
LimeRide itiner Dél  1.

Indulj Délnek, lefelé.

Ahol két út metszi egymást, el ne téveszd a besorolást.
Ne egyenesen, ne is jobbra, mert onnan úgyis jöhetsz vissza.

Egy tucat km megtétele után
Balra tó, jobbra malom.
Haladj tovább a fővonalon!

Kis falun, ha áthaladtál Fejér vidékre jutottál.
Lassítsd le a haladásod, míg az irányító táblát meg nem látod.
A fő utat elhagyva, le kell térned majd balra.
Harc és színház egy helyen,
Utad a hegytetőre vezessen.
A hegy tetején várnak rád!

Térj vissza a főútra, óvatosan gurulva.
Menj a járatlan irányba!

Ha Pest határát átlépted, rövidesen T elágazás áll előtted.
Utad ne kísérje árnyék, irányod legyen inkább …..!

A faluba érve hol az út jobbra ível,
te erre térj el: !

Jól figyeld az út jobbját, keresd Szent Kristóf szobrát!
Ő jelez egy kis utat, ahol újabb kalandra bukkanhatsz.

Ha teljesítetted mit kellett, térj vissza a szenthez.
A sztráda alatt átsurranva menj, amíg a KRESZ ezt hagyja!
Stop után jobbra-balra-jobbra, ahogy az első lehetőség adja.

Kis út fut a lokomotív és a főút vonala között,
óvatosan menjél rajta, mert igen-igen zötyög.

Tábla jelzi irányod,
hol jó borok honát találod.
Átbújva a sín alatt, utad egyenesen halad. 

A falu előtt a hegytetőn Isten házát leled,
Sétálj fel, és keresd sarkán a kőbe vésett jelet!
Mivel mi mén nem láttuk, hozzál róla képet!

Beérve a faluba, keresd meg a Körpincét!
Számold men, hony hány ajtón át éred el a Föld mélyét.
Pihenj meg és szórakozz, boros flaskát meg ne bonts!
Egyensúlyod, ha megleled, süteményed eheted.
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Ha már szádban nincsen bukta, „hajtsál rá” a viaduktra!
Ha utadon döntened kell, a tengervíz ízű itató felé el ne menj!

Körforgalomba, ha érkezel, a13. kijáraton hagyd el! 
Ha babonás vagy, menj még hármat!

Haladj bátran utadon, hegyre fel és völgybe le,
Oda, ahol Matuska Szilveszter a bombáját rejtette!

Budapestre ne menj már, balra fordítsd paripád!

Hidak alatt haladj, 4,1méter alatt maradj!

Út mentén kis kapu áll, Isten hozottal köszön Rád.
Fehér templom, balkanyar, az út T elágazáshoz nyargal.
Irány legyen napkelte, de Telkibe most ne menj be!

Keszire kell tartanod, Örsöt így ma hagyhatod.

A nagyváros erdő mélyén vadak laknak, kiket emberek látogatnak.
A Paraszt udvar tövében parkolóban parkolj le!
Pörkölt vár az udvarban rád, de ne a hasad készítsed rá!
Csinálj eny szép „szelfit vele”, az utad vénén mutasd ezt be!

Visszatérve a főúthoz, az utad a Gesztenyés előtt vigyen tovább.
Ha jobbra mozdonyt látsz, jó az irány.

Keresd Jenőt a templom után, és adj gázt.
Ha útközben műfenyőt látsz, tudd men mi célt szolnál!

Bírósági eljárás és táncos mulatság adja meg a helyet hová lovad ezúttal vigyen.
Süsü háromfejű rokona őrzi a városhatárt, kérnes mellkasán vajon mi áll?

Ugyan az út mellett nincs sok dinnye,
Ez a falu mégis …..!

Falu központjától délre, egy völgyben megtalálod Fa Puma rokonát.
Csupa móka, csupa derű, hiszen vár itt téged a MotorRevü!

„Rossz helyen van ez a kocsi”, fordulj vissza te kis csacsi!

Félre ne értsd: ez nem egy gúny! Irányod legyen….!

Y-hoz érkezve, el ne fordulj 2×5-re!

Komárom-Esztergom-ba, a faluhatárt átlépve, ne kanyarodj              -be!

Keresd a nőt! Hívásukra ne mondj nemet!
Az egyik kicsit butácska, a másik Balatonnak bá(l)ja!

Butuska lány idomain Retro Oil kútja áll. 
Tankolni most nem lehet, nézd men tűz esetén kit keress!

Fő úthoz érsz, közel a cél. 
Bazilika helyett, itt az öreg törpék munkahelye mutatja az utat Neked!

Hegyre hágsz és völgybe szállsz, a célodra most rátalálsz.




