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BENEDEK-NIKLI HUNOR  
 

Búcsúzás 
  

Anno játékos kedvvel és lelkesedéssel 

Léptük át az iskola kapuját. Sok reménnyel. 

Nehézségek, kudarcok és sikerek kísértek,  

És megtanultuk a ránk rótt leckéket. 

Évek hosszú során volt részünk rengeteg 

Vidám, kedves, nehéz és szomorú percben.  

Jó kis csapattá kovácsolódtunk az évek alatt. 

Barátságok születtek, melyek reméljük, megmaradnak. 

Szívünk hálával és szeretettel van tele,  

Köszönünk kedves családunknak mindent. 

És még sok-sok köszönettel és hálával tartozunk, 

Hogy iskolánktól tudást és útmutatást kaptunk. 

Véget ért és lezárult egy szép korszak, 

Még nem tudjuk, hogy jövőnk mit hozhat. 

Ballagásunk eseménye egy jel, 

Mely a felnőtté válás útján indít el. 

Most egy újabb kapuhoz értünk el 

Családunk és tanáraink óvó tekintetétől kísérve. 

A nyolc év hamar elmúlt, s nem jön vissza már. 

S csak remélni tudjuk, hogy mindenki büszke ránk. 

 

 

Parafrázis az elfüstölt tervemről 
 

A vonaton ülve 

Azon töprengtem, 

Miként fogom anyámnak 

Elmondani egyesem. 
 

Mit mondok majd neki, 

Mellyel megnyugtatom, 

Hogy a bölcsőmet ringató kéz 

Nehogy agyoncsapjon? 
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Jutott eszembe igazán 

Eszementnél eszementebb gondolat, 

S míg a vonat rohant, 

A jegyem emléke nyomta a vállamat. 
 

Csöndben osonok be szobámba, 

De hirtelen jött egy gyors mozdulat. 

Mozdulni se tudtam, és kezemből 

Kikapta imádott telefonomat. 

 

 

Örök szeretet 
 

Sértett dühvel csaptam magamra 

A szobám ajtaját. 

„Már megint okoskodik, kiabál, 

Folyton engem piszkál!” 
 

Hosszú percek múlnak el csendesen. 

Különös, máskor ilyenkor már dühöng… 

Csendben kinyitom az ajtót, 

Reménykedve, talán nem látja, hogy eltűnök. 
 

Halk, soha nem hallott hang üti meg fülemet, 

Olyan, mint mikor egy szomorú kisgyerek pityereg. 

Résnyire nyitva anyám szobájának ajtaja, 

Ő ül az ágyon, könnyes az arca. 
 

Szomorú szemét rám emeli, nem kiabál, 

Lassú mozdulattal, kitárt karokkal vár. 

Felém lép, átölel, halkan súgja fülembe: 

– Remélem, tudod, hogy szeretlek, drága gyermekem! 
 

Könnyel teli, féltő szemébe nézve megértettem, 

Ő nem engem akart bántani ezzel, 

Lelke minden gondolata, kezei mozdulata, 

Az én óvásomra, védelmemre vannak. 


