
Határ 
 

A határ, az a zár, 

amit, ha valaki kitár, 

lezúdul az ár, 

mint a szabad madár. 

 

Beköszönt a tavasz, 

a móka, kacagás, 

jókedv, a kirándulás. 

 

A határ, az a zár, 

amit, ha valaki átlép, 

a világ magába ránt. 

 

Kinyílik a világ, 

felpezsdül az élet, 

amit bezárva sose élsz meg. 

 

Ha nyitva a határ és átléped, 

mindent jobban sikerül átélned. 

 

De ha a határ bezár, 

a sötétség magába zár. 

 

2021. 01. 24. 

 

Andjelic Róza 



2021.01.23. 

Szerző: Bene Nándor, 4.M                                                                                      

 

 

Határon innen, határon túl 

 

 

No, csak kis barátom,  

jártál-e már a határon?  

A szabadság határán,  

ahol kinyílik a vágy, mint egy virág.  

 

A legjobb szárnyalni, mindenen túl,  

mint a vadak az erdőkön túl.  

 

Fiatal és öreg, mindenki mehet,  

nincsenek korlátok, csak igazi kalandok.  

Igaz tettek, igaz emberek és boldog  

országok.  

 

A vágyaink a szabadságban rejlenek.  

Ha a határok megnyílnak, boldogok az emberek.  

Kinyílik a világ és mindenki egy szívvel dobban tovább.  

 

 

 

 

 



Szerző: Bene Noel, 4m                                   2021.01.24. 

 
ZBG VISSZAVÁR 
 
Lehetsz átlagpolgár, vagy akár filmsztár, 
a határon át most senki sem szaladgál. 
Gyilkos COVID bárhol támad, borús még a láthatár. 
 
Hetek óta nem tudom már, hogy mit mutat a naptár. 
Gyermek, felnőtt, diák, tanár úgy érzi magát most már, 
mint egy szárnyaszegett, kalitkába zárt rabmadár. 
 
De lesz vakcina, csillan már a reménysugár, 
hiszem, hogy hamar véget ér a vesztegzár 
és kinyílik végre nekünk az országhatár. 
 
Tag der Sprachen, s szól majd gitár, előkerül a pezsgőspohár. 
Irány az Ötscher, lesz Handball, Schulfest és beindul a szelfigyár. 
Juhé, hisz hónapok óta erre vár minden diák.  
 
Wiederholung angolból, tán még vizsgák sora vár, 
és a magyar házihoz is hiányzik még egy-két rímpár?  
Tépnéd a maszkot, keinen Skikurs, ez az év is egy totálkár! 
  
Ha eddig kibírtad, ne most add fel, ne legyél már szamár!  
Megindul a sulibusz, fel a fejjel, előkerül az a rímpár! 
Tartsatok ki, nemsokára nyílik a határ, a mi ZBG-nk mindenkit visszavár! 



Honvágy 

„Gyere már!” – sürgetett engem a feleségem. Csak biccentettem egyet és futottam is kifelé a 

csomagokkal. Siettünk, nem akartunk itt maradni. Még utoljára befutottam a házba, az utolsó 

csomag állt a sarokban. Mindent kipakoltunk. Sietnünk kellett, mert szorított minket az idő. 

Kifutottam az utolsó táskával, Anna pedig bezárta az ajtót.  

„Add csak ide nekem, Anna!” – mondta a szomszédasszony, és Anna lassan odanyújtotta a 

kulcsot. „Gyere!” – szólítottam, de Anna csak szomorú szemekkel nézett a házra. 

Odasiettem mellé és megfogtam a karját. „Majd visszatérünk!” – suttogtam a fülébe, bár 

sajnos tudtam a keserű igazságot. Anna rám nézett és bólintott. Mihály már az autóban ült. 

Indulnunk kellett. Utoljára ránéztem a szomszédasszonyra, aki integetett nekem.  

„Indulás!” – mondtam, amikor beszálltam az autóba. Elindítottam nehézkésen a motort és 

elindultunk. A forradalom már tombolt, és csak így tudtunk nyugottan újra élni. Jobb volt így 

mindenkinek. Nekem, a feleségemnek, Annának és a fiamnak, Mihálynak. 

Sok nap és éjszaka után végre megérkeztünk a svéd területen. Egy kis városba irányult az 

útunk. Anna már türelmetlen volt, nem akart tovább az autóban ülni. Én csak mondtam neki, 

hogy nem kell már sok, de tudom, hogy nem hitte el nekem. Mihály egész végig aludt. Jobb 

is volt így neki. Megérkeztünk a kis városba, ahol három idős asszony várt minket. Sajnos 

beszélni nem tudtam velük. 

„Jó napot!” – az idős asszonyok egymásra néztek és sóhajtottak. Megrázták a fejüket és egy 

kulcsot nyomtak a kezembe. „Vällkommen!“ – mosolygott az egyik. Gondoltam annyit 

jelenthet, hogy üdvözlünk. Lenéztek Mihályra, és a legsoványabb idős asszony egy kekszes 

dobozt adott neki. 

