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Hétfő reggel buszra szálltunk 
A TESCO-ig meg sem álltunk 
Nem vettünk mást, csak legális dolgokat 
És már folytattuk is tovább Mátraházára utunkat. 
A szállásfoglalás után 
Következett az első túránk. 
A forrásnál a tanárok mint a lelkes gyerekek 
Dobálták a megfagyott sereget 
Miután kaptunk hideget-meleget 
Visszaérve befaltunk pár kenyeret. 
Később kreatív módon megtudtuk egymás nevét 
Aminek szinte senki se jegyezte meg a felét. 
Kedden már befagyva várt minket a Sástó 
Ahol bár nem volt ott a Fekete Pákó 
De mi így is jót koriztunk 
Aztán végül forró teáztunk. 
A srácok, mint a terminátor 
Építettek egy lavina szimulátort 
A hócsatát követte a fürdetés 
Ahonnan aztán nem volt menekvés. 
Bőséges ebédet is kaptunk 
Azután estig csak szánkóztunk. 
Fáradt agyunkat még jobban lefárasztotta Jákob rabbi 
Ami után sokaknak kedve támadt meghalni. 
Szerdán egy bátor túrázót kivéve 
Mindenki Matyit ültette a helyére 
Miután mindenki rabszolga lett 
Célba vettük Mátrafüredet. 
Visszafelé a pudingok buszra szálltak 
A bátrak pedig a heggyel szembe másztak 
De a pudingok voltak oly édesek 
Hogy teával várták a megfáradt lelkeket. 
Este sok tanár hazudott 
De a csillámlatyak győzelmet aratott. 
Csütörtökön meghódítottuk a Kékest 
Ahova a feljutás kissé nehézkes 
Mert mikor már azt hiszed, hogy ott vagy, 
Megszólal egy hang: 
Még 6x ennyi és már a negyedénél vagy. 
Mivel a mondás úgy tartja, a csúcson kell abbahagyni 
Ezért megálltunk forró csokit inni 
Hazafelé ki gyalog, ki szánkóval száguldott 
Sőt, még pár ember hasra is vágódott 
Egy rövid pihenés után jött az esti séta 
Így nem volt már senkinek kilométer hiánya. 
A ki mit tud-on többek közt visszanézett a vak asszony 
Majd tanáraink "szóltak" hozzánk érdekes hangon. 
A 10 órai takarodót betartva tért mindenki nyugovóra 
És senki sem járkált egyik szobából a másikba. 
A péntek kora reggeli pakolást követően megreggeliztünk 
Majd még egy kis levezető séta mellett döntöttünk. 
Az elmegyógyintézetet megcsodálva tértünk vissza szállásunkra 
Ahol az ebédet követően szálltunk fel buszunkra. 
Ezek voltak a hét eseményei rímekbe foglalva 
Sajnálhatja mindenki, aki ezt kihagyta. 


