
Tanultam tőlük. Családommal harmóniában élünk. Naponta megharcolt har
móniában - önmagunkkal, egymással és a világgal.

Társam a legritkább fajtájú ember: jó. Olyan magától értetődően jó minden
kihez, ahogy lélegzik az ember. Persze ez a jóság olyan összetett, mínt a nap
sugár, ezért elviselhető, s ezért olyan éltető.

Mindenkori házvezetőnőrn: az anyám; állataim: Péter kutyánk, számtalan
cicánk, a nálunk kosztoló erdei madarak - a testvéreim; s a szerepeírn a gye
rekeim.

Aki hozzánk bekopog - bajba jutott ember vagy állat -, kap valamit, ami
egyre jobban fogy a világban, mint a tiszta levegő és a tiszta víz - amire pe
dig ugyanolyan szüksége van minden élőlénynek, mint a vízre és a levegőre:

szeretetet kap.
S persze most is álmodom.
Almom a Szeretet-színház, ami iskola, templom, szanatórium, hangverseny

terem és cirkusz lenne egyben. Ide álmodom a Budakeszi erdő sarkára, ahol fe-
hér görög oszlopok közőtt az ég kupolája alatt gombnyomásra nyitható, áttet
sző tetővel, az erdők zöld díszletében. a Nap - az Igazság - fényénél. saját
vérrel színezett színészettel kellene tanítani, vigasztalni, nevettetni, pihentetni és
útbaigazítani az oda betérőket.

Hiszem. hogy ez a Boldogságot-osztó színház a huszonegyedik század szín
háza.

SIMONYI IMRE VERSEI

Gyulai utcák

Az egyik mondja: - hát elkeriiltél,
a másik kongja: - bizony megvJnültél.

a harmadik: nyomomban lődörög,

mint egy bitangoló utcakölyök.

A Görbe-utca má1' csosszanva jár
a bolond-Mári foghíjas nyo1'7,án -

(mint bennem is a régi, fürge balság
nyomában a megfontolt céltalanság).

A Sugárút meg kétoldalt virágos 
Menőfélben egy jobb~zagú világhoz

(mint vőfélynek) qomblY!Lkamba tűzvén

a menyasszony-pillantású verőfény,

S miko1' a Köröspart felé letértem
ez őszi sétán ~ elállt a szívverésem:

égy kölyök horgán, hogy vergődni látom,
ezüstfényű, légszomjas ifjúságom.,.

k Ú t
Az oldala bedőlt már gondolom.
S a kő, amelyet bársonyos moha
fedett - mint vénasszonyok [oasora
kihullt, és helyét felverte a gyom.

Rozzantan áll a regi udvaron.
- A Tégi udvar, .. Ö, az is de nyűtt,

s a veder, melyben annyi dinnye hűlt,

sem fityeg már az árva ostoron. -

Ki tudja, hogy mi lett a sorsa? - Tán
összetört egy napoTt, s a mélybe hullt

gyermekkorom játékai után .. ,

S még mennyi ódon titkot rejt e kút:

- nyárestéken mesélte nagyapám 

S ki vissza nézett rám: akisfiút ...
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