
Középiskolások versei 

2017/2018. 
 

Bácsi Renátó: Levél annak, aki nem kaphatja meg 

 

Nem tudom, hol kezdjem levelem, 

Annyi eltitkolt érzés lappang bennem. 

Nem bírja lelkem zárja, amit nem mondhat el, 

Ezért most versben mondom el neked mit rejt 

A csillagos égboltot rejtő szemed, 

mely csábít és nem enged el engem. 

Ajkad oly bíbor, hogy a rózsák elhalnak 

Szégyenükben, egyik sem lehet szebb nálad 

Énekeddel elvarázsolsz, az angyalok   

alászállnának érte a mennyekből fellegeken át 

Mosolyod, ami minden nap élteti lelkemet, 

Arcod  szépségét elfelejteni nem lehet. 

Kezedben lelkek ezreit vinnéd el, ha lehetne 

Átkarolnád e gyermeteg világot szeretettel. 

Gyilkosok ellen védenéd, eldobva mindened 

Csak a te szeretted ne lássa könnyed, 

Mert ha te nem véded meg, ki merne  

egyedül harcba menni hordák ellen, 

ki állna viharban mindennek ellen töretlenül? 

A vihartól nem félve egy  

percre sem. Szilajként vágtatni el  

messzeségbe, vadul, szenvedélyesen. 

Ha folytatnám, mennyi rejlik benned, 

ami a többi emberben alig található meg, 

az én levelem soha nem érne véget. 

Minden pillanat, mikor velem vagy felemel. 

Itt állok közel és mégis távol tőled, mert 

Átölelni vágylak, de nem tehetem meg, 

Nem mondhatom el, hogy mi mindent érzek. 

Nem foghatom meg a kezed, neked  

nem mondhatom el, hogy mennyire szeretlek. 

 

12. osztályos tanuló 

Tata, Színes Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Németh Alma Szulamit: Kettesben magammal 

 

Fekszem az ágyban, síri csendben, 

Énrajtam kívül más nincs velem. 

Kettesben vagyunk, és ez veszélyes, 

Én higgadt vagyok, míg ő szeszélyes. 

Meggyőzne arról, hogy nem kellek, 

De nyugodt vagyok, nem felelek. 

Mondja, hogy ez a hibám meg amaz, 

Hogy nem vagyok más, mint egy romhalmaz. 

És hogy csúnya vagyok, meg gyenge, 

És ha eltűnnék, sokkal jobb lenne. 

Azt is mondja, hogy nem vagyok jó, 

Se értékes, se szeretnivaló. 

Hogy nem érdemlek mást, csak megvetést, 

És halált, meg egy szolid temetést. 

Aztán azt mondja, utál mindenki, 

Hogy engem nem lehet nem szégyellni. 

Majd a fülembe súgja: Öld meg magad! 

Na és ez itt az a szent pillanat, 

Mikor felállok az ágyból, és kimegyek, 

Hogy egy kicsit emberek közt legyek. 

Jól érzem magam, és úgy megyek vissza, 

Hogy bebizonyítom, nincs igaza. 

 

12. osztályos tanuló 

Tata, Színes Iskola 

 

 

Németh Alma Szulamit: Túl minden határon 

 

Fel-fel minden áron, 

El-el túl a határon. 

Átszakítani az átlag rétegét, 

És meglátni végre a győzelem kék egét. 

Gondolni, remélni, hinni, akarni, 

Mindig továbblépni, sosem maradni. 

Eltűrni, ha fáj, nehéz és lehúz, 

De te mindig csak a fény, a cél felé ússz! 

Örökké küzdeni, kitűnni a sorból, 

És felemelkedni végre a leülepedett porból. 

 

12. osztályos tanuló 

Tata, Színes Iskola 

 

 

 



Czettisch Kinga: Az élet 

 

Elindulok a bozontos ösvényen, 

Csupa titok, csupa rejtelem. 

A meg nem válaszolt kérdések hosszú sora, 

Várakozik egy értelmes, el nem mondott szóra. 

 

Sok ideje haladok már, 

Eltelt rengeteg nyár. 

De néha azért megállok, 

S mellette iskolába is járok. 

Tanulok olvasni, írni, 

Betűket felismerni. 

Értelmezni egy szöveget, 

S megérteni az életet. 

Bonyolult s káprázatos, 

Nehéz és bámulatos. 

Érdekes és irreális, 

Unalmas, de optimális. 

Még senki se értett meg, 

De lassan mindenkinek megy. 

Ahogy múlik az idő, 

Úgy lesz ez a kérdés eldöntendő. 

Már 30 éve csak haladok 

Munkát kaptam, s dolgozok. 

Már volt szerelmem, 

Kivel gyermeket nemzettem. 

Felnevelem, és játszok vele, 

Mindig ott leszek mellette. 

Egy kicsit naiv vagyok, 

Hisz nem leszek mindig ott, 

Valamikor majd elengedem, 

És már nem fogja az én kezem. 