Tiltakozni akartam, de ő csak rám mosolygott és a fejét rázta. Sok éven lehetett már túl. 

Látszott az arca vonásain, hogy már sok tapasztalata volt. Jobb volt így, próbáltam magamat 

biztatni.  

„Gyere, György!” – mondta Anna és én meghajoltam kicsit a három asszony előtt. Ők csak 

mosolyogtak és lassacskán elkezdtek sétálni. Egymásba kapaszkodva elindultak ki a kapun. 

Lassan mentek, viszont együtt. Néztem, ahogyan eltűntek lassan a falu messzeségében. 

Oh, hogy mit nem tennék, hogy legalább a határon átnézzhessek. 

A bába csak szomorúan nyújtotta nekem a másottszülött fiamat. Értettem. Anna már nem fog 

rám mosolyogni. Nem fog átkarolni, ha valami rossz történt. Kicsit mosolyogtam, de a bába 

csak kicsit megveregette a vállamat. Mihály a kabátomat ráncigálta kicsit. „A mama hol van?” 

– a kis ártatlan szemei fölnéztek rám. Én megsimogattam a fejét és legugoltam elé.  



„Egy jobb helyen!” – mondtam neki, könnyek gyűltek a szemembe. Mihály ránézett a kis 

öccsére. Most egyedül kell ezen majd átmennem. „Mi legyen a neve?” – kérdeztem és 

Mihály gondolkozott kicsit. Egy idő után rám nézett nagy szemekkel.  

„Bálint!” – mondta lassan és én bólintottam. Megsimogattam a fejét és föláltam. Anna is így 

akarta volna. Bementem a szobába és a bábák beírták a kis Bálint nevét. 

Egy fél évvel később eldöntöttem, hogy Anna nélkül nem tudok Svédországban ellenni. A 

ház csakis rá emlékeztetett. A három idős asszony újra jött búcsút mondani. Integettek, 

amikor elindultunk. Hallottam még utoljára az egyik idős asszonyt ordítani. 

„Sok szerencsét!” – mondta egy pár hibával, viszon teljes szívvel mondta. Hátranéztem a 

tükörből a két fiamra. Most már visszamehetünk? Elgondolkoztam, de tudtam, hogy úgyse 

mehetnénk. Ezért egy hosszú út után megérkeztünk Magyarország szomszégországához, 

Ausztriába. 

Az emberek ott tudtak magyarul. Tudtak velünk beszélni és segítettek. Munkát is találtam 

abban a városban, Grácban. A szomszéd ház lakói szívesen vigyáztak mindig Bálintra és 

Mihályra, ha nekem éppen túl sok bajom volt.  

„Köszönöm!” – mosolyogtam a fiatal nőre, aki egy nagy mosollyal vette Bálintot a kezébe. 

„Semmiség! Csak érj vissza egyben!” – bólintottam és búcsút vettem a két fiamtól. Beültem 

az autóba és elindultam. Az út rövid volt, viszont sok remény volt benne. Remény, hogy 

megláthatom szülőföldemet. El is értem oda. 

A kopár vidék szomorúan nézett rám. Kiszáltam a járműből és sétálni kezdtem. Csak egy kis 

időt sétáltam. A határőrök rám néztek és hideg tekintésükkel ijesztgettek mindenkit. Én csak 

a tájat néztem. Átnéztem a határon a messzi mezőkre. Magyar mezőkre. 

Mosolyogni kezdtem. Mosolyogni, viszont a honvágy kezdett a szívembe szúrni. A szomorú 

táj hidegnek tűnt, viszont nekem csak egyet jelentett: Hazát. „Látod, Anna, mégis itt vagyok! 

Nem vagyok otthon, viszont legalább ránézhetek magyar mezőkre!” A határőrök hidegen 

néztek rám. Én csak mosolyogtam, a szívem egyre fájdalmasabban kezdett verni. „Három 

lépés és Magyarországon lehetnék... Csak három lépés... A hazától!” 

 

Írva Krizsák György, festő és grafikus története után, az 1956-os forradalom idején. 

 

Bodó Kinga, 4m, ZBG 



  ZBGO, 2021. január 19. 

Nagyszentmihaly 

 

A 
 

 

Elhiszed, hogy néha még várhat ránk a 

messzeség? 

Nem tudom, hogy mért, de félek még, 

Hisz elvihet az ég! 

És még köztünk áll a nagy határ 

Nem hiszem, hogy elhiszed, de hidd el, mert, 

ha nem hiszed, 

félek elveszítelek.  

 

Köztünk még a nagy határ, 

Elviszed a másik lányt?  

Nem hiszem, hogy ismered,  

De azt mondod, hogy mindened. 

Szívemet kitépheted, ha elérsz hozzám, 

megérted. 

 

Köztünk még a nagy határ 

Félve kérlek, ne menj el, tudom, értem, 

kedveled. 

De nem mindig lesz teveled.  

Én mindig is itt leszek, nem értheted? 

Nem baj, majd fogod, idővel. 

Most még talán mindened, aztán már csak 

emléked. 

