


Miért is csináltuk ezt az egészet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris felis nisi, iac-
ulis eget vulputate vitae, iaculis in lacus. Nulla ullamcorper odio vel sem fini-
bus pellentesque. Nunc quis eros eget metus vestibulum auctor. Pellentesque 
diam neque, tempor ac ligula vitae, maximus consequat lacus. Morbi a lacinia 
lorem, ut eleifend felis. Duis consequat lacus felis, a dignissim nisi suscipit 
non. Duis fermentum tincidunt arcu quis efficitur. Nunc aliquet nunc id 
purus lacinia, vel laoreet augue laoreet. Morbi cursus tempus eros id mattis.

Aliquam maximus cursus purus, eu finibus dolor hendrerit ac. Sed quis sce-
lerisque urna, ut imperdiet odio. Aenean in libero fringilla, maximus felis in, 
ornare arcu. Aliquam semper ac mi in faucibus. Suspendisse vel ligula phare-
tra, tristique mauris quis, euismod orci. Etiam ac mi nec lacus rhoncus viver-
ra laoreet ornare est. Pellentesque vel mauris scelerisque, scelerisque neque 
eu, lacinia nisi. Morbi id tincidunt nulla. Aliquam ac est ac metus vulputate 
sagittis ut imperdiet libero. Donec mollis diam ac nisl lobortis, sed fermen-
tum nibh luctus. Cras iaculis et felis quis tincidunt. Vestibulum dapibus nisi 
sed bibendum faucibus. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris felis nisi, iac-
ulis eget vulputate vitae, iaculis in lacus. Nulla ullamcorper odio vel sem fini-
bus pellentesque. Nunc quis eros eget metus vestibulum auctor. Pellentesque 
diam neque, tempor ac ligula vitae, maximus consequat lacus. Morbi a lacinia 
lorem, ut eleifend felis. Duis consequat lacus felis, a dignissim nisi suscipit 
non. Duis fermentum tincidunt arcu quis efficitur. Nunc aliquet nunc id 
purus lacinia, vel laoreet augue laoreet. Morbi cursus tempus eros id mattis.

Aliquam maximus cursus purus, eu finibus dolor hendrerit ac. Sed quis sce-
lerisque urna, ut imperdiet odio. Aenean in libero fringilla, maximus felis in, 
ornare arcu. Aliquam semper ac mi in faucibus. 
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mi nec lacus rhoncus viverra laoreet ornare est. Pellentesque vel mauris sce-
lerisque, scelerisque neque eu, lacinia nisi. Morbi id tincidunt nulla. Aliquam 
ac est ac metus vulputate sagittis ut imperdiet libero. Donec mollis diam ac 
nisl lobortis, sed fermentum nibh luctus. Cras iaculis et felis quis tincidunt. 
Vestibulum dapibus nisi sed bibendum faucibus. 
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Cigányhimnusz-cover
Zöld az erdő, zöld a hegy is,
a cigányság jön is, megy is,

Minden napunk nagy bátorság,
minket máshogy lát a világ.

Minden a mi ellentétünk
Mégis szeretetben élünk,

Nem kérünk mi, csak egy áldást
Jézus vérző tenyeréből.

Isten, hidd el, mi is érzünk,
Ennél sokkal többet érünk,

Megáldhatnál, úgyis nyernél
Áldás helyett, ha nem vernél. 

Csánk Fáni





Én vétkem
-parafrázis- 

(közös órai munka)

hagytam, hogy elvegyék tőle az almát,
hagytam, hogy elvegyék tőle az álmát,

hagytam, hogy eltörjék ötször a “szemcsijét”,
hagytam, hogy mindenhol halálra cikizzék.
hagytam, hogy szemébe menjen a szilánk,

hagytam, hogy azt mondja, “nem a mi hibánk”,
hagytam, hogy ne lássa tisztán az arcunk,
hagytam, hogy ködbe fulladjon a harcunk.
hagytam, hogy lassan az egészet megunja,

hagytam, hogy amúgy meg mindenki megússza,
nem hagytam eljönni neki a tavaszt,

hagytam, hogy meghúzza végül a ravaszt.
 

