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— szülőfalumnak — 
 
Mint az idő, mi nem tud megállni, 
hűs sodrában még hordja a Nyikó 
régi malmok vidám kattogását. 
(Messzi földön nem találni mását!) 
Múló sóhajt, halkuló dallamot, 
de emléket vagy szálló illatot 
s bő nevetést is sodor a folyó, 
mint az idő, mi nem tud megállni. 
 
Köröttünk a napok jönnek, mennek. 
De csillagok őrzik az éjszakát, 
s betakar a falu fényes csendje. 
Míg virrad, az idők végtelenje  
s a múlt, mi volt, még tetten érhető. 
(Az idő soha nem befejezhető!) 
Az ég míg egyre ontja harmatát, 
köröttünk a napok jönnek, mennek.  
 
Nem sorsa csak, de küldetése van 
annak, ki él e zöld dombok ölében, 
hol selyem szellő hozza a nyarat, 
és megünneplik a napsugarat. 
Itt minden ember több mint önmaga, 
a szó számtalan ősének szava. 
S mert a jövőt hordja a szívében, 
nem sorsa csak, de küldetése van. 
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„Pallócska”„Pallócska”„Pallócska”„Pallócska”    
 

Suhan a gyorsvonat: 
— völgyek, dombok, hegyek — 
Való, nem képzelet, 
lüktet a tájon. 
De mint monoton mese, 
kattog a vonat kereke: 
„pallócska, pallócska”, 
mintha semmi más 
se bent, se kint, se lenn, se fenn 
nem lenne  
a világon. 
 
„Pallócska, pallócska” — követ 
a ritmus, mint ütem 
dallam mögött, 
vagy mint nyár végi zsongás 
a völgyben megbúvó, 
alig megvillanó  
patak fölött. 
 
Igen. Az a völgy üzen, 
zakatol a kattogásban: 
„Kicsit megállni lenne jó!” 
Palló, patak, rét, házikó, 
pázsit, harangvirág. 
Kicsit itt élni lenne jó. 
Hej, bölcs világ! 
Bölcs, mert itt nincsen idő; 
csupán virrad vagy alkonyul, 
a reggel kél, s az est lehull. 
Hullám csobog, s sok tarka kő 
tiszta vizek éke. 
Itt minden olyan egyszerű, 
és megtalál a béke. 

Suhan a gyorsvonat. 
Nincs idő megállni. 
Megannyi feladat 
vár: siess, siess! Siess 
sok kérdés válaszát 
még ma  
megtalálni. 
Otthon, a szoba falán 
egy naptár. S nap nap után 
pörög. Sok a muszáj. 
Idő nincs megállni. 
 
Suhan a gyorsvonat: 
völgyek, dombok, hegyek. 
 
…Oh, az a völgy, a patak… 
Fölötte palló, 
lágy fény pereg, 
csend, erdő, kunyhó, titok, illat. 
Oly jól van ez! 
A helyén van minden ott, 
s mi lélegzik: szabad. 
Mintha csak a lelkeden 
csobogna át 
hűs vize, és nem maradna  
utána más, 
csupán derűs nyugalom,  
fény, ragyogás. 
 
Suhan a gyorsvonat. 
Sok kérdés, kétely, muszáj vár rád. 
A perc, óra, nap halad. 
…pallócska, pallócska — ábránd… 

 