60 éves lettem, 

S mindenki rendes velem. 

Boldognak érzem magam, 

Elfutott az idő gyorsan. 

Visszagondolok egy pillanatra, 

Milyen volt mikor a nagyim, 

Az én arcomat simogatta. 

Nekem főzött ebédet, 

S regélt esti meséket. 

Most én is megadhatom ezt az unokámnak, 

S mondhatom, milyen jó egy mamának. 

 

Véget ér ez a bozontos ösvény, 

Itt marad az emlékem örökké. 

S az a válaszom a kérdésre, 

Hogy az élet áldás, mindenkire. 

 

Czettisch Kinga: Nélküled 

 

Ne mondj semmit, a szavak elrepülnek, 

Ne nézz rám, a szemeid elkerülnek, 

Ne érj hozzám, a bőröd jéggé fagyaszt, 

Te nem hozod el újra számomra a tavaszt. 

 

Ha felém fordulsz, bosszút látok, 

Én az igaz szerelemre vágyom, 

De körbe fonnak engem a láncok, 

Bezárva tartanak, akár a rácsok. 

 

Csinálhatnék úgy, mintha bocsánatot kérnék, 

De ettől csak még jobban belülről égnék. 

Érzem a tüzet a szívem környékén, 

Bekerül a kukába, s megy az ösvényén. 

 

A könnyeim lehullnak a földre, 

Ott maradnak, s eltiprom őket örökre. 

Hiába mosolygok, az sosem lesz olyan, 

Mint amikor igazából vigyorogtam, boldogan. 

 

Sosem érzem azt, mit annál az első csóknál, 

Az többet mondott, minden szónál. 

És most, csak a kínomat látom, 

Ez egy szörnyen rossz rémálom. 

 

Nem tudok belőle felkelni soha, 

Itt ragadtam a piszkos porba, 

Az életem majd elillan nélküled, 

Bánni fogom az elpazarolt perceket. 

 

9. osztályos tanuló 

Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollégium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Németh Alma Szulamit: Az utolsó tél 

 

Egy öregember bujdosik, úgy hívják, hogy Tél, 

Jeges szellőt fújdogál, és havat szór, míg él. 

Elbujdosik messzire, míg rá sor nem kerül. 

Nézd! Elfáradt, szédeleg, majd leül. 

Csak néz és figyel, míg a hóvirág kikel. 

S egy utolsót még fúj, 

Majd elterül, s szétnyúl. 

Vállát nem nyomja már e világ terhe, 

Elpihen, s tán felkel jövőre. 

S ha a hóvirág kikel, 

És már senki se figyel, 

Elnyúlik hosszan, 

S meghal a porban. 

 

12. osztályos tanuló 

Tata, Színes Iskola 

 

 

Vida Valentina Klarissza: Ősz 

 

A fák levelei még zölden pompáznak, 

De már érzem az Ősz suttogását a nyárnak: 

"Elég volt a szépből és a jóból, 

Kell az elmúlás néha, akkor is ha fájó." 

Kristály kék az ég, de én már látom, 

Sötét felhők gyülekeznek ott távol. 

Körülöttünk hegyek hósapkát viselnek, 

Míg közvetlen előttünk a domb buján zöldell. 

Látok egy virágot, szegény oly árva, 

Biztos elhagyta a párja. 

Lassan változnak meg a levelek, 

Csúcsaik már sárgák és nem zöldek. 

Könnyem hullik, mint odakint a falevél, 

Mint Nap az eget, pont úgy hagytál itt. 

Csak bámulok az ablakon kifelé, nézem az esőt, 

Fejemben vagy, nézel úgy, mint egy testőr. 

Elmentél, mint a nyár és csak egy dolgot vittél, 

A szívem egy darabját, mit szavaiddal kitéptél. 

 

9. osztályos tanuló 

Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollégium 

 

 

 

 

 

 

 

Kubovics Eszter: Éledj !! 

 

Porból ébredt tűz, 

Bolonddá tett szűz. 

Téged valaki mindig űz. 

 

Tengerből lett melegség, 

Árassza el emberség. 

S lőn valami fényesség. 

 

Földből nőtt növény, 

égig repült fölény. 

Ó, útszélén virágzó sövény. 

 

Szavak tengerén, 

feléled az éden, 

egyszer talán még eléred. 

 

Álmodozz és álmodj, 

figyelj s fel ne ébredj, 

Nyisd ki hát szemed s éledj!! 

 

10. osztályos tanuló 

Komárom, Alapy Gáspár Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

 

 

Vörös Elizabet: Kishaver 

 

Furcsa szerzet vagyok, 

Sokat eszem és ugatok. 

Ami elöl marad, megrágom, 

Semmit sem kímél a fogsorom. 

Kicsi vagyok, mégis erős, 

A bors sem ilyen csípős.  

Aki velem kötegszik, 

Meneküljön a kapun túlra. 

Különben magam rakom ki, 

S szárnyak nélkül repül haza. 

