fejét a Hangya:
„Nem szokok én vissza újra,
letettem már jó pár éve,
nem is költök ily fölösleges termékre.
Jobban járna, Tücsök uram,
ha Ön is letenné nyomban.
Tudja, mi az ára,
cserélné inkább kajára.
Tudom én, hogy egészségre káros,
közben meg csábos.
Spóroltam én minden vasat,
nem henyéltem el a nyarat.
Új lakásra kell a pénz,
elhatározás volt az egész.
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Dacoltam én önmagammal,
mindennapi nyomorommal.
Nem kell hozzá földtulajdon,
csak egy kis ház a domboldalon.
Elég egy rozsdás kulcs a zárba,
állhatok az ablakába,
és elnézhetek hét határba.
Ön viszont Tücsök úr,
mit csinált,
nem fogta meg a munka kemény markát.
Nem lehet így megélni,
értem én, hogy szeret zenélni.
Bizony, bizony, zord a tél
és senkit sem kímél.
Gondolta, hogy nem lesz tél,
rideg, hideg, hisz már minden didereg.”
„Sok kismadár kikerülte ezt a telet
és máshol csicsereg,
szélvihar kereng
a kopasz erdő és rét felett.
Előttem már ragyog az út,
a vonatom lassan zakatol.
Itt hagyok minden mérget,
nincs itt jövő, se élet.”
„Rokonságba megy talán,
hogy elkerülje a hideg bánatát?
Tán fázik, látom,
magára adjam a kabátom?”
„Vendégségbe, hova, kihez,
nem élek én családi életet.
Párizsba megyek, a nagy Párizsba,
hol napsugár száll az arcomra.”
„Viccel, szomszéd,
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mit tesz velem,
bolondnak nézi a fejem?
Miből menne, hogy utazna?
nemhogy a jó szóra hallgatna és dolgozna!”
„Meghívtak engem Párizsba,
vár már a Conservatoire, a nagy zeneiskola,
hol nyűtt hegedű vonyít fel a csillagos égre,
tört dallamok játszanak a nap fényére.
Nem hallatszik erdő sűrűjéből az ágak ropogása,
zöld füvön a szarvasok futása,
csak nyers fából a hegedű dala,
erről majd eszébe jutok valaha.”
„Hát elmegy, szomszéd, mégis igaz,
karrierje szépen halad?
Párizs csodás város,
kár, hogy nekem csak álmomban csábos.”
„Hangya szomszéd, ne búsuljon,
helyette inkább nekem szurkoljon.
Ha sikerül, kiviszem,
páholyból nézheti koncertem.”
„Viszont akkor, Tücsök úr,
vigyen el egy üzenetet,
e szegény Hangyától.”
„Mondja, szomszéd, mit üzen,
elviszem ez kétségtelen.”
„Keresse meg La Fontaine urat,
énekelve mondja el,
a Hangya mindig figyel,
nem felejtette el szavait,
csókolja meg a lábait…”
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Pallos Ágoston
I/9 osztály

A Tücsök és a Hangya
Volt egyszer egy Tücsök meg egy Hangya,
az egyik folyton, a másik sosem került bajba.
Szomszédok voltak és nagy barátok,
mégis másképp látták a világot.
A Tücsök csak ivott és pipázott,
és az életében folyamatosan hibázott.
Utcazenész volt az ebadta, azt hordta,
ami másnak nem kellett és a kukára kirakta.
A Hangya vállalkozó volt,
morzsaporszívókat gyártott,
és ebből szép hasznot látott.
Egyszer arra lett figyelmes,
hogy a Tücsök nincs otthon.
Minden akkumulátora lemerült –
és a nyomorult elvonóra került.
A Hangya nagyon várta haza.
Mikor végre hazatért, minden megváltozott:
a Hangya munkát adott neki,
és a Tücsök örült, legalább nem otthon ül és az epret szedi.
A Tücsök és a Hangya
eztán cégtársak lettek,
együtt ittak és ettek.
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Sáling Hanna
9. Ny osztály