Erdős Virág





ABC
Ablakom alatt agyaló alak

Belémlátó, babonázó bánatos barát 
Cigarettaszagú civil céltalan cikázik

Dobogó dalolás duruzsol délelőtt 
Ellentétes erő előtted elrejt , elfed
Fátyolos folyó fölött függő fűzfa 
Gőztől goromba galaxis-gerilla

Halk hullámzás hallatszik halomra, halálomra
Idegen ijesztget idevon, idezár

Jelképes jellemem jelentős játéka 
Kétes kacaj kábít korán , képtelen

Lelkileg leromboló lapos lírák
Magukba maró mérgező mezők 

Nívós novellát nézegetek nevetve napestig
Obszcén ováció, ordító ocsmány október 

Percenként pumpáló paradoxon, passzív példakép 
Reszketve ragyogó rémképek rengetege rámdől

Snassz sajnálkozás, sápadt, sajgó séma 
Téveszméket táplálsz tudatomba testedből

Utolsó utamon is utolér uralmad 
Varázslatos valóságban vártalak valahol

Zokogó zárhang zárja a zenét.

Békefi Dominika





Az életünk olyan, mint…
Az életünk olyan, mint a holdvilág,
Legsötétebb éjszakából ragyog rád,

Azon aggódsz, elfogy, ha jön egy felhő,
elfogy, igaz, mégis a hold újra nő.

Az életünk olyan mint egy szál cigi,
felizzik és jól esik megtartani,

de amikor megosztod egy baráttal,
tudod, többé nem vagy a földnek háttal.

Az életünk olyan, mint a jázminrizs,
Tízóraink közönséges, párizsis, 

Az életünk, mint a rizsszem, elpereg,
vacsoránkon virágillat szendereg.

Az életünk olyan, mint a gyros-tál,
várakozunk sokáig a pirosnál.

Lemegy a nap, mikor végre megkapjuk,
hagyma, csípős menjen bele, mi lesz már?

Az életünk olyan, mint egy e-cigi,
Aromákkal érdemes megtölteni,

alma, körte, ánizs, menta, áfonya,
gőz és pára elillanhat bárhova.

Az életünk olyan, mint egy gyerektetkó,
vidám, színes, csak sajnos nem maradandó.

Igazit, ha égetünk a bőrünkbe,
Azt képzeljük, szerethetünk örökre. 

Az életünk olyan, mint a gránátalma
Édesedik, mielőtt még felrobbanna,
milyen finom, mielőtt még elporlad!

Elrakhatjuk emlékbe a magokat. 

Balog Áhim, Csánk Fáni, Kovács Kende, 
Kővágó Csanád, Sulyok Blanka





Erdős Virág: EZ című versének parafrázisai

Ez nem
Ez nem az a vers,

Amitől én leszek az Isten,
Ez nem az a vers,

Amitől a telóm folyton pittyen.
Ez nem az a vers,

Amire büszke lehetek,
Ez nem az a vers,

Ami miatt jöttetek.
Ez nem az a vers,

Amit szavalok részegen,
Ez nem az a vers,

Amitől a sok lúzer éljenez. 
Ez nem az a vers,

Aminek van bármi értelme,
Ez nem az a vers,

Amiben én vagyok a lángelme.
Ez nem az a vers,

Amit lenne kedvem írni,
Ez nem az a vers,

amitől elmegyek inni.
Ez nem az a vers,

Ami hú, de profin rímmel, 
Ez nem az a vers,

Amit elolvasnék tízszer

Csánk Fáni





Ez nem
Ez nem az a vers,

amitől beszakad a papír,
ez nem az a vers,

amit kitöröl a radír.

Ez nem az a vers,
amit egy könyvben olvasol,

ez nem az a vers,
amitől minden cica dorombol

Ez nem az a vers, 
amitől pasztell lesz az ég

ez nem az a vers,
amitől leszakad a lét

Ez nem az a vers,
amitől rám írnak massanger-en

ez nem az a vers,
amitől képek tódulnak snapchat-en

Sudár Eszter





Ez nem
Ez nem az a vers,

amitől letéped a bőröd,
ez nem az a vers,

amitől a szemed börtön

Ez nem az a vers,
amitől kiszárad a sivatag,

ez nem az a vers,
amitől zsibbad a végtag

Ez nem az a vers,
amitől csorog a nyál,

ez nem az a vers, 
amitől csorog a nyál.

