
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági program és szociális szövetkezet

Már bizonyára mindenkihez eljutott a hír, hogy 
Martonfán 12 fő+ önkormányzati tagsággal 
megalakult a Martonfai Közösségfejlesztő Szociális 
Szövetkezet. Célunk már alakuláskor az volt, hogy 
elsősorban a falu lakosságát ellássuk helyben, magyar 
munkaerő által termelt, jó minőségű, kedvező árú 
termékekkel. Egy félhektárnyi területen elkezdtük a 
gazdálkodást. A tagok dolgoztak ellenszolgáltatás 
nélkül. Főleg krumplit és csemegekukoricát 
vetettünk, de a föld kipróbálására többféle egyéb 
növényt is neveltünk (zöldborsó, zöldbab, cékla, 
petrezselyem, sárgarépa, tök, hagyma, fokhagyma 
stb.). Sok tapasztalatot szereztünk, főleg azok, akik 
ekkora méretben még sohasem gondoztak kertet. 
 
A belügyminisztérium nyár elején megkeresett 
bennünket, mint újonnan alakult szoci
szövetkezetet, hogy géppel, eszközökkel támogatja az 
állam a szövetkezetek tevékenységét, és minket is 
tudnak támogatni 15 millió ft keretösszegben, ha 
benyújtunk nekik egy üzleti tervet, amelyből látják, 
hogy a szövetkezet fenntartható. Összeállított
üzleti tervet (Bosnyák A. és Csémi G.), árajánlatokat 
kértünk, és megkaptuk a határozatot: 14 808
értékben egy traktort és hozzá tartozó eszközöket 

 

Kedves Olvasó! 

Ha végigolvassa lapunkat, látni fogja, mennyi minden történik a faluban. Eseménydús évünk van: voltak nagy 

felhőszakadásaink, sikeres rendezvényeink, lesz konferenciánk, egészség délutánunk, hogy csak a legnagyobbakat 

említsem. Vannak értékeink, vannak hib

családban. Végezzük a napi sürgős teendőket, de közben a jövőt is építjük. Szeretném, ha Martonfa egy 

önfenntartó, együttműködő falu lenne, tevékenységemet e célnak rendelem alá. Szeretném

mint egy nagy család, akik segítik egymást, tudnak együtt örülni. Nagyon szép hely jutott nekünk az életre, 

szeressük, örüljünk neki! Továbbra is arra buzdítok mindenkit, akinek ötlete van vagy tenne valamit a faluért: mi 

partnerek vagyunk! 

 

 

 

Mezőgazdasági program és szociális szövetkezet 

Már bizonyára mindenkihez eljutott a hír, hogy 
Martonfán 12 fő+ önkormányzati tagsággal 
megalakult a Martonfai Közösségfejlesztő Szociális 
Szövetkezet. Célunk már alakuláskor az volt, hogy 
elsősorban a falu lakosságát ellássuk helyben, magyar 

l termelt, jó minőségű, kedvező árú 
termékekkel. Egy félhektárnyi területen elkezdtük a 
gazdálkodást. A tagok dolgoztak ellenszolgáltatás 
nélkül. Főleg krumplit és csemegekukoricát 
vetettünk, de a föld kipróbálására többféle egyéb 

dborsó, zöldbab, cékla, 
petrezselyem, sárgarépa, tök, hagyma, fokhagyma 
stb.). Sok tapasztalatot szereztünk, főleg azok, akik 
ekkora méretben még sohasem gondoztak kertet.  

A belügyminisztérium nyár elején megkeresett 
bennünket, mint újonnan alakult szociális 
szövetkezetet, hogy géppel, eszközökkel támogatja az 
állam a szövetkezetek tevékenységét, és minket is 
tudnak támogatni 15 millió ft keretösszegben, ha 
benyújtunk nekik egy üzleti tervet, amelyből látják, 
hogy a szövetkezet fenntartható. Összeállítottunk egy 
üzleti tervet (Bosnyák A. és Csémi G.), árajánlatokat 
kértünk, és megkaptuk a határozatot: 14 808 100 Ft 

ort és hozzá tartozó eszközöket  

 
vásárolhatunk! Ezek az értékek az Önkormányzat 
tulajdonát képezik, a Szövetkezet használni 
A támogatás feltétele az volt, hogy Martonfa a 
közmunka program keretében indítson mezőgazdasági 
start programot. Megpályáztunk egy mezőgazdasági 
start programot a Munkaügyi Központnál, akik 
támogatták programunkat. Így azt a területet, amit 
tavasszal elkezdtünk művelni, át
közmunkások. A jövő évben az idei terület 
többszörösét fogjuk megművelni.
 