Red Ball
Ez a fura állat, ami csak az autós versenypályák mellett található
meg. Kedvenc csapata a Ferrari, ezért piros színű. Gömb alakú, akkora, mint egy üveggolyó, hátát szőr borítja. Fekete szemei vannak.
Gurulva közlekedik. A fák lecsorgó nedvéből táplálkozik, de olykor
az aszfalton elhullott sültkrumplinak is örül, mint majom a farkának. Hosszú, aprócska nyelvével nyomban felnyalja.
Magányosan él. A pályán maradt gumifoszlányokat gyűjti, és abból kis luxusházikót épít. Az biztosítja számára a meleg otthont, ami
a Boksz utcában található. A kisgyerekek nagy kedvence, ha meglátnak egy ilyen különös állatot, rögtön elkezdik simizni, ő pedig boldogan csóválja a farkát, mint mikor az ablaktörlő a nagy esőzések
közepette törli a szélvédőt.
Szereti, ha jó az idő, mert akkor kint gurulhat ide-oda, sőt, még
akár a száguldó cirkusz körözéseit is élőben kísérheti figyelemmel,
ráadásul a pálya széléről, ami még a VIP-helyeket is felülmúlja. Olykor még az autók tetejére is felugrik. Red Ball nagyon szeret ezen a
zajos helyen élni.
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M ajercsik Zoltán
9. Ny osztály

Darugém
A darugém a daru és a gém kereszteződéséből jött létre, de nagy
árat fizetett érte, mert nagyon-nagyon erős lett, viszont repülési képességét teljesen elvesztette. Ezért a darugém a röpképtelen madarak csoportjába tartozik. Kedvenc élettere az építkezések környéke.
Nagyon erős, de néha túlvállalja magát. Ilyenkor felborul, és mivel
elcsökevényesedett a szárnya, csak egy másik darugém segítségével
tud talpra állni.
Új utódait autógyárakban hozza világra. Színe általában feltűnő
sárga, bár léteznek más színű egyedek is. Tollazata teljesen hiányzik.
Sok alfaja létezik, például van úszóképes is. Kedvence eledele a gázolaj, de nem veti meg a gépzsíros ételeket sem.
Leszögezhetjük tehát, hogy a darugém a haszonállatok körébe
tartozik, de nem egy öleb, és nem környezetbarát.
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K iss-Bakos Gabriella
9. Ny osztály

Pinkbet
Messze távol a Karibi-szigetek partjain él egy különleges denevérfaj, a pinkbet. Sokban különbözik a közönséges denevérrokonaitól, ugyanis ez a faj napfényben rózsaszínű, csillogó fényben pompázik. Az éj leple alatt viszont foszforeszkál, a közelben lakó falusi
emberek nagy csodálatára.
A helybéliek szinte istenként tisztelik ezt a denevérfajt. Hetente
ajándékkal zarándokolnak a barlangjukhoz. Így derült fény különleges táplálkozási és alvási szokásaikra. Ugyanis a rózsaszín denevér nem vérrel, hanem virágnektárral táplálkozik, és akkor alszik,
mikor éppen kedve szottyan, legyen az a nap bármely szakaszában.
Habár színében teljesen különbözik a megszokottól, az állat megtévesztésig hasonlít a közismert fajra.
Védett fajnak számít, ugyanis a régmúltban kalózok csapatai
próbálták elkapni őket, és hajójukon a papagájuk mellé szegődtetni. Rengeteget rabul is ejtettek, de ezekről az állatokról tudni illik,
hogy minden pinkbetnek megvan a maga párja, és a másik nélkül
képtelen élni. Sajnos sokuk magányában elpusztult. Néhányan párjuk után vágyódva szökni próbáltak, de a kalózok megneszelték és
bezárták őket a cellájukba. Ezért mára már számuk igencsak megfogyatkozott, így a maradék kis csodákra árgus szemekkel vigyáznak
a helybéliek.
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Dadaistók
Dadaista versek

Horváth Krisztofer
11. I osztály

Igazat mondott
igazat mondott a civil felkelés
hatalmi harc a drogkartel
uszoda mögött a homály
a lehetőség erre van
Szaller Dávid Péter
11. I osztály

Nyerges és a Jobbik
Elemér és Huba tüntettek Budapesten.
Míg Bieber a WC-ben prédikált.
Amíg egymásra találnak a sudoku macskái,
mindaddig tankoljon a BKK-nál!
Kardos Gergő Krisztián
11. I osztály

Bálnabél
Nekifutásból ugrok egy felpuffadt bálnabélbe,
csak a mozgás végett,
mint egy hirdetésre,
amelyre nem jelentkezett senki.
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Kovács Dávid Máté
11. I osztály