A rossz dolgokat eltekintve, 

Sok barátom van nekem.  

Várom haza farkcsóválva, 

Kis barátom, nagy barátom, 

Hogy együtt játszunk késő estig, 

A naplementés határon. 

 

12. osztályos tanuló 

Tatabánya, Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és 

Idegenforgalmi Szakgimnázium és Szakiskola 

 



Szabó Lilla Adrienn: Fekete madár 

 

Fekete madár, fekete a szárnya, 

Fekete szeme a könnyeket hányja. 

Fekete madár fekete könnye, 

A lába erős, lelke a gyönge. 

 

Fekete madár fekete ágon, 

Éjsötétben alig-alig látom. 

Fekete madár, fekete fátyol, 

Betakarlak, ha ennyire fázol. 

Fekete madár, fekete kendő, 

Hallgat a madár, üvölt az erdő. 

Fekete madár fekete fészke, 

Cinegét hisz, de hatalmas vércse. 

 

Fekete madár, fekete árnyak, 

Ne bújj el madár! Ne félj, nem látlak! 

Fekete madár fekete szíve 

Vérében ázik, mossa a vízbe’. 

 

Fekete madár, fekete tégla, 

Jó volna azért szállni is néha. 

Fekete madár, fekete ember, 

Feketén hal meg, mert élni nem mer. 

 

9. osztályos tanuló 

Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollégium 

 

Szikszai Zsófia16 virág 

 

16 virág fagyott, dermedt. 

Nincs, ki felolvassza a jeget. 

Merednek a sötét ég felé, 

Ily fekete sosem volt még. 

S nem ragyogtak még ily fényesen a csillagok.  

Hasít a csönd. Mar a bú. 

Oh, mily lelki háború. 

Vihar jön, mint felmentő sereg, 

Meleg fuvallatot hoz a felhőtömeg. 

Lágyan fésüli a kis virágokat, 

Melyekről a jég már szinte teljesen leolvadt. 

Mily igazságtalanság? 

Fagy után eső jön ránk? 

16 virág hajlong a szélben 

És 16 diák kérdi az égben: 

Miért nem érhettünk haza épen? 

 

11. osztályos tanuló 

Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollégium 

Németh Bálint: Az Érzés 

 

A hideg kiráz. 

A világ kizárt. 

Szem behunyva, 

Minden ajtó becsukva. 

Határtalan birodalom: 

Úgynevezett irodalom. 

 

Az agy szüli, a kéz írja. 

A test nem bírja. 

Feldolgozhatatlan élmény ez. 

Egy szabály sem érvényes. 

A test nem bírja el az erőt, 

Mégis fejben szilárd, akár egy erőd. 

 

Képtelenség papírra vetni a dolgokat. 

Lógva marad néhány gondolat. 

Belül megvan már a vers, 

A kéz nem mozdul. A papír nyers. 

Határt találni egy határtalan világban? 

Ez művészet, mely benne van minden elmondott 

imában. 

 

De honnan ez az érzés? 

Miért nem játszik az ép ész? 

A szív kétszer annyit dobban, 

A vérnyomás emelkedik egyre jobban. 

Az érzés halványodni látszik, 

Belül már más ütemet játszik. 

 

Tétlenség korlátozza a kezeket, 

Bár fejben megvan minden fejezet. 

Elmúlt már az érzés. 

Már csak belső vérzés. 

Fel-felmerül, milyen volt. 

Maradt belül egy üres folt. 

 

12. évfolyamos tanuló 

Neszmély, Launai Miklós Református  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tamási Gergő: Boszorkányok éjszakája 

 

Magas, csúcsos kalap, fekete köpeny, 

mellette macska lépked az ösvényen, 

mancsai nyomot hagynak mérföldekre, 

az eső áztatta, saras földeken. 

 

Mögöttük kicsiny, titokzatos erdő, 

köröttük sűrű köd és hűvös szellő, 

baglyok huhogása, erdő lakta lények, 

a csendet most csak ők szakítják félbe. 

 

Lassan közelednek, fények látszanak, 

hol sötét utcán gyerekek játszanak, 

hol nem félnek éjszaka kezdetén, 

félelmetes, ősi Samhain ünnepén. 

 

Magas, csúcsos kalap, fekete köpeny, 

mellette barátja megy az ösvényen, 

ki az előbb még macskaként lépkedett, 

az eső áztatta, saras földeken. 

 

Megérkeztek, céljuk már nincsen messze, 

gyorsan, ahogy csak tudtak, körbenéztek, 

hirtelen megálltak, mint minden évben, 

ádáz, ijesztő démon lesi őket. 

 

„Komor, világító szemek figyelnek, 

rút arcáról csak úgy süt a gyűlölet, 

szájában hegyes fogak, pokoli tűz, 

a legtöbb háztól minket messzire űz. 

 

Töklámpások százai védik őket, 

pedig félniük nem kellene tőlem, 

életem elátkozott, rút kinézet, 

de mégsem vagyok egy gonosz kísértet.” 

