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„A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!”

„A mese gyógyít, a mese
játék, a mese csoda a
mese hit, a mese lélek.
Mosoly mindenki lelkére…”
(Csernik Szende székely
lábbábos mesemondó))
Ha visszatekintenénk a kezdetekre, ami 20 évvel ezelõtt
volt a kedvünk, a szeretetünk
semmit sem változott a mesemondás iránt. Azok a gyermekek, akik az elsõ mesélõink
voltak már 26 éves felnõtt
emberek, lassan az Õ gyermekeik képviseltetik magukat
a rendezvényünkön. Ez már
hagyománnyá nõtte ki magát. Szeptember elején már a
nálunk megfordult óvodák érdeklõdnek a rendezvény
pontos idõpontjáról. Nagyon
jólesõ érzés ez számunkra.
minden évben lázas készülõdés elõzi meg ezt a napot. Arra törekszünk, hogy hozzánk
ellátogató meseszeretõ gyermekek és felnõttek élményekkel gazdagon térjenek haza a
mi kis falunkból. Mód és lehetõség van rá, hogy jól érezzék
magukat. Hallgathatnak meséket, kézmûveskedhetnek,
gyermek mûsoron vehetnek
részt.
Nem véletlenül írtam, hogy
„mesetalálkozó” nem verseny
a javából. Versenyként írtuk
ezt ki 20 évvel ezelõtt, de most
már annak ellenére, hogy a
legjobb mesélõket kiemeljük
és differenciáltan díjazzuk,
szeretnénk a mesék találkozójaként gondolnának vissza
ránk, mert aki szívvel mesél
már dicséretet érdemel. Mi
felnõttek is tágra nyílt szemekkel nézzük a sok meseszeretõ
„kis emberek” produkcióit. A
zsûrinkben is ez idõ alatt több
híres, elismert ember helyet
foglalt már.
Bízunk benne, hogy az
idei, 20. találkozónk is maradandó élményt nyújtott,
ugyanis
„Az a gyermek, aki a mese
és zene vigasztaló, bátorító
gyógyító közegében növekedhet, erõs érzelmi vértet
kap az életben rá váró döntésekhez, küzdelmekhez, kudarcokhoz, gyõzelmekhez….”
(Döbrentei Ildikó)
Pusztainé Vaczula Márta
tagintézmény-vezetõ

V. évfolyam
5. szám
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Isten éltesse Medinát!!!!
Lehetne-e tovább alkotni és élni hit nélkül? Igen, de hiányozna belõle a távlat! A múltat meghívtuk és leültettük az asztalunkhoz.
Minden nagyobb esemény után, amikor megnyílik elõttünk az idõ,
maga köré gyûjti a családját az ember. S a múlt illendõen tett eleget a meghívásnak, nem jött üres kézzel. Emlékeket hozott, elhozta nekünk a közös bizalmat, a jövõbe vezetõ reményt,és hitet és
az ebbõl fakadó erõt! Ez történt velünk az elmúlt idõszakban. Az
erõ költözött belénk. Egyre több a felemelt fej, a kiegyenesedet gerinc. Ezért is gyarapodik a falunkban a derûs családok száma. Bízunk benne, hogy a harang egyre többet hív bennünket keresztelõre, mint temetésre. Ezért nem fogy el belõlünk a jövõ!!!

Siklósi Krisztián

Születésnapomra
Számot vetni, ez most a feladat.
Számot vetni, mi történt ennyi év alatt.
Csendesen elmerengni, sírni meg nevetni
Zsebeimbõl mindent sorban kivenni.
Hiszen pakoltam évekig, mindent odatettem,
Amit csak a porban magam elõtt leltem.
Mit törõdtem azzal, hasznos, haszontalan
Értéktelen értékeket szedtem untalan.
S most szépen sorban szétterítem
Magamat velük körbe kerítem.
Van köztük kavics is, jó néhány kõszikla,
Zsebemet az éle majd szétszakította.
Mindet megszorongatom, magamhoz ölelem,
Még a legkissebbet is nehezen eresztem.
Hozzám nõttek, de húzzák a nadrágom,
Kidobni õket mégis csak sajnálom.
Siklósi Krisztián