Ez nem az a vers
amitől ketté válnak a hegyek,

ez nem az a vers,
amitől összeforrnak a sebek

Ez nem az a vers,
amitől szilánkokat nyelsz,

ez nem az a vers,
amitől folyadékot nyalsz

Kozma Péter Gábor





Erdős Virág: Ezt is elviszem magammal - parafrázisok

Elviszem magammal
Viszem a kaját, viszem a piát,

Viszem a parizeren jól felhízlalt cicát
Viszem a sapkát, viszem a tangát,

Viszem a forrósodó, kikészített gyantát
Viszem a szavad, viszem a hajad

Viszek mindent, mindent, ami csak megmaradt
Viszem az énedet, viszem a képedet
Elviszem magammal az egész életed

Viszem a bántalmat, viszem az ártalmat
Viszem azt a rengeteg sok fájdalmat

Viszem a zsarut, viszem a kamut
Viszem a testedből még itthon maradt hamut

Viszem a híred, viszem a szíved
Viszem a versemben az erőltetett rímet
Viszem az estéket, viszem az emléket

Viszem mindened, mint régóta várt vendéget
Viszem a tested, viszem a lelked,

Elviszem oda, honnan senki el nem enged.





Elviszem magammal
(közös órai munka)

Viszem a boltot, viszem a Bershkát,
Viszem a szemem alatt a kínai táskát,

Viszem a pizzát, viszem a tésztát,
Viszem a Nyugatit, a Blahát meg a Moszvát,

Viszem a sulit, viszem az asztalt,
Elviszem oda, ahol jeges már az aszfalt.

Viszem a sört is, viszem a lángost,
Viszem a Balatont, a koncertet, a Sound-ot,

Viszem a Balkánt, viszem a verdát,
Viszem a zsigulit, a trabantot, a ladát,

Viszem a Jóskát, viszem a Rozit,
Viszem az utcasarki, omladozó mozit,

Viszem a popcornt, viszem a kólát,
Viszem a macifröccsöt meg egy kicsi szódát,

Viszem a táblát, viszem a romkocsmát,
a Tulipánt, a Szimplát meg a Zöld Macskát. 

Kozma Péter Gábor





A cselekvő ember
(Süveg Márk Saiid ‘A tehetetlen ember’ 

című slam poetry-szövegének parafrázisa)

A cselekvő ember nem haragszik senkire,
A cselekvő ember hall, mert hallgat mindenkire.

A cselekvő embert senki sem ejti rabul,
A cselekvő ember mindig a más hibájából tanul.

A cselekvő ember nem szidja, aki tehetős,
A cselekvő ember nem keménykedik, mégis erős.

A cselekvő ember csak a szépre emlékszik
A cselekvő ember soha nem verekszik.

A cselekvő ember azt mondja: sikerül!
A cselekvő ember soha el nem menekül.

A cselekvő ember élvezi, hogy képes,
mert a cselekvő ember múltja ékes.

A cselekvő ember nem játssza a szépet,
mert a cselekvő ember így mutat példaképet.

A cselekvő ember nem szereti, ha valami keserű,
a cselekvő ember még olyankor is jó szerető.

A cselekvő ember soha nem álszent,
A cselekvő ember mellett nem állsz meg.

A cselekvő ember átérzi a zene szavát, 
A cselekvő ember tudja, hogy ki a jó barát.

A cselekvő ember mindig megbocsát,
szívesen segít, ha nem tudod, merre tovább. 

A cselekvő ember nem bízza el magát,
a zsebében hordja a kulcs zálogát. 

Bajor Angéla, Békefi Dominika





Pergető
(Kiss Judit Ágnes azonos

című versének parafrázisa)

Elvittél nyaralni,
áldjon meg a Devla,
vele kezdtél kavarni
vigyen el a Devla.

Rám néztél szépen,
áldjon meg a Devla,

hogy csapnálak képen,
vigyen el a Devla.

meghívtalak vendégségbe,
áldjon meg a Devla,

kizabáltad a pékséget,
vigyen el a Devla.

hoztál nekem rózsát,
áldjon meg a Devla,
kéne rád egy póráz,
vigyen el a Devla.

 

Csánk Fáni, Mariani Lucrezia





Némán
Ha ma gondolsz nem ad át.
Ha Téged húz nem Magát.

Alakjában alakul át,
Alapjában nem ugyanott jár.

Ha ma van benned ész, alul vagy,
Nem hívhatnak, majd tanultnak.