 

Ekképpen szólt a haragos boszorkány, 

fagyos, elkeseredett, rekedt hangján, 

még pár óra, és éjfélt üt a torony, 

nem állhatnak meg, el kell, hogy induljon. 

 

Az utcákat járva érdeklődve néz, 

a társa mögötte nesztelenül lép, 

ő is figyeli a kelták ünnepét, 

halloween napjának furcsa éjjelén. 

 

Szörnynek öltözött gyerekek rohannak, 

tündér, vámpír, gyilkos jelmezben vannak, 

Csokit vagy csínyt! Hangosan ordítanak, 

az utcán mindenkit megszólítanak. 

Házak kerítésén hollók őrködnek, 

a kertek szélén csontvázak pihennek, 

világító, repdeső denevérek, 

mint szolgái az éj szellemének. 

 

A falut elhagyván végre láthatják, 

hogyan él egy igazi, vén boszorkány, 

seprűkön ülve röpködnek nevetve, 

üstjükben forr az élet elixírje. 

 

Tizenhárom perc, éjfélt üt az óra, 

kört alkottak mind egyetlenegy szóra, 

Tánc! Mondta a mester és sót szórt 

a tűzbe, mely a kör közepén forrott. 

 

Levegő, föld, víz, tűz az összes elem, 

varázslattal szálltak a levegőben, 

egy halk és sejtelmes ének felzengett, 

mely boldog és szomorú volt egyszerre. 

 

Megint ütött az óra, elmúlt éjfél, 

leszálltak mindnyájan a mező szélén, 

halkan, egymás mellett, lehajtott fejjel, 

így telt az éj utolsó, csendes perce. 

 

Magas, csúcsos kalap, fekete köpeny, 

most már hazafelé megy az ösvényen, 

macskája követi őt mérföldekre, 

az eső áztatta, saras földeken. 

 

11. osztályos tanuló 

Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollégium 



Németh Alma Szulamit: Túl sokat tudni fáj 

 

Túl sokat tudni fáj, 

Mert tudod, hogy apa és anya miért vál. 

Túl sokat tudni fáj, 

Mert tudod, hogy az országod kicsinál. 

Túl sokat tudni fáj, 

Tudni, hogy egyszer elvész a szépség, a báj. 

Érezni, hogy senki sincs igazán melletted, 

Hogy egyedül maradsz, elhagy minden szeretted. 

Tudni, hogy a mosoly mögött igazából kín van. 

Érezni, hogy ordítana, de nem mondhatja nyíltan. 

Felfogni, hogy veszélyes magadat őszintén vállalni, 

Pedig olyan jó lenne egyszer mindent kitálalni. 

De tudni, hogy nem lehet, mert mások másképp látják. 

Hogy vagy őszinte az ember, vagy szeretettel várják. 

Túl sokat tudni fáj, nagyon. 

Tudom, hogy elvész az érték, a vagyon. 

Tudom, hogy semmi se örök e földön, 

Tudom, hogy fájni fog, mégis kötődöm. 

És tudom, hogy lehettem volna más a múltban. 

Értem és sajnálom, tudom, elszúrtam. 

És fáj tudni, hogy bár elrontom százszor, 

Sose tanulok a saját hibámból. 

Tudni, hogy az ezredik pofonnál is hiszem, 

Hogy élni és szeretni megéri, igen. 

12. osztályos tanuló 

Tata, Színes Iskola 

 

 

Németh Alma Szulamit: Celeb 

 

Hihetetlen, hogy kiket nevezünk úgy, hogy celebek, 

Félelmetes mivé vált a világ, milyen torzult, elmebeteg. 

 

Hogy az emberi butaság ezrek, százezrek atyja, 

És elismertté az válhat, ki a tudást megtagadja. 

 

Hogy szomorú egy gyermek, mert nem olyan, mint mások, 

Hogy ebben a világban az egyéniség átok. 

 

Hogy sosem lehetsz elég jó, mint bármelyik híresség, 

Hogy az önbizalomhiány miatt elvész a tehetség. 

 

Hogy ha bárgyú és oktalan vagy, akkor kedvelnek 

És ebben a világban ezt nevezik celebnek. 

 

12. osztályos tanuló 

Tata, Színes Iskola 

  



Kubovics Eszter: Múló Idő 

 

Szélnek süvítése; időnek folyása 

régi emlékek közelinek tűnő áradása. 

Felkelsz, lefekszel, 

gyors az idő körforgása. 

 

Észre se veszed, mi történik, 

mire felfognád, már el is tűnik. 

Próbálkozol ellenállni mindennél jobban, 

De Ő az Idő győz le téged, és már el is illan. 

 

Akárhányszor állnál meg, s pörgetnéd vissza, 

Ő nevetve csak folyik lassítást nem hagyva. 

Életed része hogy hamar megéled, 

s az élményeid nagy része örök emlék lesz. 

