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cukik. Nem annyira ismerem őket, de ez alapján 
az MV alapján nem is tudnék csak egy kedvencet 
választani. És a színek! A piros-fehér kombináció 
nagyon tetszett, és még azért is jár a pluszpont, 
hogy a neonlila, -kék és -pink hajak nem csak ran-
dom rikítottak elrontva a színek harmóniáját, ha-
nem jól beilleszkedtek az MV-be.

19.
Cherry Bullet – Love So Sweet

 Szinte minden évben van olyan szám, ami-
ről nem igazán tudom megmagyarázni, miért 
szeretem ennyire. 2020-ban ez a Who Dis? volt a 
SECRET NUMBER-től, tavaly a Love So Sweet. Ta-
lán a ritmus és a dallam miatt annyira fülbemászó, 
hogy a kiadása után még napokig is ezt hallgat-
tam. Tetszik, hogy annak ellenére, hogy mennyire 
édes, mézes, cseresznyés (ha lehet ilyet mondani), 
viszonylag tempózik, nem alszik el rajta az ember. 
A tánc egész mókás, meg a videót is bírom, ahogy 
szobából szobába megy a kamera. Az a legna-

20.
THE BOYZ – THRILL RIDE

 Általában az agyamra szokott menni, ami-
kor az összes kiadó kitalálja, hogy itt a nyár, most 
haladéktalanul ki kell adni egy nyári szösszenetet. 
Ez egy kivétel, egyike azon kevés nyári számok-
nak, amiket szívesen játszok le újra és újra. Első 
hallgatásra csak a refrén előtti két sor fogott meg 
igazán (meg az ASMR suttogás), de aztán megba-
rátkoztam a többi dallammal is. Később tűnt még 
fel, hogy az első 5 másodpercben felvezetett rit-
mus az előrefrénen és a bridge-en kívül az egész 
számban jelen van. Lehet, hogy ezt találták idege-
sítőnek páran, mivel úgy hallottam, hogy nem túl 
népszerű a szám. (Úgyhogy én csak azért is bele-
tettem a listába.) 
 Ami még nagyon tetszett benne, az az MV. 
Most kivételesen nem tengerparti jeleneteket 
kaptunk, hanem egy hotel dolgozóit és vendége-
it alakítják a fiúk. Tipikus szállodai köntösben való 
táncot kell elképzelni. No, meg a srácok is nagyon 

 Nagyon sok jó számot adtak ki 2021-ben, és 
okozott is egy kis fejtörést, hogy ezek közül kivá-
lasszam azt a 20 darabot, amit a legjobban sze-
retek. Azonban az eredménnyel teljes mértékben 
elégedett vagyok, tényleg bármikor szívesen hall-
gatom a lista elemeit. Mindenképpen leszögez-
ném, hogy ez nem egy objektív rangsorolás, inkább 
egy olyan szubjektív értékelés, mint amilyen a sze-
zonos animék rovatában szokott lenni. (És persze 
nem vagyok szakértő semmilyen zenei téren.)

 Mielőtt bármilyen felháborodás lenne, 
hogy egy adott szám miért nem szerepel a listán, 
fektessük le a szabályokat!

 1. Csak együttesek játszanak, szólisták nem 
versenyeznek. Főként azért, mert míg a legtöbb 
banda comebackjét meghallgattam, a tavaly 
megjelent szólószámoknak még a felét sem, így 
semmilyen szempontból nem lenne mérvadó, ha 
rangsorolnám őket.
 2. K-pop, tehát csak a koreai számok játsza-
nak, a japán vagy teljesen angol comebackek nem.
 3. B-side-ok, amik nem kaptak videót, szin-
tén nem indulnak.
 4. Egy banda egyszer szerepelhet a listában. 
Bármilyen szívesen pakolnék fel 3 TXT-számot a 
dobogóra, mégsem kéne 4-5 bandával feltölteni 
a top 20-at.

 Következzen tehát az én személyes top 20-
as listám a 2021-es K-pop-számokból!

gyobb kritikám, amit megfogalmazhatok a zené-
vel szemben, hogy a végén túl sokáig tart az outro.