 

 

 

Határ 

 

 

Kedveled? Értem ezt.  

De elszakít a nagy határ, attól, hogy ezt 

megtudhasd,  

Mert nem leszek én itt, ha már, 

A másik lány gyűrűt hord a kisujján! 

Mert elhagy, de engem megtört rég. 

Vár még ránk a messzeség? 

 

Vagy nem, de ezt már rád hagyom, 

Régen látlak, Te meg vakon,  

Őt Te követed, mert mindened.  

Majd egyszer, ha majd észreveszel, 

A határ elomlik és megnézel. De elmegyek,  

Mert mikor esély volt, nem kellett... 



Pajtli Botond: Reggel a határnál 

 

 

Ez a nyár más lesz, 

Ezt teszi a vírus közeledte, 

Mely vírusnak nem más neve, 

Mint Covid 19. 

 

A határok lezárulnak, 

Emberek szomorkodnak, 

Katonák nagy hidegben, 

Figyelik e vidéket. 

 

Gyermek korán kelve, 

Iskolába siet, 

De a határnál, 

Megállítja egy ember. 

 

Elkérik a gyermek 

Negatív tesztjét, 

Látják, hogy tegnapi, 

Ezért átengedik. 

 

 

 

 



Határ – interjú 

 

Ma egy interjút fogok készíteni Halasi Péterrel. Ebben az interjúban a „határ“ szóról lesz 

szó.  

Én: Szia, Péter! Mint már Te is tudod, a mai témánk a „határ“ lesz.  

Péter: Szia! Izgatottan várom már a kérdéseket!  

Én: Hát akkor vágjunk is bele. Neked mi jut először eszedbe, ha meghallod a határ szót? 

Péter: Én ilyenkor az országok határaira gondolok először. Viszont van rengeteg jelentése 

ennek a bizonyos határ szónak. Neked mi jut eszedbe róla?  

Én: Nekem is először az országok határai jutnak eszembe. Viszont a határ fogalom, az azt is 

jelentheti, hogy valaki pl. elérte nálad a határt. Például mikor azt mondjuk, hogy „Nekem is 

vannak határaim”, akkor ebben valóban benne van a határ szó, és köze is van hozzá.  

Péter: Igen, igen ez teljesen igaz. Vagy pédául valaminek / valakinek egy határt szabni. 

Ilyenekre is gondolok. A határ szót több értelemben lehet értelmezni.  

Én: Nagyon szépen köszönöm az együttműködést, Péter! Viszlát! 

Péter: Nagyon szívesen, máskor is! Szia! 

 

 



Határ 

A kerítés felett dereng már a határ, 

Titokzatos, senki nem veszi észre, mily kopár. 

Néha jó, néha rossz, változást hoz, 

Sokaknak ezért szívbe markoló félelmet okoz. 

 

De hogy, kinek mi a határ? 

Egy olyan nagy kérdés, ami akár 

A legokosabb embernek is fejtörést okoz. 

A határ lehet egy ajtó, egy fal, akár egy doboz. 

 

Számomra a határ a szobám ajtaja, 

Min kívül mindent ellep az ismeretlenség moraja. 

Mindenki szeret a határon belül maradni, 

A biztonságtól el nem szakadni. 

 

Élvezni az ágy melegét, 

Bámulni a tv keretét. 

A határok, melyek őriznek, de egyben visszatartanak, 

Határ, biztonság, mind ezek csak szavak. 

        Kiraly Krisztian 4/M 

 

 

 



 

MARKÓ MAJA           2021.01.25. 

4M 

Határ 

 
Határ akkor tár, ha 

Vírus elszáll már,  

Határ mint választó, 

Határ mint téves szó. 

 

Mikor tár már a határ? 

Lezárás miatt áll a bál, 

Bár, már nem csak a bál áll,  

Három autó már vár. 

 

Határ, ki mindig zár, 

Bár papírral, az is megnyit már. 

Már-már unom, de kedves Határ, 

Megnyithatnál már! 

 

 

 



Határ – Szabó Gergő  

 Egy szír fiú 

 házakat fest a vásznon 

 sátrának. 

 

 Nincs nagy vagy kicsi zászló, 

 nagyobb megbecsülést érdemel, mint 

 a varró kéz. 

 

 Az emberek átlépik a határokat. 

 Azóta is így van 

 a határok átlépték az embereket. 

 

 Kedves Mars-emberek: 

 láthatóak-e a határaink 

 az esti égen? 



Számedli Hanna: A határ 

 

Térképeket megrajzoltak, 

Itt egy ország, ott egy ország, 

Meghúzták a határokat,  

Elveszítettünk barátokat. 

 

Égbe szállnak majd az imák, 

Lesz szép jövőnk, lesz szép világ, 

Leromboljuk a határokat, 

Megtaláljuk a barátokat. 

 

Szabadon élünk, mint a madár, 

Nem kell nekünk már a határ, 

Tél jön őszre, tavaszra nyár, 

Nem kell nekünk már a határ. 



Tóth Lilla Magyar 2021.01.25. 
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