 

Hiába minden, ebből nem lehet kiút, 

Az Idő gyorsan telik, 

s mint a szélvész 

erősen hajt és fújt. 

 

Egy most születő gyermek ugyanígy jár, 

észbe sem kap, s máris lábra áll. 

S az Idő életének minden percét hajtja 

felnő, él, megöregszik, s a sírba  taszítja. 

 

Mindegy, hogy mit teszel, de jól vésd eszedbe, 

a múló idő átok, és nem tudod, e földi utat mikor fejezed be. 

Minden pillanat nagyon-nagyon fontos, 

CARPE DIEM* hallom; legyél mindig hasznos. 

 

Mert ha egyszer lejár a te időd is és meghalsz, 

nem mindegy, hogy magad után mit és milyen nyomot hagysz. 

 

*CARPE DIEM = élj a mának ! 

  



Szabó Nikolett: Egy délibáb, ami megjelent és tovább állt 

 

A sivatagban vizet látsz, 

A sarkvidéken meleg nyárt, 

Szavannában szelíd oroszlánt, 

Az ember benned egy hű társat talál, 

De mind tudjuk csak délibáb! 

 

Szomjazva a nyálát nyelve próbálja szomját oltani a sivatag vándora, 

Én is csak a fellobbanó szomjad oltottam volna? 

Kiábrándulva azon gondolkodtam meg történt valóban? 

Vagy egy délibáb, ami megjelent és tovább állt? 

 

Megtörtént, hogy a sarkvidéken meleg volt? 

Elcsattant az a csók? 

Az oroszlán most már szelíd bárány? 

Átöleltél egyáltalán? 

Te és minden közős pillanat egy délibáb, ami meg jelent és újra tovább állt ! 

 

9. osztályos tanuló 

Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollégium 

 
 

 

 

 

Marhási Imre: Hervadó Virágok 

 

Szép kezed érintését száz sebem annyira várja, 

Félre a sorssal, forrjék össze a két rege lángja. 

Tépd fel a szívem, valld meg, mit te is érzel, a mélyben. 

Tegnapi álom árnyán tűnsz tova, elvisz a hajnal, 

És az az illat: édes orgona, lágy, fanyar egres, 

Szél viharában összegubancolt égszínű hajjal, 

Kékibolyában játszó, bánatos őzszeme nedves. 

 

Marcona farkast űzők messzire, én a viharban, 

Úgy kutatom majd fel, vágy és érzés nélkül lelked, 

Mely sima kővé dermed, ahogy nő egyre haragja, 

És a zimankóban nyár melegét hozva ölellek, 

Tegnapi álom árnyán tűnsz tova, elvisz a hajnal. 

És az az illat: édes orgona, lágy, fanyar egres, 

Szél viharában összegubancolt égszínű hajjal, 

Kékibolyában játszó, bánatos őzszeme nedves. 

 

Bár tudnám, hogy összeköt egyként minket a végzet, 

Vagy véletlen kötelékben él, két tétova lélek, 

Megláttál, és kívánság hagyta el ajkamat akkor, 

Akkor forrtál hozzám végleg, jégszívű vándor? 

Tegnapi álom árnyán tűnsz tova, elvisz a hajnal, 

És az az illat: édes orgona, lágy, fanyar egres, 

Szél viharában összegubancolt égszínű hajjal, 

Kékibolyában játszó bánatos őzszeme nedves. 

 

12. osztályos tanuló 
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Szabó Lilla Adrienn: Tünemény 

 

Édes, mézes, ragadós mondatok 

Gyönyörűek, csak hamisak voltatok. 

Hogy mennyire jó vezér a felindult érzelem? 

Mit jelent neked az, mi nekem az életem? 

Lehet az még vörös rózsa, mi hajdan csomó gazból nőtt, 

De se pénzzel, se macsó bájjal nem uralhat férfi nőt. 

Szem a szemben, kéz a kézben, mint imára összefonva, 

Néma szóval átölelve hallgatni, hogy könnye mondja. 

Nem hazudni női bajra, azt, hogy érti minden szavam, 

Éppen annyit szólni csak, hogy jobban érezhessem magam. 

Nem kérem, hogy váltsa meg azonnal a világot, 

Ha igazam van ismerje el, s azt is ha ő hibázott. 

Elismerésre vágyom, vagy néha csak egy bókra! 

Megteszi a „büszke vagyok” vagy a „Miért nézel ki ilyen jól ma?” 

Nem vagyok én virág, se gyönyörű fecske, 

De elpusztulok én is elfeledve. 

Csökken a lét, ha elfogy a nektár, 

Kell, aki siet, de kell, aki megvár. 

Édes, mézes, ragadós mondatok! 

Apró a valóság, de a szavak oly nagyok! 

Ha fáradok, majd arra kérlek, hogy akkor mesélj te, 

Hátha jobban emlékszem majd vissza az egészre. 

