Pekk Vivien
Kat
Elke dag
Vraagt zich af
Waarom is ze thuis?
Hoelang?
Molnár Gergő, Simon András, Wéber András
Wat zie je nu?
O ja, niks.
Niks kon je altijd zien.
Daarom wil ik dat mensen in de duisternis zitten.
Ik was de entiteit waar mensen bang voor zijn.
Toen de mensen geboren zijn, ben ik ook geboren.
Ik ben de reden waarom miljoenen mensen dood gingen.
Weet je nog wie ik ben?
Precies.
Ik ben de domheid.
Molnár Bibiána: Elveszett-e
Ezen gyerekek jelenleg nem mehetnek be
eme emeletes egyetemre,
mert lebetegedett emberek serege
veszedelmesen meglepte eme helyeket.
Kevesen lehetnek egy teremben egyszerre,
ehelyett kedvesen sms-eznek,
Messengeren fecsegnek veletek
rengeteg levelet megszerkesztve.
Kellemetlen de, eme eszeveszett helyzetben
ezen rettegett elmemesterek
nem tehetnek egyebeket sem,
fergeteges versenyeket szerveznek.
Laczkó Réka: Karanténba zárva
Elég volt már az otthoni tanulásból,
A pizsamában végigszenvedett skype-olásból.
Hollandra is fel van adva egy egész lecke,
Bár magyarázat nélkül nincs túl sok értelme.
Reggel tizes órára alig bírsz felkelni?
Úgy érzed azt is lehetne skippelni?
Nem vagy egyedül, ezen nem kell izgulni,
Tudom, te sem bírtál reggel hétkor elindulni.
A hiányzásokat már régen beosztottad,
Most meg a heti bevásárlásról posztolhatsz.

Ha maszkod nincs, be se engednek a boltba,
De úgy legalább tudsz készülni a toets-ra.
Az alapvizsga még most is kicsit homályos,
Ja várj most kaptam egy e-mailt, így már minden világos.
Lerakjuk a vizsgákat, és ha a nyárnak is vége,
Visszamegyünk a suliba és együtt hollandozunk végre.
Pushkina Sofiya és Sharpe Kata: Nehéz idők
Befelé figyelve,sok mindent meglelve,
A lelkünkből meritkezve ujjászületni,
Egy új világot meglelni
Melységeket vesztve és
Rászorulva a természetre,
Meglátni benne a szépet és jót,
Amely mindig is embernek való volt.
Szalay Anna: Bezárva
Ma egy újabb szerda, búsan.
Áradó fény láttán szív dobban.
Reményt kelt a mellkasokban.
Végeláthatatlan helyzet
Égető érzés a szemnek.
Gondterhelt minden nemzet
Ez a helye most a türelemnek.
Lélegzetét visszafogva
Esdekel mindenki titokba.
Harag lobban, keserűség
Ezreket tör meg a kényszerűség.
Tűrve-tűrvén a tiltásokat
Némán számolva a napokat.
E helyzet most sokakat felőröl.
Kálmán Nóra
„Unatkozom!
Mit csináljak?
Kezdjek neki takarítani?
Méghogy semmi dolgom karanténra.
Elég!

Abelovská Gyöngyi: Szülinapom a Duna alatt

Megmozgatom kicsit a nyakam
Na de mi van itt alattam
Ez nem lehet a Duna
De valami mégis azt súgja.
Megnézem hát jobban
De nem vagyok biztos egy dologban
Az a burger kinges korona tényleg a fejemen van?
Vagy csak a hasonmásom ünnepel a víz alatt
Zavaros leszek kicsit emiatt.
Lehet hogy a valóságot látom?
Hisz itt van velem egy nagyon jó barátom.
Szemem már nem káprázik a látvány hatására
Hogyan lehetne mindenki büszke a víz alatti hasonmására?
Vikor Janka
alleen
online opleiding
het is mei
aantekeningen op de grond
epidemie
Theodor van der Burg: Herfst
Veel kleuren
Geel, rood, bruin,
Mooie blaadjes met geuren
Voortuin.

