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volna elég, a végén a sikításszerű magas hangok 
már végképp levettek a lábamról.
 A Red Velvet idei comebackje nem volt  
rossz, de én hiányoltam belőle azt a szokatlan  
újdonságot, amit például a Zimzalabimben imád-
tam. A Pose-ban azonban ez teljes mértékben 
megvan. Nagyon jól keverednek benne a rapszerű 
és az énekes részek, de annyira, hogy a refrént is 
nehéz behatárolni, mert Wendy és Seulgi előre-
frénje után rappel kezdődik, és csak utána vált át 
énekbe. Az pedig ikonikus, ahogy a performance 
stage előadásban pózolnak a lányok.
 Az AB6IX albumából két számot szemeltem 
ki magamnak, amik sokkal jobban tetszettek, mint 
a title track. Az egyik a Simple Lover, ami egy egy-

Kids legtöbb száma, azonban én azt tartom zseni-
álisnak, hogy a zene képes felidézni bennem azt, 
ahogy a dominók sorban dőlnek el. Ebben nagy 
szerepe van a refrén alatti hangeffektusnak, de 
velem nagyon ritkán fordul elő olyan, hogy egy 
konkrét tárgyat vagy eseményt meg tud jeleníte-
ni egy zene bármilyen képi segítség nélkül. Aztán 
szeptemberben érkezett egy dance practice, ami-
ben már láthatjuk a koreográfiát is. Ez még job-
ban ráerősít, nagyon kielégítő érzés nézni a tán-
cot, kicsit olyan, mintha kánonban táncolnának.
 
 Egészen véletlen akadtam rá az ATEEZ The 
Black Cat Nero című számára, pontosabban az 
automatikus lejátszás okolható érte. Az elején 
rögtön felfigyeltem az érdekes hangszínre, aztán 
amikor a közel 45 másodperces intro után meg-
történt a hangulatváltás, akkor leesett az állam. 
A felvezetés alapján egyáltalán nem vártam tőle, 
hogy egy pörgős szám lesz. Kicsit retró hangula-
ta van (elvégre egy 1995-ös szám feldolgozása), 
mégis modern. Aztán ha mindez még nem lett 

 Az előző számban rangsoroltam a top 20 
kedvenc comebackem (AniMagazin 65.). Azonban 
több szabályt is hoztam a válogatáskor, ami elég 
sok számot kizárt a versenyből. Emiatt kimarad-
tak a szólisták, a B-side-ok, illetve a nem koreai 
számok. Ezekből nem hallottam eleget, hogy rele-
váns legyen, ha megpróbálnám sorba tenni őket, 
ám ettől még szívesen kiemelem a kedvenceimet.

B-side

 A woo!ah! az egyik kedvenc kevésbé ismert 
negyedik generációs lánybandám. Igaz, a legutób-
bi két comeback nem igazán fogott meg, sőt, azt 
is megállapítottam már, hogy az összes B-side-ot 
jobban szeretem a title trackeknél. 2020-ban a 
Round&Round simán lehetett volna rendes videó 
nélkül is toplistás, 2021-ben pedig a Pandora volt 
az a szám, amit valószínűleg többször lejátszot-
tam, mint a top 20-as rangsorolás egyes helye-
zettjeit. Édes, gyors és nagyon fülbemászó szám. 
Hallgatva leginkább olyan jelzők jutnak eszembe, 
hogy lédús és zamatos. Mert inkább olyan érzés 
ez a szám, mintha beleharapnánk egy friss, érett 
gyümölcsbe, nem pedig egy cukorka szopoga-
tását vagy száraz Győri Édes rágcsálását idézi. A 
hozzá készült koreográfia szintén imádnivaló, a 
refrén táncmozdulatai kimondottan jól mutatnak.

 A Stray Kids albumából több dal is tetszett, 
de egyet mindenképpen szeretnék kiemelni. Ez 
pedig a Domino. Agresszív és gyors, mint a Stray 

szerű dal, mégis olyan jó hallgatni. Ritmusos, tet-
szik benne a rap, meg van egy kellemes, kissé ret-
rós hangulata. Még ennél is jobban tetszett a Stay 
With Me. Sokkal lassabb, de mégis erőteljesebb, 
mint a Simple Lover. Nagyon tetszik a hangszere-
lése, a háttérben megszólaló effektusok. Van neki 
egy olyan lüktetése, ami – főleg a refrén alatt – va-
lahogy felemelő érzést nyújt.
 SOYOU és az IZ*ONE, de még inkább a Pep-
si közreműködésével jöhetett létre a Zero:Attitu-
de című szám. Igazából nem tudtam hova tenni az 
egészet, mert ez tulajdonképpen csak egy reklám 
a kólamárkának. (Úgyhogy végül a B-side-ok közé 
tettem.) De szerintem ez a valaha készült legjobb 
K-pop-szám, amit pusztán reklámnak szántak. A 
lányok is gyönyörűek, a számot pedig nem tudom 
megunni. Ha minden hallgatáskor vettem volna 
egy Pepsit, szerintem már elfogyott volna a zseb-
pénzem.
 Ha már szponzorált zenénél tartunk, a Tayo, 
a kis busz című gyerekműsor támogatásával ké-
szült el az ENHYPEN Billy Poco című száma. 