Az értékesítéskor utolsó lehetőségként tekintettünk a 
nagybani piacra vagy kereskedőnek történő 
értékesítésre. Arra törekedtünk
a terményünket, illetve felvettük a kapcsolatot 
törekvéseinkre nyitott, környékbeli településeken élő 
családokkal. Ennek eredményeképpen elmondhatom, 
hogy össz terményünk több, mint 90 %
végfogyasztóhoz került közvetlenül, amine
örülünk. Minél több helyi családot szeretnénk 
részesíteni a szövetkezet tevékenységéből adódó 
előnyökből! 
Nem kevés munka van abban, amit eddig elértük, 
de ez még csak a kezdet! Az elégedett vásárlókat 
látva bízunk benne, hogy egyre többen 
megismernek bennünket, így terményeink piacra 
juttatása nem lesz gond a későbbiekben sem.

 

 

Ha végigolvassa lapunkat, látni fogja, mennyi minden történik a faluban. Eseménydús évünk van: voltak nagy 

felhőszakadásaink, sikeres rendezvényeink, lesz konferenciánk, egészség délutánunk, hogy csak a legnagyobbakat 

említsem. Vannak értékeink, vannak hibáink. És a hétköznapokban a sok aprólékos munka. Ugyanúgy, mint egy 

családban. Végezzük a napi sürgős teendőket, de közben a jövőt is építjük. Szeretném, ha Martonfa egy 

önfenntartó, együttműködő falu lenne, tevékenységemet e célnak rendelem alá. Szeretném

mint egy nagy család, akik segítik egymást, tudnak együtt örülni. Nagyon szép hely jutott nekünk az életre, 

szeressük, örüljünk neki! Továbbra is arra buzdítok mindenkit, akinek ötlete van vagy tenne valamit a faluért: mi 

Jó olvasást kíván: 

Bosnyák András 
Polgármester 

vásárolhatunk! Ezek az értékek az Önkormányzat 
tulajdonát képezik, a Szövetkezet használni fogja őket. 
A támogatás feltétele az volt, hogy Martonfa a 
közmunka program keretében indítson mezőgazdasági 
start programot. Megpályáztunk egy mezőgazdasági 
start programot a Munkaügyi Központnál, akik 
támogatták programunkat. Így azt a területet, amit 

vasszal elkezdtünk művelni, át- és kezelésbe vették a 
közmunkások. A jövő évben az idei terület 
többszörösét fogjuk megművelni. 

Az értékesítéskor utolsó lehetőségként tekintettünk a 
nagybani piacra vagy kereskedőnek történő 
értékesítésre. Arra törekedtünk, hogy helyben adjuk el 
a terményünket, illetve felvettük a kapcsolatot 
törekvéseinkre nyitott, környékbeli településeken élő 
családokkal. Ennek eredményeképpen elmondhatom, 
hogy össz terményünk több, mint 90 %-a a 
végfogyasztóhoz került közvetlenül, aminek nagyon 
örülünk. Minél több helyi családot szeretnénk 
részesíteni a szövetkezet tevékenységéből adódó 

Nem kevés munka van abban, amit eddig elértük, 
de ez még csak a kezdet! Az elégedett vásárlókat 
látva bízunk benne, hogy egyre többen 

rnek bennünket, így terményeink piacra 
juttatása nem lesz gond a későbbiekben sem. 

 

 

Ha végigolvassa lapunkat, látni fogja, mennyi minden történik a faluban. Eseménydús évünk van: voltak nagy 

felhőszakadásaink, sikeres rendezvényeink, lesz konferenciánk, egészség délutánunk, hogy csak a legnagyobbakat 

áink. És a hétköznapokban a sok aprólékos munka. Ugyanúgy, mint egy 

családban. Végezzük a napi sürgős teendőket, de közben a jövőt is építjük. Szeretném, ha Martonfa egy 

önfenntartó, együttműködő falu lenne, tevékenységemet e célnak rendelem alá. Szeretném, ha olyanok lennénk, 

mint egy nagy család, akik segítik egymást, tudnak együtt örülni. Nagyon szép hely jutott nekünk az életre, 

szeressük, örüljünk neki! Továbbra is arra buzdítok mindenkit, akinek ötlete van vagy tenne valamit a faluért: mi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falunap, augusztus 20: mivel augusztus 20

minden évben máshogy esik, mindig valahogy 

rögtönözni kell: idén augusztus 19-én volt a bál, és 

20-án délután egy piknikkel ünnepeltük volna a 

búcsút a temető melletti ligetben és a focipályán. 