18.
UP10TION – SPIN OFF

 Ez a szám a pár másodperces intro után rög-
tön teljes sebességgel a lovak közé csap, aztán a 
végén ugyanilyen hirtelen ér véget. A kettő között 
pedig teljesen felpörget. (Vagy inkább kipörget?) 
Igazából azt sem tudom megmagyarázni, hogy 
miért olyan jó hallgatni. Azon kívül, hogy a „never 
ever” elég fülbemászó. Talán a hangok rétege-
zése, az együtt megszólaló dallamok harmóniája 
vett meg. Az MV-ről azonban tudok akár sorokon 
keresztül is áradozni. Kezdve Kogyeol fehér-tür- 
kizkék jelenetével, amiben nagyon jól mutat a 
vörös haja; Gyujin neonos hátterén át, amiben 
érdekes geometrikus formák vannak; Xiao lép-
csős díszletéig, ahol a narancssárga pólója komp-
lementer kontrasztot alkot a kékes háttérrel; és 
még lehetne folytatni. 
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sok kedvük van – nekem sem lenne. És a szám 
mellesleg nem vesztette el a Stray Kidsre jellem-
ző egyedi hangzást sem. Tetszett az erőteljes rap 
és a suttogós részek váltakozása is, illetve Felix 
megint nagyot alkotott a Feliz Navidaddal. (Meg 
a Lee Know-macskát sem tudom elfelejteni.)

15.
(G)I-DLE – HWAA

 A két kedvenc számom a (G)I-DLE-tól az Oh 
my god és a HANN, a HWAA pedig egészen ha-
sonlít az utóbbira, úgyhogy nem meglepő, hogy 
bejött. (Főleg a rap és a refrén.) Az egyedi hang-
szín, amin énekelnek, szintén eléggé megfogott. 
Olyan sincs gyakran, hogy hallgatáskor kifejezet-
ten feltűnik, mennyire tetszik a koreai nyelv hang-
zása. 
 A zene mellett az MV is kiemelkedő, nagyon 
jó a vizualitása, főleg ahogy a színeket használja. 
Maga a koncepció is érdekes, ahogy a videó vé-
gére a kék télből átmegyünk a lángoló tavaszba. 

kedik ez a comeback a Dreamcatcher többi száma 
közül, az a videó. Tele van referenciával a koráb-
bi számokra, élveztem ezeket keresni és kiszúrni. 
Gahyeon arckifejezéseit sem tudom megunni. 
Meg az outfitek és a színek is hatalmas pozitívum-
nak számítanak: tök jók a ruhák, az a furcsa arcde-
kor is tetszett. A cirkusz/vidámpark, ami köré az 
MV fel van építve, pedig két részre van osztva, az 
egyikben a kék, a másikban a piros díszletek do-
minálnak, és ehhez igazítva van mindenkinek két 
megjelenése is. Illetve a két szín keveréke, a lila 
tér még vissza, és az őt jól kiegészítő zöld. Külö-
nösen az a jelenet tetszett, amikor a két megjele-
nést tükrözve látjuk a refrén alatt. A koreográfiát 
is bírtam, azon még mindig ámulok, ahogy az első 
verze alatt felugrik Yoohyeon, annyira zökkenő-
mentes az egész, hogy egyszerűen jó nézni.

16.
Stray Kids – Christmas EveL

 A karácsonyi számokat általában nem any-
nyira szoktam szeretni, mert mindegyik egyforma 
(avagy lassú és unalmas). Erről azonban egyértel-
műen kijelenthetem, hogy az eddigi kedvenc ka-
rácsonyi dalom. Vagy inkább karácsonyellenes? 
A szöveg végigveszi a fagyos tél és a karácsony 
hátrányait. A kedvenc sorom a refrén előtti „Nincs 
itt semmi különleges, miért várt mindenki ilyen 
sokat?” A sztori is vicces volt, a Mikulást megtá-
madták a szörnyek, ezért muszáj helyette a ban-
dánknak kiszállítani az ajándékokat. Amihez nem 

Meg imádtam a refrén alatti fekete-kék ruhákat 
is. Illetve a kaleidoszkópos bevágások szintén hi-
hetetlenül jól mutattak. Bár azt bevallom, hogy 
most csaltam egy kicsit, nem ismerem annyira a 
bandát, hogy fejből tudjam a neveket, ki kellett 
keresnem őket. De mindenképpen megjött a ked-
vem, hogy jobban megismerjem őket. (Már csak 
azért is, mert rátaláltam Sunyoul coverjeire, esz-
méletlen, ahogy kisujjból kirázza a szopránt.)