woo!ah! - Pandora

Stray Kids - Domino ATEEZ - The Black Cat Netro

Red Velvet - Pose AB6IX - Simple Lover  SOYOU x IZ*ONE - Zero:Attitude

https://animagazin.hu/magazin/65/
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je. Azt sem tudtam eldönteni, mi a szám címe, 
egyesek a webtoon címével hivatkoznak rá, You-
Tube-on pedig 기기괴괴 (奇奇怪怪) címen lehet 
megtalálni, ami fonetikusan átírva Gigigwegwe. 
Ám bármi is legyen a címe, az egyik kedvenc hal-
loweeni számom lett. Jó értelemben félelmetes 
a hangulata. Ehhez az is hozzájárul, hogy viszony-
lag levegős, suttogós az ének, illetve a háttérben 
egy mély hang is sokszor megszólal, főleg a refrén 
alatt. A koreográfia is kellően ijesztő, különösen a 
zombis verziót szeretem.

Szóló

 Talán a legmeghatározóbb szólista 2021-
ben nekem CHUNG HA volt. A februári Bicycle-t 
imádtam, maga a szám is elég addiktív a Chung 
Hától új rappes részeivel, a videó pedig nagyon 
jól néz ki. Ráadásul csak ennek a koreográfiának 
a kedvéért megtanult hátraszaltózni is az énekes. 
Aztán november végén kijött a Killing Me, ami 
talán minden korábbi comebackjét felülmúlta. Ő 
maga is mondta, hogy közel áll hozzá ez a szám, 
és ez érződik is rajta. Nagyon jól hangzik a dallam, 
és tetszik a refrén alatti hangosabb háttérzene, 
illetve továbbra is nagyon jól bánik a hangjával. A 
„Miss the future so bad / I wish that we could go 
back” részt például számtalanszor visszajátszot-
tam. De igazán a kettős hangulatával vett meg a 
szám. Miközben kívül szülinapi ünneplés van, be-
lül depresszióval, mentális betegségekkel küzd a 
videó főszereplője, és ezt Chung Ha nagyon jól 
ábrázolta a színészkedésével.

Ami zseniális. Gyerekdal létére teljesen hallgatha-
tó, és olyan effektusok vannak benne, amik érde-
kessé is teszik. Ráadásul kiakadt a cukiságfakto-
rom, ahogy közel húszéves srácok táncolnak erre 
a számra, miközben rajzolt autókat javítanak. Lát-
szólag pedig tényleg élvezik! Néhányan.
 Tudni kell rólam, hogy a lassú számokkal 
nem vagyok nagy barátságban. Akkor szoktak 
esetleg tetszeni, ha a lassúság ellenére is megvan 
a ritmus, a lüktetés. A tavaly debütált Hi-L egyik 
B-side-ja pont ilyen, ez pedig a Beautiful Night. 
(Márpedig én sem értek egyet a szóláshasonlat-
tal, miszerint valaki csúnya, mint az éjszaka.) A 
Beautiful Night egy gyönyörű dal, kissé keserédes 
hangulattal. Karácsony előtt függtem rá, amikor 
kiadtak egy táncos videót. Abban nagyon tet-
szett a rózsaszín megvilágítás és az outfitek, a ko-
reográfia pedig elegáns, jól passzol a számhoz.
 A ONEUS-tól elég sok dalt szeretek, de idén 
kiadtak egy nagyon rappes, erőteljes számot, ami 
általában egyáltalán nem az esetem. A Shut Up 받
고 Crazy Hot!-ot azonban valahogy mégis eladták 
nekem. Igazából nem is tudom, mi tetszik benne, 
egyszerűen jó. Készült hozzá egy sivatagi tájhoz 
hasonló helyen forgatott performance videó, 
amiben nagyon tetszik, hogy csak a narancssárga 
és a barna dominál a fekete mellett. Meg a srácok 
is baromi jól néznek ki benne, talán erre értették 
a Crazy Hot kifejezést, nem a nyári melegre.
 Egy horrorszámmal zárjuk az általam B-side- 
nak minősített számokat, a Pink Fantasy egyik 
száma a Tales of the Unusual című webtoon OST-

 KANGDANIEL munkásságával tavaly kezd-
tem ismerkedni, és egészen addig nem is ébred- 
tem rá, mennyire szeretem a számait, amíg egy save 
one, drop one játékban a Paranoia és az Antidote 
közül kellett választanom. Spoiler: nem sikerült.  
Utólag azt is felfedeztem, hogy nemcsak a szá-
mok hangzása jön be, hanem az MV-k is nagyon  
tetszenek dramaturgiailag. Az is nagyon jó, ahogy 
a két szám kiegészíti egymást: a Paranoia erősza-
kosabb, piros színek dominálnak benne, az Ant-
idote pedig kicsit lassabb és inkább kékes színek-
ben pompázik.