Remete
Szomorú igazság!
A Nap sugara melegen átölel,
a Hold fénye lágyan simogat,
a csillagok köde szelíden kápráztat,
az univerzum nyugalma csendesen elringat!
De a Föld sara magához húz, és hiába nyújtom kezem az ég felé,
mindig mélyebbre kerülök!
S a remény, hogy a Holdra lépek, vagy a Napba szállok,
a csillagokkal parolázok, köddé válik az univerzum, hideg terei közt!
A Föld elbánik velem! És az Isten ezt rezzenéstelen arccal nézi?
Ezért fáj az én szívem!
(Kuner János)

Egy elfeledett rengetegben
egy szertelen, termetes fekete remete
meztelen fejeteteje csettegett,
verte fellegek ejtette cseppek tengere.
Terpesztett tenyere vetett fedelet,
de tehetetlen szenvedte,
mert keze mellett, becsepergett.
Csendesen merengett:
Ej szerencse, te veszett fejsze!
Nem kellene rendszeresen,
szeszt belembe leengednem!
Este eltekeregtem,
rejtekhelyem meg nem leltem!

2014. o któber-n
n ovember

Pár évvel ezelõtt többen voltak
azok, akik csak akkor érezték sikeresnek az életüket, ha a többiek sikertelennek bizonyultak körülöttük.
Most már azok jutnak többségre,
akik úgy érzik, hogy a sikerükhöz
a másik ember sikere is szükséges.
Így talán az irigység is elsorvad
bennük! Amit felépítettünk azt meg
is tartjuk!! Mert, ami megújult, az falunké, a miénk az öné, a tiéd, a gyermekeinké, a jövõ nemzedéké, amelyet nem lehet elvenni!
„Mert fut a víz és csak a kõ marad, de a kõ marad!”
Vén Attila
polgármester

....
Hirtelen az összeset kivetem a szélnek,
Szórja szét a kertben, ott majd jól megférnek.
A java gyökeret ver, kinyílik virága,
A föld meg eltemeti a köveket, sziklákat.
A virágok közt majd sokat sétálok,
Csak õket nézem, a föld alá nem látok.
......
S mire napsárga fröccsen a sötét kékfestõre,
felkapaszkodom a magas háztetõre
Kezemmel vetek árnyékot szememre,
S ámulón bámulok kicsinyke kertemre.
A hajnali tûzpiros csorog a kövekre
Elõször azokat fûti melegre.
Felfutnak a zöldek minden kõsziklára,
Együtt lesznek szépek, ez a nagy varázslat.
....
Ekképp virradtam a születésnapomra
Virágos sziklakert lett zsebeim tartalma.
Szedte, vette teremtette,
e helyzet teljesen menthetetlen.
De egy lepel lehetne felettem,
ezen leperegne,
nem kellene kelletlen,
teljesen kedvetlen,
nedvesen menetelnem.
Szelek meleg lehellete ezt megneszelte,
s megmentette e kedveszegettet.
Szerte kergette
feje felett megtelepedett leesettlent.
Erre fel meglepetten,
ezen elszelelt szemtelen fergetegen,
e rettenthetetlen fekete remete ember,
Kedvtelve fel nevetett.
He-he-he!

Tartalom:

✶ INFORMÁCIÓK
✶ PÁLYÁZAT
✶ HELYI VÁLASZTÁSOK
✶ 20. MESETALÁLKOZÓ
És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hûségesnek
és alávalónak,
annak, akit a fájás ûz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
a víz szalad és csak a kõ marad,
a kõ marad.
Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdõk, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kõ marad,
de a kõ marad.
Wass Albert: Üzenet haza (részlet)
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Közérdekű
információk
Medina K özség
Önkormányzatának
ügyfélfogadási i deje
Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd : 800-1200, 1300 - 1600
Szerda: 800 -1200, 1300 - 1600
Csütörtök: 800 -1200, 1300 - 1600
Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Elérhetõség: Tel.: 74/434-010.
E-mail:
phivatalmedina@tolna.net
http://www.medinafalu.hu

