
Búcsúvers 

Zoli: Én a segítőktől búcsúzom 

 

Anya: Kedves Asszisztensek! Figyeljetek csöppet! 

 Ebben a pár sorban köszöntünk Titeket. 

 Legyen most versikém okulásul arra,  

 Hogy a segítőknek mennyi is a dolga. 

 

 Drága Bea s Györgyi mosolyuknak hála, 

 Mindjárt nagyobb kedvvel mentünk az órákra. 

Mirjam és Dóri voltak kezünk, és lábunk, 

Mert azt vettük észre, az övékén állunk. 

 

Mesi, Dávid, Pisti három vidám ember, 

 Írtak és számoltak sok-sok türelemmel. 

No meg a két fiú, mint egy ezermester, 

 Fúrtak és faragtak, nagy szakértelemmel. 

 

 A végén Attila, de nem utolsósorban. 

 Bármikor hívtalak szaladtál, ha baj van. 

Etettél, itattál, és ha szükség kellett, 

 Úgy, mint a Superman, azonnal ott termett. 

 

 Nem felejtem soha, én Frakk a Movitában, 

 Te meg Károly bácsi, repültél utánam. 

Kedves Asszisztensek! Figyeltetek csöppet? 

 Ezzel a pár sorral megköszönünk mindent! 

 

Zoli: Köszönjük! 

 



  

12. I osztály 
 
Pásztor Milán 
Gimnazista lét  
  
Izgalom, félelem, depresszió   
Fejlesztéseken való ismerkedés  
Igazi barátokra tehetek szert  
Nyitottabb leszek  
  
Fejlesztéseken való ismerkedés  
Szoros kapcsolat  
Nyitottabb leszek  
Remélem gyakran látjuk majd egymást  
  
Szoros kapcsolat  
A barátság alapja  
Remélem, gyakran látjuk majd egymást  
Vajon ez a barátság örök lesz?  
  
A barátság alapja  
Nem szeretném, hogy ez változzon  
Vajon ez a barátság örök lesz?  
Biztos vagyok benne  
  
Nem szeretném, hogy ez változzon  
Igazi barátokra tehetek szert  
Biztos vagyok benne  
Izgalom, félelem, depresszió mind elmúlt.  
 

Horváth Patrik 
Mikor élhetem az életem  
 
Itt fog Új kezdetet venni az Én életem,  
Boldogság, Szomorúság, keserűség, fájdalom,  
De ezek az érzések mind eltörpülnek, mert igazából csak most kezdődik az élet,  
Szorgosabban, komolyabban kellett néznem, hogy miként megyek végbe.  
  
Boldogság, Szomorúság, keserűség, fájdalom,  
Szomorúsággal küszködve, de túlélve.  
Szorgosabban, komolyabban kellett néznem, hogy miként megyek végbe.  



Nagyszerűség helyett a precízséget, és kiváló munkával mehet az élet.  
  
  

Szomorúsággal küszködve, de túlélve.  
Elnyomva, de a büszkeségétől el nem vett az élet.  
Nagyszerűség helyett a precízséget, és kiváló munkával mehet az élet.  
Minden rendben mehetne, ha ostorozza magát?  

  
  

Elnyomva, de a büszkeségétől el nem vett az élet.  
Állj fel és ne légy elnyomva, neked is van hangod, ordíts, üvölts, 
hogy mindenki hallja!  
Minden rendben mehetne, ha ostorozza magát?  
Nincs rendben, csak így kínozza magát.  

  
  

Állj fel és ne légy elnyomva, neked is van hangod, ordíts, üvölts, 
hogy mindenki hallja!  
De ezek az érzések mind eltörpülnek, mert igazából csak most kezdődik az élet,  
Nincs rendben, csak így kínozza magát.  
Itt fogja Újra kezdetét venni a létem.  
  
 
Négyesi Renáta 
Középiskolás évek  
 
Biztos jó helyen vagyok? -igen! ha nem, akkor így jártam  
infó tudás, jó társaság   
talán zűrösebb és rendszertelenebb lesz   
de történik valami és felpörögnek az események   
 
infó tudás, jó társaság   
megnyugvás, boldogság   
de történik valami és felpörögnek az események   
szabadság, elégedettség és higgadtság  
megnyugvás, boldogság  
mégis jó helyen vagyok  
szabadság, elégedettség és higgadtság  
Miért vagy elégedett?  
 
mégis jó helyen vagyok  
mindig jó helyen lenni  
Miért vagy elégedett?  



Azt tanulom, ami érdekel.  
 
mindig jó helyen lenni  
talán zűrösebb és rendszertelenebb lesz  
Azt tanulom, ami érdekel  
Biztos jó helyen vagyok? -igen!   
  