ENHYPEN - Billy Poco

Hi-L - Beautiful Night

ONEUS - Shut Up 받고 Crazy Hot!

Pink Fantasy - Gigigwegwe KANGDANIEL - Paranoia

CHUNG HA - Killing Me
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Bibi hangja ragadott meg, neki is olyan hangszíne 
van, hogy bárhol felismerni, és nagyon jól passzolt 
a vidám, de szomorkásabb hangulathoz.
 Őszintén szólva, TAEYEON számait én nem 
annyira kedvelem általában. A Weekend egy üdítő 
kivétel, az első verzét és a refrént is szívesen hall-
gatom, elég fülbemászó. Taeyeon megjelenései 

sen magas hangja van, és tetszik, hogy erőtelje-
sen énekel, ám ez mégsem megy a melankolikus 
hangulat rovására.
 Amikor egy szám úgy kezdődik, hogy az 
előadó fejjel lefelé lóg egy akrobatikában hasz-
nálatos korláton, akkor azért felkelti az érdeklő-
désünk. Ám HOSHI a Spider című számában nem-
csak a korlátos koreográfiával, hanem a korlátlan 
tehetségével is lenyűgözött. Nagyon tetszett a 
videó, a zene pedig már csak azért is bejött, mert 
szeretem az anti dropos, illetve a fake anti dropos 
megoldást a refrénben. Ez a szám az utóbbi kate-
góriába tartozik, vagyis a refrén elején elkezdődik 
a csak énekhang, dob és basszus hármasa, aztán 
később becsatlakozik a többi hangszer is.
 BIBI-vel tulajdonképpen tavaly találkoztam 
először, mégpedig az Eat My Love című szám-
ban, amit napokig hallgattam. Bibi pszichológust 
játszik benne, és plüssállatok panaszát hallgat-
ja meg, szerintem zseniális koncepció. Ráadásul 
2D-s animáció is van a videóban, az ilyet szeretni 
szoktam, ha passzol a számhoz. De mindenekelőtt 

 TAEMIN ismét egy kiemelkedő számmal 
tért vissza, az Advice-ra napokig ráfüggtem. Mi-
óta találkoztam a MOVE koreográfiájával, nem 
tudom nem szeretni az előadót. Az egyik legjobb 
táncos a K-pop világában, és a hangszíne is olyan 
egyedi, hogy bárhol fel lehet ismerni. Kimondot-
tan az Advice-ban a refrén előtti furcsa hangokat 
szerettem (amiket nem tudok jól leírni, arra em-
lékeztetnek, mintha egy gitárt pengetnének, csak 
ő a szájával adja ki ezeket a hangokat). A zongora 
hangsúlyossága tetszett még, valamint az egész 
videó is. Talán még egyik MV-ben sem tetszett 
ennyire a megjelenése, valószínűleg a hosszú haj 
varázsa (és a sweatshirt) teszi velem ezt.
 KEY, aki a SHINee tagja Taeminnel együtt – 
és hozzá hasonlóan egyedi hangszínnel rendelke-
zik –, szintén visszatért egy kiemelkedő számmal. 
Mondanám, hogy azért tetszik a Bad Love, mert 
kissé retró jellegű a szám, de tényleg a hangjával 
adta el nekem. Illetve a piros ruhájával, de ez ke-
vésbé volt hangsúlyos, amikor azt fontolgattam, 
hogy érdemes-e megemlíteni a cikkben. Kelleme-

közül is tetszett azért jó pár: különösen az a smink,  
ami egyszerre használta a pink és a kékeszöld szí-
neket, illetve a piros szoknya, piros felső és a nyak-
láncok kombinációja. Valamint azt hiszem, megta-
láltam a tökéletes ébresztőt péntekre, ami lázba 
hozhat, hogy már csak egy nap van hátra a hétvégéig.
 Ismét egy horrorszámot hagytam a végére, 
ami azért is kilóg kicsit a sorból, mert nincs rendes 
MV-je, csak egy lyrics videót kapott, bár az elég 
hátborzongatóra sikerült. AHN YE EUN leginkább 
a hagyományos stílust követi, a CHANGGWI is a 
koreai mitológiára épít. A Changgwi egy szellem, 
egy tigris harapása általi halált halt ember lelke, 
aki így a tigrisek szolgája lett, és feladata elejte-
ni a családját is, hogy ők is szolgálják a ragado-
zókat. A dal egy ilyen szellem történetét meséli 
el, ahogy csalogatja az áldozatát, és kínjában őr-
jöng. Nagyon kiemeli a szám a koreai nyelv sajá-
tos hangzását, illetve tényleg képes félelmet kel-
teni, ezért is szerettem meg. Eredetileg Singyeo  
férficoverjéből ismertem meg, ma már mindkét 
verziót szívesen hallgatom.