Szükségem van a biztonságra, s a szóra, mely fülekre talál, 

Hogy vihar minket szét ne fújjon,s ne válasszon el a halál. 
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Szabó Lilla Adrienn: Önmagamnak 

 

Felkelek reggel, hogy szemedbe nézzek, 

Be kellett látnom, több sebből vérzek. 

Jó lenne elásni mindent, mint hajdanán, 

Kiabálok hangosan, de ez kinek a hangja tán? 

Ha eljön a búcsú lesz mit mondanom? 

Ha nem, hát eljövök, s az egészet otthagyom. 

Káoszban élek, ki tesz majd rendet? 

Túl sok volt a kérdés, mire válaszolni kellett. 

Bővül a mondat, gyarapszik a fájdalom, 

Megoldatlan ügyként tornyosul száz halom. 

Még nem késő szeretni, még helyrejöhet minden! 

Ha beköszönt a béke, a rossz elsomfordál innen. 

Ha volna szó, mi leírná bánatom, 

Az is azt mondaná, nem halt meg, csak fáj nagyon. 

Széthullik az életem, süllyed le a mélybe, 

Azt a pillanatot várom, mikor emelkedik végre? 

Első sorból nézem végig, ahogy a poklot megjárom, 

Hányszor kellett bármi miatt magamtól elválnom? 

Hol a vigasz, ha összedől a váram? 

Szeretnek, a kérdés az: Mennyire? Nem: Hányan? 

Ki néz körbe, s gondolkodik, ha vége lesz a dalnak? 

Jól van így, hogy az emberek élve is csak halnak? 

Fojtogat, megöl a szeretet hiánya, 

Túl kevés érzelem szorult ebbe a világba. 

Szétnézek, mintha lenne értelme… 

Kilátástalanság csorgadozik vérembe. 

Csak hallgassanak meg kérlek az égiek! 

Leírok mindent, beszélni nem éri meg. 

Ha tárgyként kezelném minden egyes problémám, 

Eldobnám őket, és még boldog is lennék tán. 

Miért vagyok ennyire döntésképtelen? 

Önbizalmam kérlek ne hagyj el, légy velem! 

A rózsaszín körmöm a reményt jelenti, 

Remélem, mit az eszem tud, a szívem elfelejti. 

Kótyagos hajnal takard be mindenem, 

Nem válhatok köddé, nem bánhatsz így velem! 

Nem vagyok ideges, csak kimerültem végleg, 

Ha már nem segítesz felállni, csak ne rúgj belém kérlek! 
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Nagy Ákos: Körtánc 

 

Lobog a tűz, s körötte járják a táncot 

A véres pofájú, vicsorgó sakálok. 

Én is köztük ugrálok, nem veszel észre? 

Vagy elvakít forgás közben a láng fénye? 

 

Egyre járjuk ezt a bűnös rituálét, 

Hiszen csak így éljük túl, ha sok már a lét 

Tizenhat tonnás terhe csontos vállunkon. 

Ennyi csak, mi a mienk, hamis hatalom. 

 

Éjjel csikorgó kövek zaja tépi át 

A nyugalomnak vékony gyémánt fátyolát. 

Megzörren a bokor, fülel még az ég is, 

Lakója kipislant, de bent marad mégis. 

 

Jobb így, az ő világa szebb, mint a kinti, 

Hol ember majmot ősének nem tekinti, 

S pénzre cseréli el tulajdon anyját, 

Pusztít, megöl mindent és akármit csak lát. 

 

Vajon különb vagyok-e én? A válasz: nem. 

S éppen ezért magam másnak nem tettetem. 

Az vagyok, aki vagyok. Ennyit tudok csak, 

És mások azt mondanak, amit akarnak. 

 

A morajon áttör egy fájdalmas sírás, 

S csak most veszed észre, mindegyik kicsit más, 

Hiszen sír az, ki boldog és sír az, ki nem, 

Sírsz, ha éppen elérted és sírsz, ha mégsem. 

 

De ugyanilyen színes a nevetés is, 

Én máshogy csinálom, te másképpen mégis, 

Máshogy aki boldog, másképp, aki gúnyos, 

Máshogy aki hahotáz, másképp ki kuncog. 

 

Nevess csak, nevess csak, kiáltja az ördög, 

Míg én üres poharamba friss bort töltök. 

Iszok én és iszik a pápa, iszunk mi, 

Hogy szemünket homályosítsa valami. 

 

Édes a vér, de még jobb a szívnek nedve, 

Ki megízleli, kutatja epekedve. 

Keresném én is, de számban nem érzem, 

Vagy talán fenn az agyamban nem értem. 

 

 

 

 

 

 

Hogy is tudnám, aromáját nem ismerem, 

Ezen sikerért nem jár semmilyen érem. 

Ki vagyok én és vajon mit akarok most? 

Fáradt lélekkel mindig csak rémálmodok. 

 

A tegnap nem létezik, de a holnap sem, 

Tiszta piros szívem sötétebbre festem. 