Legyen Olimpia Budapesten
A BKV Zrt. lányként akar élni
Miközben a minimálbér boldogan
Szaladgál bionikus művégtaggal
Február közepétől lehet igényelni
Donald Trump nem lopott szerelmi életét
A gyengéd erotikus hegyikecskét
Schmitt Pál dolgozatával egyben
Halva született csecsemő
Legyen olimpia Budapesten

Mann Sebastian Alexander
11. I osztály

A tejföl
a tej teteje a tejföl
mivégre tehát?
vélt életem vérző vadkanja vonaglik
és sírba száll
és vége

Rózsaszál
Karvalytőke-homloklebeny szilajlik, mint rózsaszál.
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Kékes Zalán Csaba
11. I osztály

Vörös unalom
Terhemre telt megírni eme verset,
mint vörös nyakú majom, ki megvet.
Ne légy rest, az új stadiont felépíti
a Rákóczi út középső tengelyére.
Propaganda lecsúszik, mint munkásgránát
meleg reggelen.
Nézz fel! Látod? A csillagot, mint
mentőfény képe megannyi vörös fejű úr
fényes hajáról kopó bőr.
Magyar vezeti az éremtáblát,
ez nem baj, hiszen a tizenharmadik
nyugdíj helyett a kilencediket költik.

Ballagóra
A 12. I osztály utolsó
magyaróráján írt versek

Bóta Á dám Attila
Kecses hajó vitorlája látszódik a partról,
nemes matróz kiáltását hallani a szélben.

Burián Bence György

Híd
Előttem életem Hídja: álmok, célok csábító hangja.
Előttem életem Hídja; megkerülhetetlen, amin
maga a sors hívogat, a nagy hajtóerő, mint a lágy szellő
játékos keze a hulló és betakaró hópehelynek.

Demjén Csaba Attila

Bálnák hívnak
Bálnák hívnak, hát menj
és ne félj semmitől, merj,
ne legyél gyáva, légy hát kemény,
harcra fel és élj, légy serény!
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Balogh Viktor
Kincses sziget szava hív.
…
Paragrafus: a királyi élet gyöngy, nem pitypanglét.
…
A burok kér, hív. De a szív szava száll.
…
Vitorla számára a szél nemes. A kilátás a part.

Fehér Mihály János

Burok
Vitorláshajó repül a víz felszínén
Szívem belebolondul a távolba
Más emberek is kérlelik ezt a látványt
Mert védőmaszk burkolja a szemüket.

Zárka
Száll hangja a csöndnek
Nemes galambok kémlelik a zárkózott népet
Partra vetett halak kiáltják: „Maradj otthon”.
M ajnics Petra

Gyöngyhajú szél
Gyöngyhajába tép a szél,
a kiskirály, íme, itt van, él.
Élete csak most kezdődik, pitypangágyak fölött,
paragrafus késeivel a kisbárányok között.
Száll a madár szelek szárnyán,
szívében egy darab páfrány.
Hívogat a messzeség, a burokból kikel,
kérlel engem, szálljak vele.
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Vitorlába tépett a szél,
téli havas tájon.
Kilátásom nem zavarja sem part, sem szó,
sem nemes álom.
Ha hív a messzeség, hát mennem kell.
Minden kincset, amit a sulitól kaptam,
egy szigetre is magammal vinném –
otthonosabban.

Murguly Elemér

Kincses sziget
Kincses sziget sem ér annyit,
mint az a szó, hogy szeretlek.
Hív gyönyörű szép szavad, s majd egy nap már
soha el sem engedlek.

Nákovics L ászló Iván

1. vers

hol még gyerek ült
most ott por henyél
a szekrényben többéves nasi tessék vegyél
még emlékszem volt pókunk is
a hálója már azóta bővült
a hátsó padsorban akkor még viktor ült

3. vers
ez már elég sorozatgyártott
egy régi diák járt ott
persze nem a verssorok között
hanem az iskola kerítése mögött

7. vers
kéne valami nagy verset is írnom de nem megy
ami a titanikot elsüllyesztette nem volt más csak jéghegy
a mai búcsúzáson a sok jéghegyszív elolvad
lábam előtt leborul a sok síró had
én vitézien írom e sorokat
a szomszéd most nyírja a kertjében a bokrokat