17.
Dreamcatcher – BEcause

 A Scream óta nem volt olyan szám, ami fe-
lülmúlta volna az elvárásaim, ennek ellenére azon-
ban még mindig egyedinek tartom ezt a rockos 
creepy koncepciót. (Bár most már van versenytárs 
is, a Pink Fantasy a Poison című számmal nem állt 
messze attól, hogy felkerüljön a listára.) Zeneileg 
a refrénből Gahyeon sorát szeretem, az ASMR 
bridge-et, illetve az utolsó refrént a magas han-
gokkal. Ami miatt azonban sokkal inkább kiemel-

Mellesleg mindenkinek tetszettek az egyéni jele-
netei, megjelenései.

14.
GHOST9 – SEOUL

 Kicsit kivétel a listában, mert míg a többit 
nagyjából akkor meghallgattam, amikor kijöttek, 
erre csak decemberben bukkantam rá. Ám akkor 
nagyon ráfüggtem. Viszonylag zajos, és beisme-
rem, hogy először csak a refrén fogott meg, de 
aztán a hangeffektussal is megbarátkoztam.
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ha szörnyű lenne a zene, akkor mégsem lehetne 
toplistás. Azt is szeretni szoktam, amikor a fütyü-
lés szerves része a dalnak, de főleg a refrén dalla-
ma fogott meg. Illetve az, hogy a szám egyszerre 
viszonylag pörgős, mégis kicsit melankolikus. Az 
érdekes kameramozgás, furcsa ráközelítések is 
sokat tesznek a hangulathoz.

11.
KINGDOM – Black Crown

 Számomra is meglepő, hogy ennyire tet-
szett a Black Crown, hiszen míg a legtöbb gyors 
szám alapját a dobok üteme adja, itt a refrénen 
kívül csak néha kap szerepet a dob egy-egy ütés  
erejéig. Mégsem érződik úgy, mintha lassú len-
ne. A hegedűt pedig imádtam, sokat tesz a szám 
jellegzetességéhez. Szerintem az intro is egyedi, 
ahogy templomi hangulatot idéz; a szám elején a 
csilingelő hangok pedig a Harry Pottert juttatják 
eszembe. És azért írok ennyit a hangszerelésről, 
mert annyira szeretem, hogy szoktam az ének-

hangulatot, amit a videó ábrázol (külön tetszett, 
hogy a refrén alatt tulajdonképpen lemennek 
hídba). Az is ezt erősíti, hogy az énekben nagyon 
kihallhatóak a természetes hanghatások, a lég-
zés, a nyögések és a suttogások. Szeretem a szám 
erőszakosságát, szívesen hallgatom, főleg az elő- 
refrént és a refrént, de igazán csak a fináléban 
lévő magas hangot tudnám kiemelni.

12.
CNBLUE – Love Cut

 Egy kezemen meg tudnám számolni, hány 
olyan szám van, ami meg tudott nevettetni. És ta-
lán ez a legjobb közülük. A videó helyszíne egy vad-
nyugati kocsma, ami minden szempontból elég 
távol áll tőlem. Mégis azok az eltúlzott, többször 
visszajátszott jelenetek; a színészkedés; az, hogy 
halál komoly arccal ollóval zsinórokat vagdosnak 
a bandatagok, egyszerűen zseniális. Arról nem is 
beszélve, hogy a srácok mennyire jóképűek. És 
nyilván a hangzás is tetszik, bármilyen jó egy MV, 

Az MV-ben a CGI néhol hagy maga után némi kí-
vánnivalót, de alapvetően a videójátékos megol-
dás meg a falfestéshez hasonló mintázat az épüle-
teken, oszlopokon tetszett. Amit külön kiemelnék 
a videóban, az az, hogy bemutatja Szöul kettőssé-
gét: egyszerre van jelen a modern technológia és 
a hagyományos kultúra, a szentélyek, a sárkányok. 
De még inkább a szöveget és a témaválasztást 
tartom annyira egyedinek, hogy biztos helye le-
gyen itt. Nagyon tetszett, hogy egy városról szól a 
dal, és tényleg felkeltette az érdeklődésem, hogy 
pontosan mit is jelent a szöveg, kerestem lyrics 
videót – amiről bevallom, hogy elég ritkán fordul 
elő. És a Seoul (Szöul) meg a soul (lélek) hasonló 
hangzásával még többet is bele lehet látni a szö-
vegbe, az ilyen szó(l)játékokat szeretem.