Az időjárás azonban közbeszólt. Na nem a bált 

húzta keresztül, mert az szépen lezajlott, jó meleg 

estében sok tánccal, az udvaron nagy 

beszélgetésekkel, hanem másnap délután! Délben 

jött össze a stáb. Rövid tanácskozás után úgy 

döntöttünk, hogy nem települünk ki a temető 

mellé, mert eső esetén kissé macerás lesz reagálni 

a helyzetre. A Kultúrház udvarán tartottuk meg, 

Már az előkészületek alatt is többször eleredt az 

eső, de az égiek megkönyörültek rajtunk, jó időben 

zajlott a délután. A férfiak fociztak, a gyerekek 

játszottak, festettek, az asszonyok beszélgettek, jól 

éreztük magunkat. Köszönjük minden lelkes 

segítőnek a rendezvény támogatását!

Vidékfejlesztési fórum: még a nyár elején pályázatot 

nyújtottunk be a Magyar Nemzeti Vidék Hálózathoz 

egy vidékfejlesztési fórum tartására. A célunk az 

volt, hogy a környékbeli polgármestereket, 

jegyzőket meghívva, már az önellátás útjára lépett 

falvak képviselőinek előadásait együtt 

meghallgathassuk, kapcsolatokat építsünk a szűkebb 

környezetünkben, amelyek egy jövőbeli 

együttműködés alapjai is lehetnek.  

A Magyar Nemzeti Vidék Hálózat támogatásra 

érdemesnek ítélte projektötletünket, így 

szeptember 17-én, ha nem is a világ, de a környék 

ránk figyel majd!  

Ez egy egész napos rendezvény lesz, már fél 10

kezdődik, és délután 4-ig tart. A vendégek vinni 

fogják a hírünket, láthatják majd, hogy hiába 

vagyunk kicsik, vannak terveink, és teszünk is a 

megvalósításért! 

 

Programok

 

mivel augusztus 20-a 

minden évben máshogy esik, mindig valahogy 

n volt a bál, és 

án délután egy piknikkel ünnepeltük volna a 

búcsút a temető melletti ligetben és a focipályán. 

Az időjárás azonban közbeszólt. Na nem a bált 

húzta keresztül, mert az szépen lezajlott, jó meleg 

estében sok tánccal, az udvaron nagy 

getésekkel, hanem másnap délután! Délben 

jött össze a stáb. Rövid tanácskozás után úgy 

döntöttünk, hogy nem települünk ki a temető 

mellé, mert eső esetén kissé macerás lesz reagálni 

a helyzetre. A Kultúrház udvarán tartottuk meg, 

is többször eleredt az 

eső, de az égiek megkönyörültek rajtunk, jó időben 

zajlott a délután. A férfiak fociztak, a gyerekek 

játszottak, festettek, az asszonyok beszélgettek, jól 

Köszönjük minden lelkes 

segítőnek a rendezvény támogatását! 

Cserebere börze: augusztus 25

megtartjuk a börzét! Gyűjtjük a megunt ruhákat, 

cipőket, tárgyakat! Augusztus 25 és 29 

Kultúrházban érdemes lesz körülnézni, mert 

iskolakezdés előtt be lehet szerezni néhány holmit, 

amit nem kell megvenni!

Ökopiac, garázsvásár a Zengő lábánál

án  szombaton 8:30-12:30

Központban börzét és ökopiacot tart a Zöld Zengő 

Egy Élhető Életért Egyesület.  Szívességbank, Ökopiac, 

börze egy helyen, egy időben! Jó lehetőség olcsón 

olyan dolgokhoz jutni, amit soha nem engedhetnénk 

meg magunknak! 