Nyugodt már az este, nyugodt már a lélek, 

Tudod, én aludni térni mindig félek. 

 

Az életünk egy feneketlen bányató, 

Minek mélysége alig kiszámítható, 

Így hát egyetlen törvényét sose feledd: 

Még az újszülött is sír mielőtt nevet. 
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Nagy Ákos: Esti zeneszó 

 

Mostanában csak úgy pengetem a lantot, 

Nem, mint rég, mikor zenéltem, míg megártott, 

S túltengett bennem a költeni akarás, 

Most csalódáson kívül nem marad más. 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, addig valamit érek! 

 

Ennyi voltam hát? Pár dal, és véget is ért? 

Az ihlet, mi eddig hűségesen kísért, 

Már csak olyan, mint egy röpke álomfoszlány, 

S tűnődöm, igaz volt-e egyáltalán. 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, addig valamit érek! 

 

Úgy érzem, egy végtelen pohárba töltök, 

De sosem, sosem elég...segíts hát ördög! 

Lelkem boldogan odaadom, csak kérlek, 

Azt, mi rég volt, még egyszer hadd nézzem meg! 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, addig valamit érek! 

 

Csend honol. Csak belsőm kiáltja: Szánalmas! 

De én nem vitatkozom, mert tudom, igaz. 

Csapos! Ide gyorsan legolcsóbbik borát! 

Jer! Tompuljon ma este a valóság! 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, addig valamit érek! 

 

A másnap reggelekben, tudod, az a rossz, 

Hogy a szégyen és szánalom százszor nagyobb. 

Mégis miért csináljuk hát? A kérdés jogos, 

De nem jönnek oly könnyen a válaszok. 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, addig valamit érek! 

 

Oly egyszerű ítélni, ha más csinálja, 

De mikor te, csak felállsz válladat rántva: 

Nem mi vagyunk az utolsók, s nem az elsők, 

De mások, barátom, benn romlottak ők! 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, addig valamit érek! 

 

Kedvesem, valld be, te is ugyanolyan vagy, 

De ne félj, ha az önutálat már túl nagy, 

Itt leszek, fejed lehajthatod keblemre, 

Átölellek, s így leszünk majd örökre. 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, addig valamit érek! 

 

 

Égi áldás ez...nem! Földreszállt mennyország, 

Szívem mily boldog lenne, ha igaz volnál! 

Ám ez mind hazugság. El innen álom, el! 

Lentről nélküled, egymagam állok fel. 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, talán valamit érek! 

 

Üres kezemet a levegő égeti, 

De ha bekötöm, újra elkezd vérezni. 

Vicces, nem igaz? Fáj, ha van, de fáj, ha nincs, 

Közelről szemét, távolról mégis kincs. 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, talán valamit érek! 

 

Mindegy, nem baj. Meglehet, nem számít ez sem. 

Ennyi csak az élet? Szenvedés, küzdelem? 

Küzdeni, amíg holtan rogyunk a földre? 

Szenvedni, míg véresen esünk össze? 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, talán valamit érek! 

 

Körben állunk mindannyian. Én, te és ők, 

Szabad, mégis bezárt, ártatlan bűnözők. 

A börtöncella ablakán napfény csillog, 

A zárka falán őrült álom villog. 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének! 

Míg hallom, talán valamit érek! 

 

Minden rab a luxust egyre veszi, veszi, 

Átlag nincs, nálunk már mindenki egyedi. 

Újra veszekednek, a tömeg kiabál, 

Egy pillanat alatt kitör, s áll a bál. 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének, 

Ma este táncoljon minden lélek! 

 

Én csak leülök, mulatni ma kedvem nincs, 

A fáradtság néha ajándék, nem bilincs. 

Hogy mást ne halljak, tömök fülembe vattát, 

És hallgatok egy tisztább melódiát. 

Szóljon a hangszer, zengjen az ének, 

De csak nekem, most ne mindenkinek. 
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Nagy Ákos: Egy beszélgetés 

 

Érezted-e már, hogy aludni akarnál, 

De visszatart egy láthatatlan hatalom? 

Lehet lelkiismeret vagy talán becsület, 

Józan ész, érzelem vagy tarka képzelet, 

A végén csupán tükörképem láthatom. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

Tudtad-e már, hogy egy toll dúsabb a súlynál? 

Mert elbírod azt, hogyha izmos a karod, 

De egy-egy toll megannyi csodát mesélhet, 

Leír elveszett tájakat, embereket, 

S mindet elhiszed, még ha nem is akarod. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

Hitted-e már valaha mit a lelked diktál? 

Én már megtettem, nem lesz abból semmi jó, 

Mert akkor is, mikor százan kiáltják: Ne! 

Nem hallgatsz senkire, csak arra az egyre, 

A végén pedig lyuk marad, mély s tátongó. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

Akartad-e már, hogy széthulljon a világ, 

Szabály, rendszer, essen le minden a porba? 