13.
PIXY – Addicted

 Ez az a szám, ami az MV nélkül nem biztos, 
hogy felkerült volna a listára. Sok helyen érthetők 
a szimbólumok és jól visszaadják a függőséget, 
de ez nem minden. Az nyűgöz le igazán, hogy a 
megalkotott jelenetek egyszerre félelmetesek és 
rendkívül esztétikusak, ettől érződik olyan művé-
szinek az egész videó. Nagyon tetszett az egyes 
helyeken lévő megvilágítás, illetve a fej körül körö-
ző lámpa is nagy kedvenc. Meg tök kreatív a mág-
nesek használata, nem rémlik, hogy más MV-ben 
találkoztam volna már ferrofluiddal. A zene és a 
koreográfia is tovább fokozza azt a félelmetes 

hang nélküli instrumental verziót is hallgatni. 
Bár ilyenkor az utolsó refrén magas hangjai azért 
hiányoznak. És emellett az MV is nagyon jó, sok 
a látványos jelenet és az effektus, én is próbál-
tam kicsit agyalni, hogy pontosan mi körül forog 
a sztori. A CGI is tök jó volt többnyire (bár néha 
egy képernyőn áthaladó oszlop nem tűnt annyira 
odaillőnek). Illetve a ruhákról és a sminkekről se 
feledkezzünk meg!

10.
IVE – ELEVEN

 Gyakorlatilag az egyetlen debut, ami fel-
került a listára. Nagyon tetszett a Billlie RING X 
RING-je is, meg a bugAboo is, de az ELEVEN volt 
számomra a legegyedibb. Ha jól szűrtem le, az 
arab kultúrából merít a videó és a zene is. (A repü-
lő szőnyeg elég gyanús.) Bár a színvilága nem tel-
jesen az esetem, a formák tetszettek. És itt most 
elsősorban nem a lányokra gondolok, hanem az 
érdekes mintázatú oszlopokra, helyszínekre. 
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a kedvenc videóm, a srácokat akkor is imádom. 
A számtól független, de számomra olyan, mint-
ha az összes tag egyszerre lenne visual is. (Nem 
is tudnék kedvencet választani Jungwon, Jay és 
Heeseung közül.) Az outfitek pedig szinte mindig 
rengeteget dobnak a megjelenésükön. A másik a 
koreográfia, az összes comebackjüknél az volt az 
első dolgom, hogy keressek egy performance vi-
deót vagy egy dance practice-t. És még úgy is hi-
hetetlenül jól néz ki a tánc, hogy a kameramozgás 
és a vágások nem erősítenek erre rá. 
 Ennyi bevezetés után rátérhetünk a zenére 
is. Tetszik, hogy a verzék lassabban kezdődnek, a 
dobok mégis utalnak már arra az őrületre, ami a re-
frénben vár. A refrén hangszer nélküli első sorával 
mint hatásszünettel, illetve a zenét folyton meg-
szakító, sikításra emlékeztető hangeffektusokkal 
is nagyon megvett a szám. Az énekhangokon pe-
dig van egy autotune-os effektus, amit egyébként 
is szeretek, de itt még ahhoz is hozzájárul, hogy 
félelmetesebb hatást érhessen el. (Mellesleg ez a 
fémes hangszín a vér ízére emlékeztet.)

jött a bridge, és az utolsó refrén, amin csak ámul-
tam és bámultam. Ha már akkoriban terveztem 
volna ezt a listát összeállítani, egyből megmond-
tam volna, hogy a Paint The Townnak itt a helye. 
Az MV is nagyon bejött, a ruhák, a színek, a hely-
színek, még a bolygókat megjelenítő CGI is. Meg 
az egész bennszülöttes téma, tetszettek a fehér 
csíkok, pöttyök az arcokon. Egyedül az első refrén 
alatti villogás bántja a szemem. A koreográfiában 
is van pár olyan elem, amit úgy kiszúrtam, hogy 
na, ez a mozdulat tök jól néz ki. A Star rendíthetet-
lenül tartja a kedvenc LOONA-számom pozícióját, 
de azt hiszem, a PTT jó lesz második helyre.

