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Most döntsd el, 
hol vagy, 
itt, 
vagy máshol, 
tested itt van, 
látom, 
lelked, 
mint egy álom, 
csapong, 
szerte, hét határon. 
Ha itt vagy, 
hát tégy, 
vagy szólj, 
halkan, 
de ne menj el! 
S ha nem, 
az egészet 
bátran feledd el! 
 
 
 

Büszkén jársz rajta, 
száraz lábbal, 
hisz nem lépsz sárba. 
Koptatod sarokkal, 
vagy lópatával, 
összeköt mindent, 
elválaszt minket, 
mert a másik fele 
csak a túloldala, 
melyen katonadalok 
hada halad tova. 
Szóval koptatták századok, 
mik áthaladtak rajta, 
az idő szintén marta, 
de a kő, mert abból készült, 
nem tett semmit, hagyta. 
Neve is volt, mert akkor adtak neki, 
egyes számú via, 
ez lett az Appia. 
Erős szerkezete miatt 
nem romlott soha. 
Ment rajta század, 
sőt ezred, gyalogos, hintó, 
rombolta vihar, villám, bomba és autó, 
több ezer éve dacol a korral, 
túlélt birodalmat, 
cézárt, királyokat, 
mindent, mi rátaposott, 
és elnyomta, 
de nyoma megmaradt 
kétezer év óta, 
mert hiába nyomták el, 
fennmaradt. 
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