  
Lábodi Dávid 
Energia   
   
Folytonos izgalom, motiváció  
Sokszor pörgés, boldogság  
Barátok maradnak, a hely változik  
Motivált vagyok, várom az újat  
   
Sokszor pörgést, boldogságot  
Belül meg inkább fáradtságot..  
Motivált vagyok, várom az újat  
Ez megmaradjon mindig, ne vesszen el  
   
Belül meg inkább fáradtságot  
Hogy ne okozzak csalódást…  
Ez megmaradjon mindig, ne vesszen el  
Vajon menni fog?  
   
Hogy ne okozzak csalódást  
Mindent azért, hogy jó legyen  
Vajon menni fog?  
Nem tudom, de remélem  
   
Mindent azért, hogy jó legyen  
Barátok maradnak, a hely változik  
Nem tudom, de remélem  
Folytonos izgalom, motiváció. 
 

Hornok Dávid 
Úszás lesz az ürességben...  
 
Izgalom, kíváncsiság, furcsaság  
Viharos tengeren úszás, majd nyugalom  
Nem tudom, mintha eddig írták volna az életem  



Aggódom egy picit, bizonytalan vagyok.  
  
Viharos tengeren úszás, majd nyugalom  
Sírástól örömig minden  
Aggódom egy picit, bizonytalan vagyok  
De remélem, hogy egyszer szép lesz az életem...  
  
Sírástól örömig minden  
Volt, hogy bántottak, de jól éreztem később magam  
Remélem, hogy egyszer szép lesz az életem...  
Vajon szeretni fogom a munkám?  
  
Volt, hogy bántottak, de jól éreztem később magam  
Én már nem akarok semmit, ennek már vége  
Vajon szeretni fogom a munkám?  
Ha jót találok, akkor igen.  
  
Én már nem akarok semmit, ennek már vége  
Nem tudom, mintha eddig írták volna az életem  
Ha jót találok, akkor igen.  
Izgalom, kíváncsiság, furcsaság… talán megvannak még.  
 

 

12. G osztály 
Majercsik Zoltán 
Ilyen az élet…  
  
Újdonság, remény,   
Öröm, csalódás,   
Nyugalom, szabadság,  
Izgalom, feszültség.  
  
Öröm, csalódás,  
Fájdalom, keserűség,  
Izgalom, feszültség,  
Várakozás.  
  
Fájdalom, keserűség,  
Kíváncsiság, remény,  
Várakozás.  
Megéri?  



  
Kíváncsiság, remény,  
Nyugalom, béke,  
Megéri?  
Talán, nem tudom.  
  
Nyugalom, béke,  
Nyugalom, szabadság,  
Talán, nem tudom.  
Remények? Kemények!  
  
 

Gyurkovics Gabriella 

Változás 

 
Új körülmények, új élmények  
Viharos időszak e pár évben  
Egy régi ajtó bezárul, és egy új kinyílik  
A változás olyan, mint hasban a pillangók repkedése  
  
Viharos időszak e pár évben  
Élményekkel teli cunami özön  
A változás olyan, mint hasban a pillangók repkedése  
A pillangók előrébb hozzák céljaim  
  
Élményekkel teli cunami özön  
Határozd el, hogy mi legyen az életeddel!  
Pillangók előrébb hozzák céljaim  
Mikor kezdjük?  
  
Határozd el, hogy mi legyen az életeddel!  
A jövő fejlődési folyamat  
Mikor kezdjük?  
Majd ebéd után  
  
A jövő fejlődési folyamat   
Egy régi ajtó bezárul, és egy új kinyílik  
Majd ebéd után  
Új körülmények, új élmények fognak körbe.   
  
 



 

Diósi Laura 

Életérzés 
 

Milyen jó lesz ez a suli 

Voltam szomorú, voltam happy 

Jön a nyugi, mehet a buli 

Megkönnyebbülés, felszabadulás 

 

Voltam szomorú, voltam happy 

Hullámvasút az élet 

Megkönnyebbülés, felszabadulás 

Stresszmentes élet 

 

Hullámvasút az élet 

Szomorúság és boldogság 

Stresszmentes élet 

Mit jelent ez nekem? 

 

Szomorúság és boldogság 

Világot látni és szórakozni 

Mit jelent ez nekem? 

Szabadon dönthetek 

 

Világot látni és szórakozni 

Jön a nyugi, mehet a buli1 

Szabadon dönthetek 

Milyen jó volt ez a suli! 



 

Sáling Hanna 
Kedves Ági Néni 
 
Ági néni órája 
A nyugalom bójája. 
Tanult velünk eleget,  
Szereti a gyereket. 
 
Tarsolyában tantárgyak: 
Matek, töri fogalmak.  
A türelme végtelen,  
Tudással teli a fejem. 
 
Érettségi, ki fél tőled? 
Felkészültünk rendesen. 
Ági néni segítsége  
Aranyat ért, azt hiszem. 
 
Mostan immár búcsúzom,  
De én azt megfogadom,  
Bárhova is vet az élet, 
Hozzá biztos visszatérek. 
 
Elmesélem személyesen, 
Vagy esetleg messengeren, 
Hogy azóta mi lett velem, 
Hogy alakult az életem. 
 
Köszönjük! 
 

 

 