8.
ENHYPEN – Drunk-Dazed

 Haláli parti. Egy banda, ahol már április-
ban halloween van. Ez az egyik legvéresebb MV, 
amit valaha láttam (a CROSS GENE Black or Whi-
te-ja mellett, de azt szeretném kitörölni az emlé-
kezetemből). Ugyan a színek miatt mégsem lett 

De persze a lányok is gyönyörűek, a számolás utá-
ni harapás kifejezetten cuki. Az MV-ben még az 
tetszett nagyon, hogy használták a scribble effek-
tust, amit a TXT CROWN-ján kívül még csak fanok 
által készített táncos videókban láttam korábban. 
De a videónál sokkal inkább a zene fogott meg. 
Az egzotikus arab hangzás és az érdekes hangszín 
mellett a refrén előtti rész az, aminél leesett az 
állam. Még sosem hallottam olyat, hogy a zene 
ilyen tempóban lelassulna, ráadásul az előrefrén-
ben, aminek éppen az lenne a célja, hogy felvil-
lanyozzon a refrén előtt. Az ilyen kísérletezős új 
dolgokkal engem könnyen be lehet rántani.

9.
LOONA – PTT (Paint The Town)

 Már az elején tetszett, hogy milyen erőtel-
jes és agresszív szám, amiben nagy szerepe van a 
doboknak. Sőt, az egész hangszeres háttérzene 
érdekes, egyedi. Hozzá pedig társul az az autotu-
ne-os hangzás, ami megint nagy kedvenc. Aztán 

7.
ONEUS – LUNA

 Mióta rátaláltam a bandára, minden szá-
mukat szénné hallgatom. És eléggé bajban vol-
tam, hogy választanom kell a Black Mirror és a 
No diggity közül, mert ugyan máshogy, de mind-
kettő nagyon jó. Aztán kijött a LUNA, és a prob-
léma megoldódott, mert felülmúlta őket. A szám 
a K-popban viszonylag ritkább tradicionális koreai 
zenére emlékeztet, aminek az egyediségével már 
rögtön megfogott. (Mellesleg ez a másik szám 
a HWAA mellett, ami szerintem kiemeli a koreai 
nyelv hangzásának egyediségét. Nem véletlen, 
utólag az is kiderült, hogy egy darab angol szó 
nincs a dalszövegben.) Külön tetszik, hogy egy-
szerre érződik lassúnak és gyorsnak. És MV-ből is 
a kedvencem a három tavalyi szám közül, nagyon 
jó színeket és színváltásokat használ, esztétikus az 
egész. De nem csak a színek miatt jó, egyes cine-
matográfiai megoldások is nagyon bejöttek, akár 
a visszafelé lejátszott jelenet, akár amikor egy tag 
többször szerepel a képernyőn. 
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szerettem Yuki rapjét, ami azért is érdekes, mert 
alapvetően a rap szokott lenni a számokban a leg-
kevésbé kedvelt részem. Illetve Ireh refrén előtti 
mondata is nagyon fülbemászó.

