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Gáti István

A TÚRA
A túra mozgat, mint a torna.
Szelfizni hív egy szikla orma.
A város mélyen elterül.
Matchboxban sok kis törpe ül.
Út és folyó, ezernyi látvány,
a fák fölött egy kerge sárkány.
Vékony zsinórja elszakadt.
Emlékké forr a pillanat.
A túra izgat, mint a játék.
Köréd fonódik most a tájkép.
Egy film, de nincsen benne trükk,
csak áll egy hadseregnyi bükk.
Szarvasbogár, százféle gomba.
A napfény léket fúr a lombba.
Szél jár. Kevés a térerő,
s a tér a végtelenbe nő.
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A túra feldob, mint a sláger.
Egy túrabotra bárki rálel.
Ha vándorlásba fogsz idén,
fejedbe száll az oxigén.
Van szurdokvölgy és mennyi kőzet!
Varangyot látsz, és néha őzet,
vagy épp egy gondolatra lelsz.
A túra bölcsebb, mint a vers.

Kiss Ottó

BÁLINT APU INTELMEI
KIRÁNDULNI VÁGYÓ IFJAKHOZ
I.
Most szólok, időben: kis körömcipőben
ne kövesd vadak nyomát!
Mondhat bármit bárki, nem te rándulnál ki,
hanem csak a te bokád
– felbuknál a hegyen, s nevetnék, hát legyen
ruhád és cipőd nomád!

II.
Mondom, mi a lényeg, nem viccelek, tényleg:
vizet mindenképp pakolj!
Csak mértékkel fogyjon, enyhítsen a szomjon,
ne lögybölj, ne pazarolj!
S mindig legyen kéznél, egyébként csak néznél,
mint fán a fülesbagoly.

8

9

III.
Ha nincsen ozsonnád, mondj el egy hozsannát
– legyen teli malaszttal!
Hull majd az égi jó, fejedre hét dió,
és megterül az asztal:
mit szem-száj kívánna, som, szeder, a málna
hűs lombok közt marasztal.

Tóth Krisztina

KEMPINGEZÉS
Apu azt mondja, ez a sátor
rá hasonlít, mert ha reggel
felverik, ő is egész nap
összezuhanva gubbaszt.
Az öcsém azt mondja, jobb szeretne
otthon, a kádban, kevés vízben
fürdeni, mert ott nincs iszapszag,
nincs sulyom és hal.
A nagyi azt mondja, kenjük gyorsan
be magunkat tetőtől talpig
napkrémmel, babonából,
nehogy zuhogni kezdjen.
Nagypapi szerint csupa hülyeséget
hordunk össze, és jobban tennénk,
ha elindulnánk megkeresni
a Bundit, aki eltűnt.
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A húgom azt mondja, dehogy tűnt el,
eszi a kolbászt, ott, a kempingasztal
mellett, milyen szerencse,
hogy megvan a Bundi.

Varró Dániel

Én azt mondom, nem baj, nem is kell
folyton húst ennünk, mert a bolygó
úgyis melegszik napról napra,
csak pont mára hűlt le.

Megyünk szépen libasorba,
nincsen abba hiba, csorba
semmi.

Anyu szerint ma nem sütünk ki
semmit ebédre, a Nap egy percre
bújt csak elő, hogy megüzenje,
ma ő se süt ki.
Apu azt mondja, kint van velünk
a vízből, mire mind azt feleljük,
semmi baj, a Bundi már végzett,
menjünk a vízbe!

KIRÁNDULGATÓ

Itt egy kanyar, ott egy kurfli,
vidám dolog kirándulni
menni.
Mennyi látvány elénk tárul!
De sok minden! Van például
lepke.
Madárfütty szól mindenhonnan,
ott van szeder, itt meg som van,
szedd le!
Van száz virág, szép pázsit is,
hátizsákban két párizsis
szendvics.
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Dombot, sziklát mászunk bátran,
én már egyszer sünt is láttam,
nem vicc.
Néha megcsíp egy-egy csalán,
vagy egy szúnyog csíp meg talán,
viszket.
Néha lerogysz holtfáradtan,
s irigyled, kit végig nyakban
visznek.
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Hevesi Judit

SACI
Völgycsillag, astrantia major
az ernyős virágzatúak rendjébe tartozó zellerféle,
gallérkalevelei hosszúak, keskenyek,
a virágzat emiatt csipkedettnek tűnik.
Évelő lágy szárú, ernyőcskéi júliustól októberig láthatók.
A félárnyékos, meszes talajú helyeket kedveli,
nem csoda, hogy látom a Börzsönyben is,
inkább a hegységekben, csapadékos dombvidékeken él.
2016-ban a legszebb hangzású magyar növénynek választották,
szerintem külsőre is nagyon szép.
De mi a fene ez már megint, árnyék vetül a virágra,
és a hülye Patrik az egyik virágra lép, mindjárt elsírom magam.
Aztán mégsem. A tábortűzi hangos hülyegyerek elnézést kér,
és mintha tényleg bánná a történteket, bár egy kicsit
fürkészve néz.
Bakancsban jött, van bicskája is, ismeri az erdőt,
szerintem külsőre ő is nagyon szép.
Semmi baj, mondom, és csessze meg,
hogy már megint a legrosszabbkor pirulok.
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