Orvosi rendelõ

Rendelés:
hétfõ:1300 - 1500
kedd: 800 - 1000
szerda: 1500 - 1700
csütörtök: 800 - 1000
péntek: 900 - 1100
Háziorvos:
Dr. Endrõdi Csaba
Ápolónõ:
Vassné Görög Erika
Tel.: 74/434-078

Védõnõi s zolgálat
Rendelés:
hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ:
Pálfiné Andics Edit
Tel: 74/434-010

Családsegítõ é s
gyermekjóléti szolgálat
Horváth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütörtök: 1300 -1600
péntek: 800 -1200

Könyvtár

Sereg Erzsébet
Tel.: 74/ 674 - 124

Falugazdász
Kasza Endre
Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 1300-1600

Iskola
Tagintézmény-vezetõ:
Götz Csabáné
Telefon: 74/434-103

Óvoda

Tagintézmény-vezetõ:
Pusztainé Vaczula Márta
Tel.: 74/434-100

Körzeti megbízott
Konrád János
Tel.: 06-20/369-55-50
Segélyhívó: 107

Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 06-20/252-15-60
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Megjelent Csizmadia János második novelláskötete
Göröngyös életút címmel. A könyv megvásárolható
az önkormányzatnál 1990,-/db áron.
Beszéld el nekem a múltat,
s megismerem belõle a jövõt
Tisztelt Medinai Polgár!

Kedves olvasó!
Mi különbözteti meg a falut a várostól?
Az, hogy a falunak lelke van!
Mindenki ismer mindenkit generációkon
keresztül! Ebben a könyvben, amit kezében
tart, a múltból üzennek, mesélnek nekünk
Jani bácsi tollán keresztül! Az írásokból világosan kitûnik, hogy mekkora kincs tûnt el
pár évtized alatt. A beszélgetéseket felváltotta a rohanó elektronikus világ. Ma már
nincsenek igazi közösségek. Illetve van
szülõi munkaközösség, munkahelyi közösség, de ezek már csoportok, és jogtalanul
hívjuk õket közösségeknek.
Hová tûntek azok az emberek, akik egy
kútból ittak, egy kemencében sült kenyeret
ettek, akik egymást õrizték este, akik kölcsönösen közös erõbõl házakat építettek,
akik ugyanazon a halotti padon pihentek,
akik egymásnak sírokat ástak?
E könyv üzenje nekünk, hogy újra legyen
idõnk egymásra, egymást megismerõ lélektõl lélekig jutó meghitt beszélgetésekre.
Ne restelljünk együtt ünnepelni, örülni, dalolni, viccelõdni, ahogy tették ezt nagyapáink, õseink. Ez
teszi széppé, élhetõvé a nagycsaládot, amit falunak hívunk! Mert ha nem így tesszük, akkor megérdemeljük, hogy az emberek nyüzsgésének tömegében magányosak maradjunk!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Medina Község Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûködve 2014.évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi pályázatot felsõoktatási intézményben tanuló hallgatók számára.- „A” típusú pályázat: 2014/2015. tanév II. félévére és a 2015/2016. tanév I. félévére
(10 hónap),- „B” típusú pályázat: tanulmányait a 2015/2016. tanévtõl sikeres felvételi esetén megkezdõ hallgatók részére ( 3 x 10
hónap)
A pályázat céljai: esélyteremtés, a szociális szempontból hátrányos helyzetû fiatalok felsõoktatási intézmények nappali tagozatán
történõ továbbtanulásának elõsegítése; lakóhelytõl távoli felsõoktatási intézményekben való tanulás támogatása, a hallgatói mobilitás elõsegítése, fõként a kistelepülésekrõl származó hallgatók esetén; a település folyamatos gazdasági, kulturális fejlõdésének biztosítása a humánerõforrás állandó és minõségi utánpótlásával;
Medina község fiatalságának az egyetemen, fõiskolán való tanulásának segítése, diploma megszerzése; az ösztöndíj rendszerrel a
gazdasági-társadalmi beilleszkedés, komplexitás elõsegítése.A pályázat benyújtási határideje: 2014. november 7.A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.A
részletes pályázati kiírás letölthetõ a www.medinafalu.hu és a
www.emet.hu (Bursa Hungarica) honlapokról.

