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Madárfalvi Mesék
- Az elveszett Trilla -

Dombon innen, dombon túl,

Messze visz a gyalogút,

Simogató napsütésbe,

Zalai völgyek ölébe,

Egy kis katlan rejtekébe…

Madárfalva kicsiny sziget,

liget, mit a Földanya szeretettel megépített,

Szél Apánk simogatón meglegyintett,

végül Nap Anyóka keze nyomán életre kelt.

Csácsi dombnak rejtekében egy kis a llban bújik meg.

A gyerekek ismerik, sokszor fel is keresik!

Emlékeim felidézik…

Madár lakja, nem is egy,

hanem pontosan negyvenegy!

Citromsárgák, kékek, tarkák,

picinykék és nagyobbacskák!

Csicseregnek szüntelen, édes daluk egyre zeng.

Kicsi szívük remeg-rezeg, a dalocskához kíséretet.

Ugrálnak és totyognak, majd a magasba felszállnak.

Kitárt szárnnyal hirdetik: a szabadság kell nekik!

Történt egyszer Madárfalván,

hogy elveszett egy hangfoszlány!

Nem is akármilyen ám,

egyik kedvenc madártrillám!
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Gazdája egy kisrigó,

amolyan zeneimádó.

Naphosszat csak énekelt,

lefeküdni nem is ment.

„Gyakorlás teszi a mestert! ”

Igen ám, de a műimádat visszaüthet, s a zenész fáradt.

Kicsi torka alig szólt már, „pihenni kell édes gazdám!”.

„Ám legyen, lefekszem, s a fész ekben melegszem.”

Gondolta a kisrigó, a pár perc múlva horkoló…

Arra járt egy csapat varjú.

Irigy szívű, sötét tollú.

Meglátták a kis horkolót, s ellopták a csodás hangot!

Harmatcseppes reggelen a kisrigó búsan kel.

Csodás hangját nem leli, vajon ki és hova viszi?

Nagy bánatát elsuttogná, de nincsen aki meghallgatná.

Szavát senki nem érti, hang nélkül már ne m a régi.

A Madárfalva lakói segítenének neki.

Szeretik és becsülik, így hát messze kürtölik:

„Eltűnt egy gyönyörű trilla, aki látja hozza vissza! ”

Így történt, hogy Budapesten ,

a bálinti Tükörhegyen

egy csúnya varjú csodás torka

bajt hozott a kis gonoszra.

Kiderült, hogy hangja lopott,

más tollával villogott!

Szóltak neki vigye vissza,

különben meg nem ússza!
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Hírét vitte sok száz fecske

Zalába a Csácsi völgybe,

elmondták a kis rigónak,

vége van a csúf tolvajnak!

Kénytelen, kelletlen visszavitte hát a varjú,

az egyébként rekedt torkú,

a csodás hangot tulajának,

a kis rigómadárnak.

„Trilla trilla trillárom!

Megtaláltam a hangom!

Trilla trilla, trillárom!

Vissza most már nem adom! ”

Boldog volt a kicsi rigó, s azóta is híreszteli,

milyen jó dolga van neki!

Ha lesz rá módod, látogasd meg Madárfalván,

s dalát hallván a bánat elszáll!

Hogy a helyet hol leled?

Madárfalvát mindig látod,

álmaidban megtalálod.

Csukd be szemed, nyisd ki füled,

vezet majd a képzeleted…

Trilla, trilla trillárom,

trilla, trilla trillárom…