: még a nyár elején pályázatot 

nyújtottunk be a Magyar Nemzeti Vidék Hálózathoz 

egy vidékfejlesztési fórum tartására. A célunk az 

volt, hogy a környékbeli polgármestereket, 

jegyzőket meghívva, már az önellátás útjára lépett 

lvak képviselőinek előadásait együtt 

meghallgathassuk, kapcsolatokat építsünk a szűkebb 

környezetünkben, amelyek egy jövőbeli 

A Magyar Nemzeti Vidék Hálózat támogatásra 

érdemesnek ítélte projektötletünket, így 

én, ha nem is a világ, de a környék 

Ez egy egész napos rendezvény lesz, már fél 10-kor 

ig tart. A vendégek vinni 

fogják a hírünket, láthatják majd, hogy hiába 

vagyunk kicsik, vannak terveink, és teszünk is a 

Egészség délután: október 10

véradással egybekötött egészségdélutánt tartunk. A 

Véradó Állomás vállalta a kitelepülést, ha képesek 

vagyunk megszervezni 20 véradót! Képesek vagyunk 

rá, igaz? ☺ Kérek minden felnőttet, még azt is, aki fél 

a tűtől, jöjjön! Nem kell odanézni!

Köztudott, hogy a férfiak a nőkkel szemben vezetnek 

a szív-érrendszeri megbetegedésekben. De az nem 

annyira köztudott, hogy a nők a klimax után 

„ledolgozzák hátrányukat”, megk

szív- érrendszeri halálozásban. Mindebből következik, 

ha a férfiak évente 2-szer, 3

önmagukért, csökkentik az esélyüket a szívhalálra. 

Nem beszélve arról, hogy a véradást mindig megelőzi 

egy vizsgálat, amelyet egy nagyon kedves, udvarias 

orvos végez, ez is egyfajta szűrés, és így kontroll alatt 

tarthatjuk egészségi állapotunkat. Véradásra fel! 

Mutassuk meg nekik! ☺ 

A véradáson kívül lesznek mérések, elsősegély 

nyújtási, újraélesztési bemutató, különböző 

tanácsadások, szűrések, játékok gyerekeknek az 

egészséges életmóddal kapcsolatban.

Ki is fogjuk plakátozni, de írják be most a naptárba: 

október 10-e péntek, 17-

 

augusztus 25-étől megint 

megtartjuk a börzét! Gyűjtjük a megunt ruhákat, 

cipőket, tárgyakat! Augusztus 25 és 29 között a 

Kultúrházban érdemes lesz körülnézni, mert 

iskolakezdés előtt be lehet szerezni néhány holmit, 

amit nem kell megvenni! 

Ökopiac, garázsvásár a Zengő lábánál: augusztus 30-

12:30-ig a pécsváradi Művelődési 

Központban börzét és ökopiacot tart a Zöld Zengő – 

Egy Élhető Életért Egyesület.  Szívességbank, Ökopiac, 

börze egy helyen, egy időben! Jó lehetőség olcsón 

olyan dolgokhoz jutni, amit soha nem engedhetnénk 

október 10-én délután 17 órától 

véradással egybekötött egészségdélutánt tartunk. A 

Véradó Állomás vállalta a kitelepülést, ha képesek 

vagyunk megszervezni 20 véradót! Képesek vagyunk 

Kérek minden felnőttet, még azt is, aki fél 

a tűtől, jöjjön! Nem kell odanézni! 

Köztudott, hogy a férfiak a nőkkel szemben vezetnek 

érrendszeri megbetegedésekben. De az nem 

annyira köztudott, hogy a nők a klimax után 

„ledolgozzák hátrányukat”, megközelítik a férfiakat a 

érrendszeri halálozásban. Mindebből következik, 

szer, 3-szor vért adnak, tesznek 

önmagukért, csökkentik az esélyüket a szívhalálra. 

Nem beszélve arról, hogy a véradást mindig megelőzi 

t egy nagyon kedves, udvarias 

orvos végez, ez is egyfajta szűrés, és így kontroll alatt 

tarthatjuk egészségi állapotunkat. Véradásra fel! 

 

A véradáson kívül lesznek mérések, elsősegély 

nyújtási, újraélesztési bemutató, különböző 

adások, szűrések, játékok gyerekeknek az 

egészséges életmóddal kapcsolatban. 

Ki is fogjuk plakátozni, de írják be most a naptárba: 

-20 óráig! 