4.
TWICE – SCIENTIST

 Eléggé meglepett, amikor megláttam, hogy 
novemberben még lesz TWICE-comeback, hiszen 
októberben adták ki az angol számukat. Hiába 
az egyik kedvenc bandám, a júniusi Alcohol-Free 
stílus szintjén nem jött be, egyszerűen nem sze-
retem az ilyen zenét. Úgyhogy azt hittem, hogy 
majd csak a japán blokkban tudom kiélni a TWICE- 
fanboykodásomat. De aztán kijött ez a szám, és 
megvett kilóra. Eleve a koncepció is nekem való, 
de szerintem ezzel a számmal ismét tudtak újat 
mutatni. A legtöbb számukra a magas hangok jel-
lemzőek, így szokatlan, hogy most ilyen mélyen 
énekeltek. De abszolút jó. A koreográfia is nagyon 
tetszett, kellően fura, és leesett állal lehet nézni, 

visszaadja a creepy hangulatot. Mindennek a tete-
jébe pedig nagyon jól használja a színeket. Végig 
váltakozik a kék és a lila megvilágítás, a hold szí-
ne is a kettő közül valamelyik, én pedig szeretem, 
amikor nem akarják az egész színpalettát elénk 
teríteni, hanem csak két-három színnel dolgoz-
nak.

5.
PURPLE KISS – Zombie

 Szellem, zombi, már csak az NCT 127 vám-
pírja hiányzik. A Ponzona is tetszett, ám ez első 
hallásra szerelem volt. Az MV színek tekintetében 
nem annyira tetszik (Dosie felemás haját leszá-
mítva), de vannak benne kreatív ötletek, maga a 
tánc pedig nagyon jól eleveníti meg a zombikat. 
A refrénben a zombie-bie-bie-bie és még sok B 
az, ami rögtön magával ragadt és imádtam. Mel-
lesleg eközben a képernyőn csupa B betűs szava-
kat sorolnak, mosolyogtam rajta egy jót (még ha 
van is benne elírás). Aztán a refrén mellett meg-

Ráadásul legyezővel táncolnak! Nem tudom, mi-
ért vagyok így oda a legyezőkért. Egyedül az egyik 
CGI-hátteret tudom felróni a számnak, az vala-
hogy nem illett bele. Máshonnan a dance break-
ről hallottam, hogy nem passzol a hangulathoz, 
de nekem nem volt vele bajom, inkább tetszett, 
hogy ezzel is megmutatják a sokszínűségüket.

6.
DreamNote – GHOST

 Még mindig nehéz elhinni, hogy ugyan-
azt a bandát látom, akiknek a két évvel ezelőtti 
comebackjük a Hakuna matata volt. Mindkét szá-
mot imádom, de a pólus két oldala lehetne a két 
szám. Már az első pár másodperc disszonanciájá-
ból tudtam, hogy ez a szám pont az esetem lesz, 
pedig a fülsértően hangos zene nálam könnyen 
kerülhet az utálom kategóriába is. Különösen tet-
szettek a mélyebb hangok és a rajtuk lévő effekt, 
de a refrén zajos éneke is nagyon bejön valami 
rejtélyes oknál fogva. A tánc is nagyon jól néz ki, 

ahogy ceruzaszoknyában táncolnak a végén office 
ladys outfitekben. Talán ez az első MV a 6 éves pá-
lyafutásuk alatt, amiben mindenkinek a megjele-
nésével teljesen meg vagyok elégedve, mindenki 
nagyon jól néz ki. Momo haja a piros csíkokkal, il-
letve Sana pasztell-lila haja is nagyon bejött, Chae- 
young pedig a legcukibb Frankenstein. És végül 
ez is egyike lett azon kevés számoknak, amik meg-
nevettettek, a végén a lányok nézőtéri reakciója 
láttán nem bírtam megállni.

3.
aespa – Next Level

 Amikor ezt először hallgattam, csak néz-
tem, hogy ez meg mégis micsoda. Akkoriban még 
nagyon új volt az SM minden furcsasága, azóta 
már kicsit megszoktam, sőt, kifejezetten keresem 
az újdonságot, a „fura” számokat, ez talán a lista 
összetételéből is látszik valamennyire. Ez is egy 
olyan, ami az embernek vagy nagyon tetszik, vagy 
egyáltalán nem érti, hogy lehet ezt hallgatni. 
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lőle egyes részleteket, például a haját. Sokszor a 
lányok szemszögéből nézzük az eseményeket, de 
itt tényleg ott vannak a személyek. Durva, hogy 
csak több mint két héttel a megjelenés után szúr-
tam ki. Még a tánc is viszonylag ritka, ha nem a ret-
rószámok között keresgélünk, hiszen mikrofonáll-
ványokkal táncolnak. És nem éppen olyan jellegű 
a koreográfia, mint a Wonder Girls Nobodyjában, 
sokkal, de sokkal erőteljesebb.

