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Bennmaradós hétvégénk Budapestre vitt, 

Ezt mutatja be e kis versike itt. 

Szervezőink egyike nem lehetett más csak ő, 

Murányi tanár úr pozsonyis nevelő. 

A hétvége terveiben Nagy Ilona tanárnő szövetkezett, 

Így a hétvégére egy jó kis program keletkezett. 

Első programunk pénteki napra esett, 

Jónás Péter bácsi erre feladatokat vetett. 

Először, is mint mindenhol bemelegítettünk, 

Azután pedig játszottunk, előadtunk és sokat nevettünk. 

Érdekes órák voltak és nagyon poénosak, 

Ötleteink benne pedig érdekesek és találóak. 

Ezután az élvezetes foglalkozás után, 

Vacsora várt ránk, a földszinti konyhán. 

Nem volt olyan rossz, hanem inkább jó, 

Nekem nagyon ízlett az olasz ennivaló. 

A vacsora után stúdium következett, 

fiúk-lányok csoportja két helyre gyülekezett. 

Két óra hosszát a csöndes tanulón ültünk, 

De előtte tanár úr hangján meglepődtünk. 

A tanuló után elmentünk tusolni, 

Majd utána (tanár úr szavaival) elmentünk takarodni. 

Szombaton reggel hat órakor keltünk, 

Majd a hosszú útra készülődni kezdtünk. 

Most nem Krisztián bával szántottuk az utat, 

Hanem pilótánk Gyula bá, előzte a kocsikat. 

Budapesten először múzeumba mentünk, 

Szépművészeti Múzeumba várakozva néztünk. 

A fiúk csoportjából e tárgyak tetszettek: 

Tibinek az Apolló szobor, mi márványban díszelgett, 

Ember méretű szobor egyedül állt ott, 

Levert nemi szervvel pózolva vigyorgott. 

Lacinak az Orpheus márványpadló tetszett, 

Ami egy üveg dobozban-hatszögben díszelegett, 

Egy mozaikpadló volt, Rómából érkezett, 

Valamikor régen, kezek által keletkezett. 

Tominak egy fura dolog, egy birkózós festmény, 

Goustava Courbert által festett cselekmény. 



Zolinak egy agytröszt, egy tudós tetszett, 

Egy görög fizikus, ami az 5-ös terembe volt díszlet. 

Ricónak egy mumifikált krokodil jött be, 

Ami egy üvegburában feküdt le. 

Dávid kegyeltje egy csendélet pulykával, 

Nem tudom, mit szeretne ezzel a madárral. 

Márk imádottja egy mumifikált majom, 

Aranyos kis állat, nem holmi barom. 

Karesznek egy kép tetszett nagyon meg, 

A kártyázók, Lucas Van Heyden festménye. 

Gabi egy különleges gyerek, nem is csoda mit választott, 

Ő az egyiptomi részlegen anfórákra pillantott. 

Gerinél egy hosszú nevű evangélikus alak, 

Szent János PALA MOSZ szigetén című kép támasztja a falat. 

Ezután a tömény múzeum után jött az ebéd, 

A Hotel Góliátban indult meg az evés. 

Sokak szerint az ebéd Gyuri bácsi féle, 

Karesz erre viccesen azt mondta: Nem kéne… 

Ebéd után elfoglaltuk szobánkat, a hetediken, 

Gabi, Karesz, és én a 714-ben. 

Este a Víg színházba mentünk, 

Egy musical vígjátékot megtekinthettünk. 

A címe a Hegedűs a háztetőn, 

Úgy néztünk erre, mint boci a legelőn. 

Vasárnap reggel nyolc órakor keltünk, 

Tanár Úr ébresztésére nyomban felébredtünk. 

Reggelire tanár úr mindenfélét osztott, 

Sokan voltak azok, kik repetát is kaptak. 

Első megállónk megint egy múzeumba esett, 

Az osztály a Természettudományiba érkezett. 

Sok érdekes dolgokat láttunk, 

És fontos infókról híreket kaptunk. 

Tibinek a tetszését a hangyász nyerte el, 

Ami hosszú nyelvével, sajnos a hangyát nem érte el. 

Laci a földi malac családot csodálta, 

Volt egy kismalac, a testvérei, és a mamája. 

Tominak és Karesznek egy leopárd bókolt, 

Támadó pozícióba, mint egy kóbor pózolt. 

Gerinek egy aranyos kis ugrónyúl tetszik, 

Nem értem miért ez a neve, hisz minden nyúl ugrik. 

Zolinak nagyon sok állat tetszett, 

Egy tartalmas bogárgyűjtemény metszett. 



Ricónak a nílusi víziló, 

Nyitott szájában a fogak, mint vagy hat kampó. 

Dávidnak már nem állat jött be, 

Hanem egy mexikói fehérfenyő fehérlett. 

Márknak egy hófehér jegesmedve, 

Ami oldalasan állt, büszkén-ékeskedve. 

Gabinak az oroszlán, e bátor büszke állat, 

Dávid erre csak azt mondta: Nem vagyok állat! 

Összességében ennyi, nekem ez így megfelelt, 

A sok kis tengeri malac, na, az volt, ami érdekelt. 

Kedvenc állatom a jegesmedve lett, 

És a szarvas fej alakú pohár felelt meg, 

Ami agyagból készült, és nem márványból, 

Nem tudom, hogy ihattak e furcsa pohárból. 

Ezek után buszos percek jöttek, 

De még Barbi és Vanda előtt galambok röpködtek. 

Majd utána a Camponába voltunk, 

A Tropikárium érdekességeiben ámulva csodálkoztunk. 

Érdekes volt ez a hely és nagyon látványos, 

Csak az idő igény, hát az volt a hiányos. 

Én így láttam ezt a hétvégét, csak az volt a gond, 

Hogy kevés volt a kalandozás e három napon. 
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