Ősz eleji barangolás

Sűrű erdő közepén, zörögnek a levelek,
én hat jó barátommal kirándulni megyek.
A távolság nem kevés, mit szeretnénk megtenni,
Így hát időközben neki láttunk enni.
Utunk során, egymás után érkeztek a csodák,
Vízesések, források és egy szarvas család.
Sok-sok ember sétálgatott azon a délután,
mentünk a földúton, egymás mellett és egymás után.
Égig érő , zöldellő fák, olyan jó itt nálatok,
szeretjük a természetet, s minden fajta állatot.
Az erdőből kiérve, már a fényt látva,
ott álltak a házikók, és a szép Kisújbánya.
Ismét pici pihenő, aztán tovább mentünk,
addig amíg egy gyönyörű tisztásra nem leletünk.
Sütött a nap, szórta szerteszét sugarát,
mi pedig mindannyian meghallgattuk földanyát.
Megint útnak eredtünk, fölfelé a dombon,
a sok gyaloglástól leszakadt a gombom.
Nem számított sem fáradtság, sem fájdalom,
mint minden múlandó,
mert célhoz értünk, mi nem volt más,
mint a kilátó!
Az is egy szép emlék marad, megnéztük az eget és az alattunk élő csodás természetet.
Mert a fák is könnyeznek, ők is élnek.
Csak az a különbség köztünk, hogy ők nem beszélnek.

Lassan itt az idő a visszaindulásra,
a nap búcsúzik, az erdő kapuit bezárja.
A tisztáshoz érvbe kb. már 5 óra,
de volt pár percünk még egy meditációra.
Legszebb a táj, mikor minden csupa zöld,
erdő mező dalol, és meleg a föld.
Fülünkben csengett a madarak éneke,
fejünk felett kéklett az Isten kék ege.
ország bármely részén, északon vagy délen,
keleten vagy nyugaton, vagy talán középen?
Gyönyörű vagy hazánk, bárhonnan is nézünk,
de szeretünk téged, s mindig nagyon féltünk.
Mindjárt itt az este, tücskök ciripelnek,
lámpák fénye ragyog, megfáradt embernek.
Az erdő mozdulatlan, mi pedig kiértünk,
mosolyogva, vígan és cseppet sem féltünk.
Szellő nem fújdogál, de légáramlat rezzen.
Lelkek szálltak előttünk, ott a szürkületben.
Most már ezek után nem kívánok egyebet,
csak megköszönni barátoknak, hogy fogták a kezemet.
Ha ők akkor mellettem nem lettek volna, nekem ez a csodás délután nem sikerült volna.
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