Másnak kincs
– neked lom
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a szelektív hulladékgyûjtõknél (Medina, Kossuth L utca 52. mellett) kihelyezett konténerbe elhelyezhetõek a feleslegessé vált textil anyagok,
ruhanemûk, lábbelik. Ezeket
tisztán és becsomagolva kérjük a konténerbe bedobni!
A konténer nem az Önkormányzat tulajdona!
A benne elhelyezett ruházati darabok és lábbelik
100%-ban történõ újbóli felhasználásáról, újrahasznosításáról gondoskodnak.
Elõre is köszönjük a természetes környezet védelme, a
segítségre szorulók támogatása és a fogyatékkal élõk
foglalkoztatása érdekében
történõ közremûködésüket!

Négy esztendõvel ezelõtt egy
rendkívül nehéz kérdést kellett
megoldania a honvédelmi tárcának. Le kellett telepítenünk
az ország védelme és a nemzetközi légiforgalom biztonsága
szempontjából kulcsfontosságú harmadik 3D radart. Ehhez
partnereket kerestünk, s találtunk a medinaiak személyében.
Önök megértették, hogy milyen fontos az a szolgálat, amit
honvédeinknek itt mindannyiunk védelmében el kell látniuk,
s hajlandóak voltak együtt dolgozni velünk. Köszönöm
Önöknek! Köszönöm a Polgármester úrnak a segítõ és megértõ hozzáállást - noha keményen
tárgyalt a falu érdekében. Köszönjük a képviselõtestület rugalmasságát és jóakaratát, s azt,
hogy komolyan vettek minden
kérdést, amiben döntést kellet
hozniuk. Remélem, még nagyon sokáig dolgozhatunk
együtt!
Közös munkánk nyomán felépült a torony, s megkezdõdött
a falu megújítása is: vagyona
megnégyszerezõdött, és hoszszú távú befektetésekre alapozva egy lényegesen nyugodtabb
jövõ elé nézhetnek a medinaiak.
Honvédelmi miniszterként
ígérhetem: továbbra is számíthatnak a honvédség segítségére
– és személyes támogatásomra.
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részletes pályázati kiírás letölthetõ a www.medinafalu.hu és a
www.emet.hu (Bursa Hungarica) honlapokról.

Másnak kincs
– neked lom
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a szelektív hulladékgyûjtõknél (Medina, Kossuth L utca 52. mellett) kihelyezett konténerbe elhelyezhetõek a feleslegessé vált textil anyagok,
ruhanemûk, lábbelik. Ezeket
tisztán és becsomagolva kérjük a konténerbe bedobni!
A konténer nem az Önkormányzat tulajdona!
A benne elhelyezett ruházati darabok és lábbelik
100%-ban történõ újbóli felhasználásáról, újrahasznosításáról gondoskodnak.
Elõre is köszönjük a természetes környezet védelme, a
segítségre szorulók támogatása és a fogyatékkal élõk
foglalkoztatása érdekében
történõ közremûködésüket!

Négy esztendõvel ezelõtt egy
rendkívül nehéz kérdést kellett
megoldania a honvédelmi tárcának. Le kellett telepítenünk
az ország védelme és a nemzetközi légiforgalom biztonsága
szempontjából kulcsfontosságú harmadik 3D radart. Ehhez
partnereket kerestünk, s találtunk a medinaiak személyében.
Önök megértették, hogy milyen fontos az a szolgálat, amit
honvédeinknek itt mindannyiunk védelmében el kell látniuk,
s hajlandóak voltak együtt dolgozni velünk. Köszönöm
Önöknek! Köszönöm a Polgármester úrnak a segítõ és megértõ hozzáállást - noha keményen
tárgyalt a falu érdekében. Köszönjük a képviselõtestület rugalmasságát és jóakaratát, s azt,
hogy komolyan vettek minden
kérdést, amiben döntést kellet
hozniuk. Remélem, még nagyon sokáig dolgozhatunk
együtt!
Közös munkánk nyomán felépült a torony, s megkezdõdött
a falu megújítása is: vagyona
megnégyszerezõdött, és hoszszú távú befektetésekre alapozva egy lényegesen nyugodtabb
jövõ elé nézhetnek a medinaiak.
Honvédelmi miniszterként
ígérhetem: továbbra is számíthatnak a honvédség segítségére
– és személyes támogatásomra.
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„A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!”