Bármit teszel ma, rab vagy,
Azért mert zsidó vagy arab vagy?

Kiközösít, ki közül ugyan ott jár,
Ha ma vár, nem holnap. Tarkón vág,

Mert a tanár lecsapja a naplóját,
Mától te tanítod az ő lovát.

Kalap-kabát öltöztető, 
Mert nem jut fejed fölé tető.
Elázol s már nincs tovább,

Hiszen nem lehetsz ennél ostobább.

Már a teád tűnik a filterben,
Egy “blur”, mi változtat mindenben.

A bőr nem maradt tovább tiszta,
Eladtad, mint Kubát Batista.

Egy cseppnyi záró tábla,
Ma úgy felejtsd, hogy B-ből A-ba.

Hiába járunk ugyan ott,
Te sosem éred el a “nyugatot”

Szabad, bezárt, leláncolt,
Kérlek a homlokod ne ráncold!

Kékben izzó véred
Lassan folyva elhagy téged.



Szabad, bezárt, leláncolt,
Kérlek, a homlokod ne ráncold!

Te választottál utat,
De a vége már mélyre mutat.

Már sötét fényben olvasol,
Hisz nincs senki, ki orvosol.

Egy sötét szoba az elméd belül,
Nincsen asztal székkel, hogy leülj.

Magányban szenvedsz végtelen útra,
Elengedtél és ez féktelen újra.

Úgy érzed nem engedheted, hogy kiszálj,
Hisz a gondra a megoldás újabb viszály.

Már nincs viszlát, csak előre,
Elkapott a hév egyenlőre,

Már jobb és bal nincs egyensúlyban,
Egyik a másikat lefele húzza.

A visszhang már nem üt vissza,
A lelked többé már nem tiszta.
Erőltetett mosoly az arcodon,

Mert nincs semmi túl a harcodon.

Elbukva ülsz, csak nézel...
Már nem tudod, miben térsz el.

Ha az életben semmit nem érsz el,
Hogy bírod majd ép ésszel?

Már nem csak a fejed szíved is üres,
Megrekedtél, hisz nem vagy már ügyes.

Hiába próbálkozol, 
A végén úgyis elkárhozol.

Pap Kristóf



Belül ülök és mégsem tudom…
Belül ülök, mégsem tudom hol vagyok.

Nem tudok időt, dátumot, hogy milyen korban vagyok,
Bár, ha elveszek, magam mögött nyomot mindig hagyok,

De most nem találok semmit, nem látom, hogy mi ragyog.

Csend és béke, de valami mégis zavaros.
Hogy lehet valami egyszerre csúf és aranyos?

Ég nincsen, csak föld, akár egy üres terem,
De a teteje végtelen, most nem találom a helyem.

Elveszve bolyongok keresem az utam.
Sötét mező előttem, pedig elkanyarodtam.

Az egyenes meg görbült, minden megváltozott,
Minden átalakult, lehet elátkozott 

Egy helyen járok. Utam nem keresztezik.
Nincsen irány, se előre, semmi sem keletkezik.
De mégis, mintha egy kis fény ott pislákolna,

A sötét terem közepén, mintha egy kis srác volna.

Szándék nincs, csak a belső kell.
De ha minden üres, csak a felsővel mit kezdjek?

Némán várok, de választ nem kapok.
Tán a megoldás, ha valamit én is tovább adok?

Nem tudom... Ez még nagyon új nekem.
Még soha semmi nem hívott ennyire, hogy elvegyem.

Az agyam blokkolt, egyre mélyebben vagyok,
Kezdem úgy érezni végleg, hogy nem, tudom ki vagyok.

Minden zavar, minden fos, minden illumináltabb.
Lassan elvész az erő, mi reggel az ágyból kirángat.

Már nincsen semmi, mitől érezném magam királynak,
De, tudod mit, nem is kell, nincs szüksége a világnak





Még egy nagyképű senkire, ki csak rombol,
A szívét csak a pénz hajtja, másra nem gondol.

Saját magán nincsen senki, nem is kéne neki más,
De majd, ha elfogynak a többiek, ki lesz a hibás?

Belülről emésztjük meg azt, mi körül vesz,
Nem törődve azzal, hogy a jövőből jelen lesz,

Idővel már nem lehet rendbe hozni, hiába a sírás,
Hiszen most van az, hogy mindenki egymásnak sírt ás...

Pap Kristóf
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