
FALU TAMÁS VERSEI

FAKERESZT

Szeretett itt téged minden
Fa, bokor,
Szeretett az úton a fű

Es a por.

Szeretett a szék, az asztal,
S a tükör,
Melyből már csak az emléked
Tündököl.

Messze vagy már, jeled csak egy
Fakereszt,
Szerelmes a föld is beléd,
S nem ereszt.

BÉKE

Arany tollal ird e szét: Béke
És gyémánt porral hintsd tele,
Hadd ragyogjon fénye az égre;
S onnan 'Újra a földre le.

Az, aki botorkál az éjben,
Pihenni úgy talál haza,
Ha lengő lámpája belében
Ott ég a béke olaja.

ITÉLET

Húsz évi tavaszra,
Ugyanennyi nyárra,
Majd húsz évi őszre

Emlékekbe zárva.

Mikor telet szab ki,
A sziv felmorajlik:
Nincs kegyes kegyelem,
Ezt már életfogytig.

HAJNAL

Néhol
A kakas kukorékol.

Itt-ott
Falevél sugdos titkot.

Kertek
Gyémántharmatot nyertek.

Pásztor
Kiirt jét próbálja párszor.

Békén
Kezd füstölni egy kémény.

Meg kell
Hallani: cseng a vekker.

Ember,
Te csöngess asziveddel.

MENETREND

Utazom a menetrendben,
Nincs több ilyen ,gyönyörűség,

Tágitva a horizontot,
Beszívni új tájak hűsét.

Futni sok-sok kilométert,
Csak szemmel és nem vonattal,
Gondolatban, amely gőznél,

S villanynál gyorsabban nyargal.

Bejárni nagy városokat,
Rétet, erdőt, apró falvat,
Megállani csöpp tanyáknál,
Melyeket magány sanyargat.
Szalma-tető, cserép-tető,

Kis ház, nagy ház, mennyi, mennyi,
De jó volna, de jó volna
Mindegyikbe hazamenni.



MONOR

Itt múlt el boldog ifjúságom,
A kedves, régi Monoron.
Szép volt az élet, mint egy álom
És sohasem volt monoton.
Kék ég derült mindig felettem,
Az út sosem volt meretiek,
Itt élt mindenki, kit szerettem,
S kiket örökké szeretek.

Monor, Monor, két o van benne,
Mint két ablak egy ház falán,
Beléjük nézek emlékezve,
Dk elfeledtek már talán.
Bemásznék rajtuk, mint egy gyermek,
Csábítanak az ablakok,
De az évek vasráccsá lettek,
Rajtuk már át nem juthatok.

BITTEl LAJOS VERSEI

PITYPANG

VfZGYÜRÜ

Mély tenger felszínén
Vízgyűrű vagyok csak,
Elsímulok lassan,
Nem leszek már holnap.

A tengeren örök
Hullámok, vitorlák,
Messze part gyönyöre
Nem érek el hozzád.

Mint holmi laza, pehelykönnyű felhő,

úszik a pitypang a rét zöld egén;
oly semmiség, hogy egy sóhajnyi szellő

szétzilálhatja gömbjét könnyedén.

Haj6törésre itélt lélekvesztő

a pille perc levegőtengerén;

s ha nyílik a sok apró ejtőernyő,

száll a mag, mint egy könnyű költemény.

Száll a szó s néha pár pamatnyi mondat
fogódz'ik össze, kis riadt csoport
lovagolja a szélkavarta port -

lelkembe fútt a sors és a fellobbant
gondolat fehér pitypang-szárnyain,
ki tudj.a, hova szállnak magvaim ...

VIZEK
Fahíd alatt,
akár egy árva vénlány,
ri a patak.

Acélhidak
ivére átkot zúg a
folyami hab.

Vén kikötők

lapulnak az őrjöngő

tenger mögött.

Csupán
a roppant óceán
partján alél a
csendbe a tajték,
a hűs habokban
csillag se csobban
a nagyság néma ...
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