„A mese gyógyít, a mese
játék, a mese csoda a
mese hit, a mese lélek.
Mosoly mindenki lelkére…”
(Csernik Szende székely
lábbábos mesemondó))
Ha visszatekintenénk a kezdetekre, ami 20 évvel ezelõtt
volt a kedvünk, a szeretetünk
semmit sem változott a mesemondás iránt. Azok a gyermekek, akik az elsõ mesélõink
voltak már 26 éves felnõtt
emberek, lassan az Õ gyermekeik képviseltetik magukat
a rendezvényünkön. Ez már
hagyománnyá nõtte ki magát. Szeptember elején már a
nálunk megfordult óvodák érdeklõdnek a rendezvény
pontos idõpontjáról. Nagyon
jólesõ érzés ez számunkra.
minden évben lázas készülõdés elõzi meg ezt a napot. Arra törekszünk, hogy hozzánk
ellátogató meseszeretõ gyermekek és felnõttek élményekkel gazdagon térjenek haza a
mi kis falunkból. Mód és lehetõség van rá, hogy jól érezzék
magukat. Hallgathatnak meséket, kézmûveskedhetnek,
gyermek mûsoron vehetnek
részt.
Nem véletlenül írtam, hogy
„mesetalálkozó” nem verseny
a javából. Versenyként írtuk
ezt ki 20 évvel ezelõtt, de most
már annak ellenére, hogy a
legjobb mesélõket kiemeljük
és differenciáltan díjazzuk,
szeretnénk a mesék találkozójaként gondolnának vissza
ránk, mert aki szívvel mesél
már dicséretet érdemel. Mi
felnõttek is tágra nyílt szemekkel nézzük a sok meseszeretõ
„kis emberek” produkcióit. A
zsûrinkben is ez idõ alatt több
híres, elismert ember helyet
foglalt már.
Bízunk benne, hogy az
idei, 20. találkozónk is maradandó élményt nyújtott,
ugyanis
„Az a gyermek, aki a mese
és zene vigasztaló, bátorító
gyógyító közegében növekedhet, erõs érzelmi vértet
kap az életben rá váró döntésekhez, küzdelmekhez, kudarcokhoz, gyõzelmekhez….”
(Döbrentei Ildikó)
Pusztainé Vaczula Márta
tagintézmény-vezetõ

V. évfolyam
5. szám
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Isten éltesse Medinát!!!!
Lehetne-e tovább alkotni és élni hit nélkül? Igen, de hiányozna belõle a távlat! A múltat meghívtuk és leültettük az asztalunkhoz.
Minden nagyobb esemény után, amikor megnyílik elõttünk az idõ,
maga köré gyûjti a családját az ember. S a múlt illendõen tett eleget a meghívásnak, nem jött üres kézzel. Emlékeket hozott, elhozta nekünk a közös bizalmat, a jövõbe vezetõ reményt,és hitet és
az ebbõl fakadó erõt! Ez történt velünk az elmúlt idõszakban. Az
erõ költözött belénk. Egyre több a felemelt fej, a kiegyenesedet gerinc. Ezért is gyarapodik a falunkban a derûs családok száma. Bízunk benne, hogy a harang egyre többet hív bennünket keresztelõre, mint temetésre. Ezért nem fogy el belõlünk a jövõ!!!

