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Egy szókapcsolat és annak több
jelentése

A  szókapcsolat  két  szó:  tiszta  forrás.  Beszélhetünk  a
környezetről és a hagyományokról.
Barátommal  együtt  sétáltunk,  beszélgettünk.  Szép  ez  a
város  ahol  lakunk,  csak  elszomorító  ahogy sokan bánnak
vele… nem becsülik, összefirkálják a házakat, eldobálják a
szemetet. Sajnos nem új keletű dolog, és nem csak itt van
így.  Mindenki  felzúdul  rajta,  de  vajon  valaki  tesz  is  az
ügyben? Bizonyára...hisz vannak, akiknek ez a munkájuk…
de  nagy  a  város,  nem  tudnak  mindenhol  ott  lenni.
Mennyivel  egyszerűbb  lenne  nem  szemetelni!  Na  igen,
beszélni mindenki tud, de tenni tudni kell…Ugyanez a kép
fogadja  a  természetjárókat  is…  sajnos...Sőt  ott  már
zugszeméttelepek is kialakulnak. Mire jó ez? Kinek jó ez?
Szerencsére már itt  is  vannak áldozatkész  emberek,  akik
megszüntetik ezt az áldatlan állapotot…
A jelentésnél maradva most a hagyományra utalok, ugyanis
eleink  rendben  tartották  a  házuk  tájékát.  Nemcsak
beszéltek, tettek is… No, ez valahogy elmaradt némelyeknél
mára…
Menjünk  tovább  az  erdőbe,  ahol  előbb  utóbb  vízfolyást,
csobogó patakot találunk… és milyen jó látni, hogy tiszta,
átlátszó vízével üdíti  az arra járókat, legyen az állat vagy
ember... S milyen szép, ahogy megcsillan rajta a napsugár,
szellő  fodrozza  a  hátát.  Látványától  felüdül  a  lélek,
megerősödve dobban a szív… És az ember legszívesebben
dalra fakadna a természet valódi szépségétől, tisztaságától.
Igen, mert inni is csak a tiszta forrásból érdemes… s ekkor
szinte egyszerre mondtuk barátommal az idézetet: „szájuk
többé  nem  iszik  pohárból,  csak  tiszta  forrásból”.  Így



beszélgetésünk  ráterelődött  a  szarvassá  változott  fiúk
történetére,  ezzel  együtt  a  népzenei  hagyományokra  és
azok  lelkes  gyűjtőire,  Bartók  Bélára,  Kodály  Zoltánra.  A
természet  szépsége,  a  röpke  kis  dalolgatás  feledtette  a
szemetelőket,  zavarosban  halászókat,  akiknek  szintén  jó
lenne  felismerni,  csak  tiszta  forrásból  érdemes
meríteni….Iskolánk  falán,  ahova  jártam valamikor  rég,  ez
volt írva: „minden ember lelkében dal van, s a saját hangját
hallja minden dalban, s akinek szép a lelkében az ének, az
hallja  mások  énekét  is  szépnek.”  Őrizzük  meg  a  tiszta
forrást! Legyen szép a világunk, az énekünk, az életünk...


