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HAT VERS ANYÁM HALÁLÁRA

Litánia mamámho~

Harmat-mamókám, könnyek nélkül,
te soha-nem-mesébe-illő:

alkottál erdő-vágyakkal,

te tűrő, járdád szegélyén
gyöngyvirággal,
alkottál kicsiny havasokat,
110gy még ma nekem
hazahozzad. alkottál csöppnyi
!lavasokat s meséből épült
tegnapokon
jöttél-mentél, sok beszéd nélkül -

A~ én vigas~talá8aim

Közted s a világ közt én
voltam az égő, lobogó kár,pit,
különben jobban s messzebbre
láttál volna, de szemed
elé vontam
gyullékony brokát-önmagamat,
e könnyekkel lepergő

1"Ízi-máglyát ...

Puha avar alatt ősszel

(emlékszel) fáradt csillagpályát,
csillagpályát én hintettem
s kényelmes, csendes bánat helyett,
tűrő Anyám, te azon jártál -

Ada-Kále

Mi ketten, hűséges árvák, már nem
megyünk el a végtelenbe: nagyobb részét
még itt bejártuk. Idejekorán, tavaly nyáron.
Hőség. A jelek, szellő,

várvavárt levél, nevetés, örömhír,
fennakadtak a tikkadt fákon. "Nézd" - mutattam,
"Ada-Kále is ott süllyedt el, a Vérmező

á'l'nyas, jószagú csücskén s tudd,
anyám, hogy meghaltam én is
egyszer, de iel, hogy ismét boldog
utakon járunk, igérem, mama, én leszek .:»
Mentünk szótlan, lankadó
utunk mentén, viharral telt a csend
s áradt anyámra, a fákra,
a bodrozó lombra s újból, újból csak rá
Születőben a szeretet -

Óvás

Övlak. Ma ne vedd fel fáradt, komtesszák, legyezőket s Tájat
rosszulszabott ruhád. Talán úton- kis templommal. Lám, ez beteljesült:
állók lesik, hogy balkezes vagy - a prófétai kor,
Neked rigók fütyülték a nyelvtant baikezek, csupa merész, "ügyes, köröm-
Rodaunban. S [esteqettél, mint a kis szakadtig harcoló, markoló kezek

tája, kis templomokkal, épp nekedvalók ...
Ne vedd fel. Szolgálatodat e napon
puha, pávakék rongyoddal, .
mindennapunkkal, letetted
s most felém lebeg - sőt félő, hogy
eljő a Nagy Prófécia: óvlak Téged
halálodban, anyám.
Én csatázva már odatartozom.



Csak átlebbentél a Halálon,
csak megpiherttél benne, mint
piros és kék spárgából font
függőágyon, földünk s az Ég
között, mint lánykakorodban,
a kertben,

..4 vőlegény

ora várva, a vőlegényre.

S im, eljött érted.
Megdöbbentően Merész, Gyöngitett,
mint édes levekben főtt

diót, sóhajod mézes párájával
csiklandozta a násznép,

dermedt reménykedők fülét, de Arcát nem
mutatta, még .. a küszöbről sem.
Vigyáztál. Kis olajod, melyet párnád
alá tettél, mig lebegtél Ég és föld
között, a földre folyt. Kellettél
neki igy is: üres kezekkel,
tisztán, mint a hó, - mert Ömaqa jött,
Őmaga érted, már nem mint vőlegény-halál,

de döntőn s derűthozón

az Isten -

Tavad egy pillanatra elszürkült - s te mentél előre

(immár a vízen járva) - boldogan, hogy annyi szesetetet
hagytál hátra, - mert soha pitiáner, gyáva, irigy, féltékeny,
önző, tettető, álnok módon nem szerettél, - csak mindig egészen
- ,s megnyílt neked az ég, mert soha tudni - merre, hogyan,
milyen lesz s miért? nem akartad, - tehát bokáig, majd tetőtól

talpig ezüstté válva - hústalan, lebegő fénnyé - mentél előre,

nőve-zsugorodva, Évmillió-Anyám
és ma beragyogtál
árva ablakomon -

SZARKA G~ZA EML~KE

KfplELET8ElI KEREKASlTAl·8ESHlCEHs Al IRÚROl fS CSAlAOJAROl
Riporter SAAD BÉLA

Riporter: Vajmi nehéz hírt adni jóról; amely unalmas, az erényről, amely
néma, a szép családi életről, amely tiszteletre méltó, de mit lehet pletykálni ró
la? Bezzeg a botrány!

Semmi sem jellemzi jobban az emberi természet fonákságát, mínt az az ál
talános tulajdonság, hogy a botrány kíváncsíságot ébreszt, a bűn érdeklődést
vonz, a családi vita lármája messze vidékre elhallatszik.

Nehéz feladatnak látszik tehát Szarka Gézaékról és hat gyermekükről érde
kesen írni. Szerencsére nemcsak az élőket: az özvegyet, a hat gyermeket lehet
a képzeletbeli kerekasztal-beszélgetésre meghívni, hanem a meghalt apát is, aki
író is volt, s írásai vallanak önmagáról, gondolatairól, családjáról, életfelfogá
sáról, érzéseiről. Azt írta valahol: "Hol kezdődik az irodalom és hol az élet?
Ismered a lavórpálinkafőzésrt? A gyümölcscefre az élet, a párlat pedig a lavór
alatt - az. irodalom." Szarka Gézának ez volt az irodalmi hitvallása, éppen
ezért írásaiból megismerni életét. Holtában is megszólaltathatom tehát e kép
zeletbeli kerekasztal-beszélgetésen, amelyen a felnőtt gyermekek csak írásaikkal
vannak jelen.

Amikor erre a képzeletbeli beszélgetésre összeültünk, már sokszor találkoz
tunk Szarka Gézánéval székesfehérvári otthonában, sok kérdésemre írásban is
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