1.
ITZY – 마.피.아. In the morning

 A lista túlnyomó többségét az év második 
felében kiadott számok alkotják, ám az első hely-
re egy áprilisi szám került. 
 Zeneileg sok hozzáfűznivalóm nincs, nincs 
benne semmi, ami ne tetszene. Pörgős, agresszív, 
gyors, és egyszerűen nem tudom megunni. Illet-
ve annyi megjegyzésem van, hogy nagyon szim-
patikus, hogy a ma-ma-mafia részt a refrénben 
mindháromszor más énekli (Yeji, Ryujin és Chae- 

hogy azért a jobbak között van. De a szám annyira 
fülbemászó, hogy megérdemli a helyét ebben a 
listában – még hónapokkal a kiadás dátuma után 
is ez járt a fejemben.

2.
TXT – LO$ER=LO♡ER

 Talán itt voltam a legdühösebb magam-
ra, hogy meghoztam azt a szabályt, hogy egy 
bandától csak egy számot válogathatok be. So-
káig agyaltam, hogy a 0X1=LOVESONG vagy a 
LO$ER=LOVER tetszik-e jobban. Őszintén szólva 
elsőre nem annyira jött be az utóbbi, de aztán 
olyan szinten ráfüggtem, hogy heteken át mást 

sem hallgattam. Ezt a rockosabb 
stílust általában nem annyira ked-
velem, de itt valahogy nem zavar. 
Melankolikus hangulata van, a szí-
nek is elég fakók a videóban. Bár 
ez igaz a másik számra is. Végül 
az MV miatt választottam ezt a 
kettő közül. Hiába aggattak a srá-
cokra sokkal jobb ruhákat a másik 
számban, ennek a sztorija érdeke-
sebb volt. (Meg Taehyun pillantá-
sát sem tudom elfelejteni.) Illetve 
több megnézés után felfedez-
tem valamit a videóban, ami előt-
te egyszer sem tűnt fel: minden 
srác jeleneteiben van egy lány is. 
És tényleg ott van, láthatunk be-

A felépítése teljesen eltér egy normális 
K-pop-számtól, igazából olyan, mintha a közepére 
beékeltek volna egy egészen más dalt. Ami rész-
ben igaz. Maga a szám a Halálos iramban egyik 
soundtrackjének a feldolgozása. A szöveget át-
írták úgy, hogy passzoljon a bandához és a szto-
rihoz, meg raktak bele egy részt, ahol felvághat-
nak a magas hangokkal és a rappel. Ami igazából 
a kedvenc részletem belőle, úgyhogy egyáltalán 
nem bánom. Sőt, amikor először hallgattam az 
eredeti számot, türelmesen vártam, hogy mikor 
jön a kedvenc részem, aztán csalódottan konsta-
táltam, hogy nem jött. Az MV nem volt annyira 
népszerű nálam, de vannak benne gyönyörű hát-
terek és ruhák, érdekes kameramozgások, úgy-

ryeong), nem csak egyszer felvették és bevágták 
még kétszer. Sok benne a számomra ikonikus szö-
vegrészlet (gyakorlatilag az egész dal), de Ryujin 
nevetését mindenképpen kiemelném. Aztán ott 
az MV, ami a másik oka, hogy első helyre tettem. A 
színvilága nem teljes mértékben az esetem, bár a 
fehér ruhás megjelenések kifejezetten tetszenek, 
főleg Ryujin haja lila csíkkal. (Egyébként Lia a bia-
som, félreértés ne essék.) 
 Ami azonban igazán lenyűgözővé teszi az 
MV-t, azok a vágások. Nem is tudok fejből másik 
videót mondani, amiben ennyi és ilyen profi vágás 
lenne. Ezek a táncot is jól kiemelik. És ha tánc, nem 
hagyhatom említés nélkül a vége felé lévő csípő-
mozdulatot. Ha csak a színeket nézném, biztosan 
a LOCO-t választanám, de összességében ez lett 
számomra 2021 legjobb száma.

A „szám” szó a címet is beleértve 
66-szor szerepel a cikkben.