Ha megtörténne, én a réten feküdnék, 

Hol mélyzöld a fű, zafír felettem az ég  

S mellettem zümmög sokmillió bogárka. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

Kívántad-e már az erőt, hogy olvassál 

Mások elméjében, megtudd titkait? 

Mit kedvel és kit nem, kit szeret és mit nem, 

Mit akar elérni ebben az életben? 

Ám nincs ily kézség, s csak olvasom ajkaid. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

Tűnődtél-e már, milyen lehet a halál? 

Kényelmes, átkarol, mint gyermekét anyja? 

Rideg és megfagyasztja minden porcikád 

Vagy mint szeretőd könnyű harmatcsókot ád? 

Oh, kérlek kedves, ne siess, ne tudd meg ma. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

Láttad-e már saját magad, míg álmodtál? 

Hogyha igen, ugyanaz bámult vissza rád 

Akit oly sokszor láttál már a tükörben? 

Vagy egy idegen, aki más volt egészen? 

Mindkettő te vagy, hisz millió a formád. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

 

Ültél-e már a földön oly sok napon át, 

Hogy nem emlékszel, bírja-e lábad súlyod? 

Tudtad, hogy e helyzet nem lehet állandó, 

De bármiféle mozgás olyan fárasztó, 

És az se biztos, hogy változtatni kívánod. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

Érezted-e már szívednek dobogását? 

Ahogy ütemesen tart minket életben, 

Pumpálja vérünk újra körbe és körbe; 

Gyere drága, dobogjon mienk egyszerre, 

S ha tied leáll, ne dolgozzon enyém sem. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

Hallottad-e már a fáknak susogását? 

Halkan súgják füledbe: Pihenj le kicsit! 

Vágyakozva nézel lágy, mohás ölükre, 

Kis időre leülni milyen jó lenne! 

De az út hosszú, sétálni muszáj megint. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

Elraktad-e már, amit két kezed talált? 

Más azt mondja szemét, de neked mégis kincs, 

Mindenkinek ajándékozol negyvenet 

És nagylelkűséged közben elfelejted: 

Ha mindenkinek van, akkor senkinek sincs. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa, mi voltál? 

 

Érzem, most ahogy nyúlnék és kezed fognám, 

Karomat fényes lángoszlop égeti meg. 

Én vagyok az ezüst Hold, te az arany Nap 

S kergetjük egymást most is, csakúgy, mint tegnap, 

Mert kettőnk közül senki sem marad veszteg. 

Szívem lánca, lelkem kovácsa te voltál. 
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Nagy Ákos: Menny és pokol 

 

Úgy érzem, most vesztem el igazán, 

Egykor oly fényes sarkcsillagomat 

Ma már nem találja többé szemem, 

A fekete égen akárhogy keresem. 

Csak kutatom a választ kérdésemre: hol 

Fekszik a menny, és merre a pokol? 

 

De tudom én jól, hogy miért tűnt el, 

Tudom, hogy miért hagyott itt egyedül, 

De a tudás mégsem enyhít semmit, 

Énrám most már csakis az üresség vár itt. 

Még kutatom a választ kérdésemre: hol 

Fekszik a menny, és merre a pokol? 

 

Eszembe jut egy kósza gondolat, 

Ha meghalok, hova kerülök majd? 

Tán fel az égi paradicsomba, 

Hol a kívánságoknak nincs semmi ára? 

Még kutatom a választ kérdésemre: hol 

Fekszik a menny, és merre a pokol? 

 

Megfürdünk a mennyei fehérben, 

A zenének soha nem lesz vége, 

S mi járjuk a táncot egész éjjel, 

Majd mikor kél a Nap, feltöltődünk fénnyel. 

Még kutatom a választ kérdésemre: hol 

Fekszik a menny, és merre a pokol? 

 

De mégsincs semmi jó ott legfelül: 

Baráti arc ellenséggé válhat, 

S ha nem kell semmiért sem áldozat, 

Az nem maga a megtestesült kárhozat? 

Még kutatom a választ kérdésemre: hol 

Fekszik a menny, és merre a pokol? 

 

Ám ha vétkezem és lekerülök, 

Lelkemnek célja a túlélés lesz, 

És ez teremt majd újra értelmet, 

Amikor már elveszik minden képzelet. 

Még kutatom a választ kérdésemre: hol 

Fekszik a menny, és merre a pokol? 

De ha lekerül valaki velem, 

Akit szívem mélyére zártam, 

Akkor már mienk egy örök világ, 

És az tán nem a felfordított mennyország? 

Még kutatom a választ kérdésemre: hol 

Fekszik a menny, és merre a pokol? 

 

Gondolkodom, de mégsem jövök rá, 

A kérdés titkait hogy fedem fel? 

Majd lecsap rám az ihletnek nyila: 

A megoldást nem fedi semmi mágia. 

Nem keresek már, itt bámul rám a válasz: 

Menny és a pokol, egy és ugyan az. 

  M 
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