
 

 

 

 
 

FALUDY GYÖRGY 

1918  
 

Apám Boszniából csizmában, 
karddal, pisztollyal érkezett, 
mikor a piszkos őszi felhők 
beborították az eget. 
 
„Körülnéztem,” mondotta később, 
„fekete varjú károg itt, 
felültek már a háztetőre, 
s elűzik innen Károlyit. 
 
A király lemondott, az ország 
széthull és bár a harcnak vége, 
meglehet, hogy a háborúnál 
kevéssel lesz csak jobb a béke. 
 
Nyomor, perlekedés meg éhség 
felé menetel a haza. 
A szétszóródás jön. Csak Ady 
Endrének lett itt igaza.” 
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1923  
A TUDOMÁNY JELEN ÁLLÁSA 

 
Földünket ember vagy ágyúgolyó 
el nem hagyhatja. Nincsen ily csoda. 
Energiánk igen csekély. A hold 
túloldalát nem látjuk meg soha. 
 
Több százezer fényévnyi a Tejút. 
Csillagképeivel ő tölti be 
az űrt, továbbá a nem látható, 
súlytalan anyag. Éter a neve. 
 
Az elemek száma kilencvenkettő. 
Közülük még három vagy négy hiányzik. 
Apám szerint, ha felfedezik őket 
mindent tudunk, egész a másvilágig. 
 
Az anyag legkisebb, nem osztható 
része az atom. Ezt Demokrítosz 
is tudta már. Néhány őrült tudós 
még apróbb részt keres. Roppant kínos. 
 
Náluk csupán Albert Einstein a rosszabb, 
Svájc csörgősapkás fejű szinbolondja, 
a nagy hantáló, ki az abszolút 
időt (őrültség!) relatívnak mondja. 
 
Orvosok messze előre jutottak: 
csillapítót, gyógyszert és annyi mást 
hoztak. Jó, hogy a bacillusok még 
nem indítottak ellentámadást. 
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1929 
BÉCS  

 
A Rathaus óratornya még világít 
s tükörsímák a Graben kövei. 
Nappal orvostant hallgatok és éjjel 
mindkét karom Natasját öleli. 
 
Az Opera, a Burg, a Josephstadter, 
kiállítások, bálok – hajdani 
fények múló felvillanása, vagy tán 
új gyönyörök? Tudja-e valaki? 
 
Az álkeresztény bambák készülődnek 
a győzelemre, míg a szocdemek 
még csatároznak, bár érkezni érzik 
a földrengést, mely mindent eltemet. 
 
Grinzingben szól a schrammli. A pincérek 
mind tudják: a pusztulás hamar eljő. 
Gyors árny a városon; most úszik el 
fölötte az utolsó bárányfelhő. 

 

1930 
BERLIN  

 
A Friedrichstrassen s a Kurfürstendammon 
nagyon rosszul, de Párist játszanak. 
A Tiergartenben fiúk meg leányok 
szeretkeznek az öreg fák alatt. 
 
De akad ennél is nagyobb mulatság: 
a komcsi meg náci fiatalok 
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egymást verik, késelik és pofozzák 
az utcákon. Nagyon sok a halott. 
 
A polgárok elkeseredtek ettől 
és kávéházak teraszán söröznek, 
bármelyik győz is, ez az ország vége. 
Köröttük cifra koldusok köröznek. 
 
A város ronda. Vigyázzon mindenki, 
mert hogyha erről eljárna a szája: 
kimustrálják a tömegből s elűzik 
fővárosukból. Nagyon büszkék rája. 
 

1931 
PÁRIS  

 
Ideges franciák között nyugodtabb 
az élet. Nem tudják, hogy eltörött 
az összetartozás. Még azt hiszik, hogy 
a Harmadik Köztársaság örök. 
 
A Louvre-ba megyek minden vasárnap 
ingyenes akkor – a város remek: 
Deux Magots, sajtok, Notre Dame, garnélák, 
csupán lakói tűrhetetlenek. 
 
Pénzéhes franciákhoz közeledni 
igen nehéz; lányokhoz, nőkhöz könnyebb. 
Csupán a nemi teljesítmény számít 
s az ízlés, de nem a szó és a könnyek. 
 
Ragaszkodóbbak, sokkal édesebbek 
Vietnam lányai a Szajna parton. 
Nyelvünkkel egymás szájában bolyongunk, 
míg kis seggüket tenyeremben tartom. 
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1944  
KÉT MAGYAR 

 
A gerillákkal összeköttetést 
szerezni Katona Palit küldték ki 
tengeralattin Leyte szigetére. 
Kievezett kis gumicsónakán. 
 
Elásta a tömör homokban, aztán 
a titkos rádión megállapított  
találkahelyre futott az erdőben. 
Kék mécs körül hármasban ültek ott. 
 
Kezükben régi puskákat tartottak. 
„I am doctor Paul Katona,” suttogta 
Pali. Mire a fülöpszigeti 
 
gerillavezér felkelt, kezt nyújtott 
és ékes magyarsággal így szólt: „Doktor 
Katona Pálnak hívnak engem is.” 
 

1956  
NEM ÉRTJÜK ÕKET  

 
Hat szovjet tank jött a Váci úton. 
Az elsőn állt egy szőke kapitány. 
Jobbról vénasszony bottal, átkelőben, 
kezében cekker. Görbén sántikál. 
 
A tankokat nem látja és nem hallja, 
de a kapitány jelt ad megállásra, 
mert elgázolnák. Aztán figyeli  
az öreg nőt, mint hogyha anyja lenne: 
„Lassan, mamus. Ha sietsz, elesel.” 
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Sokáig tart, míg a vénasszony átkel 
és eltűnik balról egy kapuban. 
Az oroszok nagyon türelmesek. 
 
Aztán a hat tank gyorsan jobbra fordul. 
Érthetetlen vezényszó. Lőni kezdik 
a háztömböt, honnét a néni jött. 
 

1997  
 
Ne bánd, hogy mocskos víz csorog a csapból 
s kerted fáin félannyi lett a lomb. 
Megérkezett a technokrata aggkor, 
a Föld elpusztul. Nem segít a gond. 
 
Látod a képet? Földed acélszürke, 
tikkadt sivatag. Sikító szelek 
a tengereket kiszívják az űrbe, 
helyükön lyukak. Mégse keseregj. 
 
Ne próbálj változtatni vagy civódni. 
A romlás már beteljesült. Ezen 
nem tudnak változtatni alkotói, 
a konszernek hatalmasai sem. 
 
Így folynak a dolgok, de a jövendő 
csupa reménység. Az anyag nagyon 
szeret élni. Pár millió esztendő 
s kidugja újra zöld fejét a gyom. 




