Írta: Busi István Bertold

A versek írásának dátuma: 2021.01.23.

Cím: A kitartás és a hit

Cím: Karantén (dal)

Ezt a verset én írtam,
miközben egy tutti dzsúzt ittam.
Nem volt pihenőm, csak dolgoztam a versen,
untam, de egyben volt hozzá kedvem.
Mert ki nem akar verset írni
és a fejébe vésni,
hogy a versíráshoz kitartás kell.
Akár lehetsz topmodell,
de ahhoz is ugyanaz kell.
Jegyezzétek meg ezt a szót,
és hozzátok ki a szívben lakót.
Hallgassatok rímeket,
szerezd meg a hitedet.
Az mindegy mit szeretnél csinálni,
szeretnél a tündértől kívánni?
Vagy cégvezető akarsz lenni?
Ehhez se kell mást tenni,
csak a hitedet elővenni.
És én tudom, hogy neked is sikerülhet.
Akár egy egyszerű üzlet,
csak higgy benne,
mert biztos ,hogy menne!
Justin Bieber is mondta,
TikTokon tolta
hogy bárki lehet énekes,
mindenkinek más érdekes.
De nem ez a lényeg,
hanem a hitedet kell megszerezned végleg!

A karantént utálom,
tönkre teszi a tudásom,
ő okozza a bukásom,
senkinek sem ajánlom.
Aki abban van, azt sajnálom,
én a vitamint használom,
van egy jó tanácsom,
a vitaminokat én ajánlom.

Cím: Az én osztályom
Az én osztályomban sokszor van veszekedés,
olyan mint egy egyszerű földrengés.
Néha van hisztizés és nyögés,
de a vége mindig kibékülés és nevetés.
Van pár haverom, és jó a humorom.
Az osztály létszáma 21, a 20-on túlmegy.
Az osztályfőnök Mariann néni,
az órákról nem szabad késni.
A magatartásom négyes,
de minden más jegyem ékes.
Most ez a 4B osztály, jövőre az 5B osztály lesz.
Elhúzott az iskola előtt egy Mercédesz.
De térjünk vissza a lényegre,
menjünk osztálykirándulásra Pestre.
Vannak az osztályba jók és rosszak,
olyan, mint egy kiskamasz korszak.

Cím: Az én gyerekkorom
Az én gyerekkorom szuper volt,
a szomszédba lakott Zsolt.
Apu tüzet oltott Pécsen,
anyu dolgozott Bécsben.
Nem feledem, mikor a Marci ette a babakaját,
amikor az öcsém aludt, megteremtette a saját zaját.
Csínytevő kisgyerek voltam,
a bátyám tanszereit elloptam.
A házimunkában is segítettem,
kint Csonkamindszenten kecskét fejtem.
Emlékszem az ovira, milyen buli volt ott,
pár rossz gyerek csúnyákat mondott.
Mindig kikéretőztünk wc-re, hogy ne kelljen aludni,
mert nem szerettünk aludni és nehéz volt kijutni.
Amikor nem engedtek ki,
nem akartak kegyelmezni.
Ilyenkor mindig halkan játszottunk,
egy idő után hozzászoktunk.
Emlékszem a haverokkal a sok büntetésre,
s a sok katonai kitüntetésre,
a katona vezérre, Árpi ezredesre.
Mindig azt mondta,
igyunk a tengerünkre.
Ez volt a gyerekkorom,
most már az iskolában van a sorom.
Cím: Covid ellen
Kidobom a taccsot,
ha meglátok egy maszkot.
Undorító a korona vírus,
áldj meg Jézus Krisztus.
A covid ellen mindenki harcol,
a végén még a világ a pokolban landol.
Ezért harcoljunk a covid ellen,
nem hagyhatjuk, hogy a covid nyerjen.
Hisz Győrfi Pál is mondta,
a tévében ezerrel nyomta:
hogy EGYÜTT SIKERÜLHET,
és a covid is eltűnhet.