       Könyvtár   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyvtárban kialakult egy kis törzsgárda: 6-8 gyerek 

minden alkalommal, és kb 20 vissza-visszatérő felnőtt 

vendég. A gyerekek társasjátékoznak, könyveket 

nézegetnek, interneteznek, de van, hogy bolondoznak, 

szaladgálnak, ahogy kedvük tartja. Nekik ez a hétfő-kedd 

délután fix programmá vált az életükben, aminek én 

nagyon örülök.  

Beneveztünk a „Baranya is olvas” mozgalomba, minden 

héten kérdéseket tesznek fel, amelyeket közös 

internetes kutatómunkával fejtünk meg, sorsoláson 

veszünk részt, remélem, egyszer mi is nyerünk! ☺ 

A szövetkezet földjén elkülönítettünk egy kis részt egy 

gyerekkertnek, azt a gyerekek a mi (Deér Amál, Csémi 

Gabi) segítségünkkel művelik. Már főztünk is együtt a 

terményből zöldborsófőzeléket! A gyerekek vetették, 

gondozták, majd leszedték, kifejtették és végül 

megették. Ez az élelmiszer útja, nem a bolt polcán 

terem…☺  

Több felnőttet is bevezettem az internet használat 

alapjaiba, egy új világ nyílt meg előttük! Továbbra is arra 

buzdítom azokat, akiket érdekel, de még nem mertek 

belevágni, hogy jöjjenek, szívesen segítek, meglátják, 

nem is olyan nagy ördöngösség! ☺ 

A kérdésre, hogy miért szeretnek a könyvtárba járni, a 

„gyerekeimtől”ilyen válaszokat kaptam: „Szeretek 

olvasni, játszani a többiekkel, meg együtt főzni meg 

sütni, kutatni a heti kérdésekre a választ a „baranya is 

olvas”-ban.” 

„Mert jó itt játszani, szeretek olvasni, jók a könyvek.” 

„Mert itt mindig csinálunk valamit, sohasem 

unatkozom.” 

„Mert itt mindenki kedves, főleg a Gabi.” 

Bátorítsák gyermekeiket a könyvtárba járásra, az 

olvasásra, a tanulmányi eredményükre is pozitívan hat! 

Kulturális közfoglalkoztatás 

Nagy örömmel jelentem, hogy Martonfa lehetőséget 

kapott a Nemzeti Művelődési Intézet finanszírozásában 

egy kulturális közösségi munkás foglalkoztatására. A 

munkához egy 40 órás képzés is társul, amely szintén 

hasznára lesz a falunak. A kulturális közfoglalkoztatottunk 

Osváth Heni lesz, aki végre fizetésért fogja végezni azt a 

sok közösségi munkát, amit eddig is elvégzett. Sok sikert 

neki!  

Közösségfejlesztő együttműködés 

Ez év őszétől Martonfa a Nemzeti Művelődési 

Intézettel egy közös projektet kezd el, ami 

várhatóan 2 évig fog tartani. A projekt témája 

közösségfejlesztés, értékek feltárása, egy 

tudástár létrehozása. Mindenhol van érték, 

bármilyen kis településről is legyen szó, mi 

örömmel vállaltuk a partnerséget. Az 

önkormányzatnak ezzel annyi kötelezettsége 

van, hogy a rendezvényeknek helyet biztosít, 

azokat meghirdeti, reklámozza. És ha már az 

értékeknél tartunk, Hegedüsné Rábai Gabit hadd 

említsem meg, aki verseket ír, és ettől a számtól 

közölni kezdjük őket! 

 

Hegedüsné Rábai Gabriella 

 

BUBORÉK 

 

SZÍNES ÁLMOT, BÉNÍTÓ KÖDBEN 

KÜLDJ, 

AZ ÉJ FALAI SZIVÁRVÁNY-

BUBORÉKOKBÓL 

LASSAN FELÉPÜL. 

ŐRIZ ENGEM,VIGYÁZ 

RÁM,RINGATGAT 

LÁGYAN ÉS PUHÁN. 

……TOVAREPÍT EZÜST CSILLAGOK 

ÚTJÁN, 

BOLDOGAN ÚSZOM, ITT NINCSEN 

TÁVOLSÁG. 