9. vers
királyok küldtek engem e tengerre gyöngyöt vadászni
sajna a gyöngy nem hal így nem lehet halászni
életem nagy próbatétele következik épp
vajon e gyöngyöt felhozom-e? és vajon elég szép?
paragrafus és pitypang na ezzel írj verssort
angolban ha jól tom a reptér airport
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10. Versek Gyára
rendes írónál fogy a tinta és telnek a lapok
én elektronikus betűkkel fizikai helyet spórolok
más biztosan gondolkozna e sorokon
én csak ideírom gyalogolok üres utakon
még akkor is ha én ülök eközben
jön közbe egy taxi a rét közben
e helyet sem tom honnan emlékszem nevére
de ez a vers így is kihathat mások kedvére

Nyári Zoltán Szebastián

Kincs
Nekem nincs szebb kincs,
mint a szép szó.
Egy szigeten éltem eddig,
most mégis hív a tó.
Egy pitypang nagyságú gyöngy
olyan életet ígér, mint a királyé.
Ez a paragrafus összetört.
A nemes szél fújja a vitorlát,
mégis hallom a partról a kiáltást.
Mintha kérné a szálló szív,
halljuk a burkon át, hogy hív.

Szeles Norbert József

Dadaista vers
Körömrágott ujjam csattogtatja a billentyűzetet összevissza.
Bolondságom szabadul és szavakká alakul.

Tirvol Csaba K risztián

Pitypang szaga
Hívogató szó
a béke szigetén,
kincset lelvén
mulatni most jó.
Paragrafus szól a királytól:
maradj otthon!
Gyöngy az élet, megőrzése
többet ér, mint pitypang szaga.
Burokba zárva
száll a korona szájról szájra.
Hívogat az érettségi, mint csillag a tudósokat.
Szellő súgja: most biztos sikerül!
Vitorlánk lobog.
Megáll félelmetesen a hajó.
Nemes lélek kiált:
húzd a vitorlát!
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Viski R ajmund

Karant-ének
Előszedem, utoljára, minden tudásom
és úgy állok a kamerába, hogy mindenki jól lásson.
Ez a tény, hogy elballagunk, érzésemmel játszik,
sírok már, de szerencsémre a maszk miatt nem látszik.
Köszönjük ezt a négy évet kedves tanároknak.
Akik mostanra miattunk a kávéra rászoktak.
Köszönjük az emlékeket, és hogy tanítottak minket,
kívánunk sok jót önöknek, mi, 12. I-sek.
Köszönöm hálásan, hogy átengedtek mindenből,
valószínű csak azért, hogy ne lássanak innentől.
Sokan voltunk a legelején, volt vagy kettő Bence,
de az érettségi után nem marad már egy se.
Petrából csak egy volt ugyan, de így is több, mint kéne.
Egyre jobban csipkelődött, ahogy jött a vége.
A maga módján mindenki kincset ért az osztályban,
most meg otthon gubbasztunk a karanténes fogságban.
Csak kamerákon látjuk a sok kis vidám arcot,
az elhízással folytatunk most élet-halál harcot.
Kiemelem tanáraim, hogy velünk milyen jól bántak,
még egyszer sok köszönet, remélem, hogy jól látnak.
Így az utolsó néhány sorban, elrakom a poénom,
mert megható emlék lesz az ilyenkor, fogékony.
Köszönöm a törődést, és hogy mindig értünk voltak.
Ennél többet egy hálás diák nem is igen mondhat.
Felkészültünk az életre, hisz fel lettünk készítve.
Eldobtuk a mentőövet, ugorjunk a mélyvízbe!
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Utószó helyett

Praznovszky Gabriella
szülő

Kedves Mária ofő!
Nekikezdek, mert
hogy lehetne másképp, mint versben
megköszönni az elmúlt éveket,
ülök a gép előtt keservben,
mert nekem nem adott ihletet
sem jó ofő, se magyartanár,
így szó rám alig talál.
De rá kell jöjjek, tévedek,
ahogy a gyerekre révedek,
látom, milyen nagyra nőtt,
s látom a félig kiművelt főt,
amellyel SZÁMOS verset ír,
ő, ki irodalommal sose bírt.
De nem csak ezért jár köszönet,
ennél sokkal nagyobb a tett.
Négy éve félve engedtem el,
nem tudtam, hogy védőburokra lel.
Olyanra, ahol önmaga lehet,
ahol még érettségit is tehet.
Ahová a kajla tinédzserem
nyugodt szívvel elengedem.
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