KANGDANIEL - Antidote TAEMIN - Advice KEY - Bad Love

HOSHI - Spider

BIBI - Eat My Love

TAEYEON - Weekend
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 És azért mégsem zárhatom le az éves szá-
mok listázását a BTS nélkül. Engem a Butter nem 
igazán nyert meg. A Permission to Dance viszont 
annál inkább. Fülbemászó, vidám szám mókás 
koreográfiával. (Azt nagyon értékeltem például, 
hogy beleépítették a táncba a táncolás jelnyel-
vi megfelelőjét.) És a különféle megjelenések is 
eléggé tetszettek: Jin hajszínét imádom, Jung-
kook helyes, mint általában, Sugának pedig hihe-
tetlenül jól áll a szürke haj fejpánttal.

 Ezek voltak tehát a kedvenc számaim 2021-
ből. Sok minden nem fért bele a top 20-ba, illetve 
ezt a cikket sem húzhattam a végtelenségig, de 
azért remélem, hogy tudtam egy-két újdonságot 
mutatni. A lista összeállítása ráébresztett, hogy 
mennyi fantasztikus számot kaptunk tavaly, és 
mennyit dolgoztak velük mind az idolok, mind a 
stáb. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy gondol-
ja át, mely számokat szerette a legjobban tavaly, 
mert én nagyon élveztem az összeállítás részt is, 
és a cikkek megírását is.

 Végül pedig októberben megérkezett az 
első teljesen angol comeback, a The Feels. Kicsit 
szkeptikus vagyok az angol számokkal, ettől is tar-
tottam, de szerencsére egy ugyanolyan TWICE-
szám lett, mint a többi. És megtartotta a K-pop 
hangzását, ha meghallgatnám videó nélkül, akkor 
sem gondolnám, hogy egy amerikai előadó adta 
ki. Tzuyu gyönyörű benne, mint mindig, Nayeon 
rózsaszín csíkját is szerettem a hajában, az outfi-
tekből pedig a színpadi kék-sárga ruhák jöttek be a 
legjobban. A koreográfia szintén elég addiktív, de 
még nem sikerült jól leutánoznom azt a hullámzást.
 Egy japán szám, ami meglepően tetszett, a 
TREASURE-től a Beautiful, ami egyébként a Black 
Clover 13. endingje, ha már az AniMagazinban va-
gyunk. Kis kellemes, lassabb szám, altatónak is jó 
lenne, főleg ennyi párnával az MV-ben. A bolyhos 
és a pelyhes jelzők jutnak róla eszembe. Nagyon 
örülök neki, hogy jó a srácok kiejtése, valahogy 
sok japán comebackben zavar, hogy kicsit furcsán 
ejtik ki a japán szavakat a koreai előadók.

Japán, angol

 Az előző számban ígértem, hogy itt majd 
kiélem a TWICE-fanboykodásom, úgyhogy itt van-
nak a japán számaik. Áprilisban jött ki a Kura Kura. 
A refrén elég fülbemászó (főleg az utolsó a magas 
hangokkal). De az MV nyűgözött le igazán, gyö-
nyörű jelenetek vannak benne. Ráadásul itt is a 
kedvenc színem, a kék dominál. És ha ez még nem 
lenne elég, a szuperképességeket is imádom, eb-
ben a számban pedig pont ébredezik a lányok 
ereje. A táncos videót is sokszor megnéztem már, 
Chaeyoung kék ruhája jött be a legjobban. 

 Aztán júniusban érkezett egy másik japán 
szám, a Perfect World. Ennyi karizmát én még 
nem láttam egy TWICE-videóban. Tényleg elrabol-
ják az ember szívét, ahogy ezt a videóban is lát-
hatjuk. A legjobban a dance break tetszett a refré-
nen kívül. Annak külön örültem, hogy Jeongyeon 
ragyogott ebben a számban.

TWICE - Perfect WorldAHN YE EUN - CHANGGWI TWICE - Kura Kura TWICE - The Feels

TREASURE  - Beautiful

BTS - Permission to Dance