 

ÉRTEM JÖN,VISZ TOVÁBB A 

REGGELLEL 

A VALÓSÁG, 

SZEMEMET MÉG NEM NYITNÁM....., 

DE AZ ÉNEKLŐ KISMADÁRKÁK, 

AZ ARCOMRA SÜTŐ NAPSUGÁR, 

AZ OLTHATATLAN KÍVÁNCSISÁG 

FELÉBREDTEK MÁR. 

 

2o14 .július 15. 

 



Reklám és szabadid
 

 

A szudoku szabályai: úgy kell kitölteni 1

az üres mezőket, hogy vízszintesen, függőlegesen és a 

3x3-as kis mezőkben minden szám csak 1

szerepeljen! 

Érettségizzen esti tagozaton Pécsváradon!

Érettségire felkészítő gimnáziumi képzést hirdet a Kun 

László Szakközépiskola! A 12. évfolyam sikeres  

után gimnáziumi érettségi vizsgával fejezhetik be 

tanulmányaikat. Oktatás hetente 2 alkalommal délután. A 

képzés TANDÍJMENTES! 

 Beiratkozás: 2014. augusztus 25, 26, 27. II. Béla 

Középiskola Pécsvárad. 

Érdeklődni lehet Dr. Fenyvesi Jánosné Taginté

vezetőnél a 06-30/474-5784 telefonszámon

Debreceni Sándor igazgatóhelyettesnél a 06

0035-ös telefonszámon! 

www.kunkozepiskola.hu 

 

Reklám és szabadidő

 

 

szabályai: úgy kell kitölteni 1-9-ig a számokkal 

az üres mezőket, hogy vízszintesen, függőlegesen és a 

as kis mezőkben minden szám csak 1-szer 

Érettségizzen esti tagozaton Pécsváradon! 

Érettségire felkészítő gimnáziumi képzést hirdet a Kun 

A 12. évfolyam sikeres  elvégzése 

után gimnáziumi érettségi vizsgával fejezhetik be 

tanulmányaikat. Oktatás hetente 2 alkalommal délután. A 

Beiratkozás: 2014. augusztus 25, 26, 27. II. Béla 

ődni lehet Dr. Fenyvesi Jánosné Tagintézmény-

telefonszámon vagy 

Debreceni Sándor igazgatóhelyettesnél a 06-30/914-

Kiadja: Martonfa Község Önkormányzata

Köszönet Seszták Zsuzsinak a szerkesztésért!

Hegedüsné Rábai Gabriella

Vinnélek,vinnélek...

 

Néha meghúznám 

két tégla között a betonban,

fáradt lényem elrejteném titokban.

Nem kérdezek,se nem látok,

nem hallok,nem kiabálok,

..lassan vagyok,mint jószándék a szavakban.

 

Csak csillagot kísérő aranyló fény lennék,

követném a gonosz útját,

figyelném az eltévedt vándorét.

Barátom lenne a hatalmas sűrű éj,

ha félnék,sötétjébe bújnék,

szerető anyaként nekem csuda álmot mesél.

Repülni hívna sivatagból a csipkés kőtarajig,

varázsszőnyegen hasítva az ég habjait.

 

Felszántanám szikla lelkem,

simítanám porladozó

szép szavakkal televetném,

cseppharmattal megöntözném,

ápolgatnám sorait.

..S vagyok,mint legtöbb madár,

ki fészkére visszaszáll.

 

2o14. április 2 
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Kiadja: Martonfa Község Önkormányzata 

Köszönet Seszták Zsuzsinak a szerkesztésért! 

Hegedüsné Rábai Gabriella 

Vinnélek,vinnélek... 

 magamat 

két tégla között a betonban, 

fáradt lényem elrejteném titokban. 

Nem kérdezek,se nem látok, 

nem hallok,nem kiabálok, 

..lassan vagyok,mint jószándék a szavakban. 

Csak csillagot kísérő aranyló fény lennék, 

követném a gonosz útját, 

eltévedt vándorét. 

Barátom lenne a hatalmas sűrű éj, 

ha félnék,sötétjébe bújnék, 

szerető anyaként nekem csuda álmot mesél. 

Repülni hívna sivatagból a csipkés kőtarajig, 

varázsszőnyegen hasítva az ég habjait. 

Felszántanám szikla lelkem, 

simítanám porladozó hantjait, 

szép szavakkal televetném, 

cseppharmattal megöntözném, 

ápolgatnám sorait. 

..S vagyok,mint legtöbb madár, 

ki fészkére visszaszáll. 