Siklósi Krisztián

Születésnapomra
Számot vetni, ez most a feladat.
Számot vetni, mi történt ennyi év alatt.
Csendesen elmerengni, sírni meg nevetni
Zsebeimbõl mindent sorban kivenni.
Hiszen pakoltam évekig, mindent odatettem,
Amit csak a porban magam elõtt leltem.
Mit törõdtem azzal, hasznos, haszontalan
Értéktelen értékeket szedtem untalan.
S most szépen sorban szétterítem
Magamat velük körbe kerítem.
Van köztük kavics is, jó néhány kõszikla,
Zsebemet az éle majd szétszakította.
Mindet megszorongatom, magamhoz ölelem,
Még a legkissebbet is nehezen eresztem.
Hozzám nõttek, de húzzák a nadrágom,
Kidobni õket mégis csak sajnálom.
Siklósi Krisztián

Remete
Szomorú igazság!
A Nap sugara melegen átölel,
a Hold fénye lágyan simogat,
a csillagok köde szelíden kápráztat,
az univerzum nyugalma csendesen elringat!
De a Föld sara magához húz, és hiába nyújtom kezem az ég felé,
mindig mélyebbre kerülök!
S a remény, hogy a Holdra lépek, vagy a Napba szállok,
a csillagokkal parolázok, köddé válik az univerzum, hideg terei közt!
A Föld elbánik velem! És az Isten ezt rezzenéstelen arccal nézi?
Ezért fáj az én szívem!
(Kuner János)

Egy elfeledett rengetegben
egy szertelen, termetes fekete remete
meztelen fejeteteje csettegett,
verte fellegek ejtette cseppek tengere.
Terpesztett tenyere vetett fedelet,
de tehetetlen szenvedte,
mert keze mellett, becsepergett.
Csendesen merengett:
Ej szerencse, te veszett fejsze!
Nem kellene rendszeresen,
szeszt belembe leengednem!
Este eltekeregtem,
rejtekhelyem meg nem leltem!

2014. o któber-n
n ovember

Pár évvel ezelõtt többen voltak
azok, akik csak akkor érezték sikeresnek az életüket, ha a többiek sikertelennek bizonyultak körülöttük.
Most már azok jutnak többségre,
akik úgy érzik, hogy a sikerükhöz
a másik ember sikere is szükséges.
Így talán az irigység is elsorvad
bennük! Amit felépítettünk azt meg
is tartjuk!! Mert, ami megújult, az falunké, a miénk az öné, a tiéd, a gyermekeinké, a jövõ nemzedéké, amelyet nem lehet elvenni!
„Mert fut a víz és csak a kõ marad, de a kõ marad!”
Vén Attila
polgármester

....
Hirtelen az összeset kivetem a szélnek,
Szórja szét a kertben, ott majd jól megférnek.
A java gyökeret ver, kinyílik virága,
A föld meg eltemeti a köveket, sziklákat.
A virágok közt majd sokat sétálok,
Csak õket nézem, a föld alá nem látok.
......
S mire napsárga fröccsen a sötét kékfestõre,
felkapaszkodom a magas háztetõre
Kezemmel vetek árnyékot szememre,
S ámulón bámulok kicsinyke kertemre.
A hajnali tûzpiros csorog a kövekre
Elõször azokat fûti melegre.
Felfutnak a zöldek minden kõsziklára,
Együtt lesznek szépek, ez a nagy varázslat.
....
Ekképp virradtam a születésnapomra
Virágos sziklakert lett zsebeim tartalma.
Szedte, vette teremtette,
e helyzet teljesen menthetetlen.
De egy lepel lehetne felettem,
ezen leperegne,
nem kellene kelletlen,
teljesen kedvetlen,
nedvesen menetelnem.
Szelek meleg lehellete ezt megneszelte,
s megmentette e kedveszegettet.
Szerte kergette
feje felett megtelepedett leesettlent.
Erre fel meglepetten,
ezen elszelelt szemtelen fergetegen,
e rettenthetetlen fekete remete ember,
Kedvtelve fel nevetett.
He-he-he!
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✶ 20. MESETALÁLKOZÓ
És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hûségesnek
és alávalónak,
annak, akit a fájás ûz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
a víz szalad és csak a kõ marad,
a kõ marad.
Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdõk, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kõ marad,
de a kõ marad.
Wass Albert: Üzenet haza (részlet)
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