
letett valaki, az egy adottság, de nem biztos, hogy
annyira döntő ... , és jövőre aztán már nem fog el
hangzani semmi. Ha valaki megnézi tíz vagy nem
tudom hány évre visszamenőleg a rádió- vagy tv
műsort, március 25-én egyetlen alkalommal sem
volt ~vha megemlékezés semmilyen formában
apámról. Még az sem, hogy két mondatban be
mondják reggel a hírekben, ma van nyolcvanegye
dik vagy hanyadik születésnapja.

- Mi volna az az erkölcsi parancs, melyet szive
sen testálna a következő nemzedékre?

- Leginkább azt, hogy mindenki tisztelje a má
sikban -legyen az ember, vagy más -, ebbe beleso
rolom még az egyszerű növényt is: annak szabad
ságát. tehát egy virágot nem kell okvetlenül letép
ni akkor, mikor az ember kirándul, mert az elfony
nyad midőn haza sem ér az ember. Ha nagyon

akar virágot vinni, ne mindjárt az első percben tör
jön le fIlindent... Az embereknek úgy kellene
mindent végezni, hogy aki amire hivatott, azt szí
vesen csinálja és ne tehernek érezze a munkát, ha
nem élvezze az alkotás örömét.

- Szilágyi Domokos igaz, a bartóki zene lénye-
gét, emberségét megérző versével köszönök el:

Éjek zuhogó titkát engeszteli a nap.
Ki messze fényekig el/át
az a boldogabb.

Az a boldogabb s fájóbb.
Már nem áltatja semmi.
Unokák szeme tükrén
jó lesz elpihenni.

H. HADABÁS ILDIKÓ

Bartók zongorázik

Éjjel plykor színes álmokat vetek,
el-eljátszik velem az emlékezet.
Rég halott dallamok és szavak
zenéjét hozza az éjszaka.

Mintha életre kelne rámájából a kép:
ő s apám a sötét szobába lép.
Kigyúl a táj, a tompán hallgató,
persze, megint az Allegro barbaro! .

Egy kőlap őrzi törődött testét,
itt mindig sugarasabbak az esték,
pár négyzetméternyi kő az egész,
de a mindenség föléje borítja egét.

Éjjel kikel sirjából Bartók
mert.alig pár lépésnyire attól
szellemalakok csapata várja,
megint az Allegro vad orgiája.

Táncra perdül a fából faragott királyfi,
te néma kastély, ajtódat tárd ki . . .
Szarvasok szökellnek dobogva
s tiszta forrás fakad föl csobogva.

SZIRMAI ENDRE
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