
És még egy strófa ide kívánkozik befejezésül: "Megváltozott a mennybolt is 
Az újult föld felett, - Ki régen élt és ma is él, - Az kétszer született". Nos,
aki még tovább él, az harmadszor is megszületík, ha, némi vajúdások árán, 
s az irodalomtörténészek és antológia-szerkesztők sajnálatos feledékenysége ellenére
is. Falu Tamás joggal büszke lehetne arra, hogy több verse megjelent német, angol
és francia nyelven. De mi ennél sokkal fényesebbnek tartjuk, hogy újra megje
lentek versei - magyarul. Pár éve gyűjteményes kötete látott napvilágot Téli ki
kötő címmel, s időközben a Kossuth Klub és a Pen Klub is tanújelét adta meg
becsülésének egy-egy Falu Tamás előadóest megrendezésével.

FALU TAMÁS VERSEI

AKI MOST

Aki most gyalogol,
az le sosem ülhet,
aki most távol van, haza sosem ér,
ki után egy szívből

most nem néz egy távcső,

,annak lábanyomát elnyeli a tér.

Aki most nem boldog,
boldog többé nem lesz,
akire most dér hull, nem süt arra nap,
ki most egyedül van
magányba burkoltan,
az most már örökké egyedül marad.

PANTA REl

Elfolyik minden,
el az idő is,
messze múlt lesz a
messze ;övő is.

Mi e földön van,
az menthetetlen,
elfolyik minden,
csak a meder nem.

AKI IGY MAGA VAN

Aki így maga van,
az mindig barangol,
vagy ;övök magamhoz,
vagy megyek magamtól.

Most is épp indulok
a borús ég alatt,
elvesztem valahol,
keresem magamat.

HÓNAPOS SZOBÁK

Ö, reg~ hónapos szobák,
bejárattal a gangon át,
ahonnan nem látszott az ég,
.s lakótárs volt a szürkeség.

Ö, "égi hónapos szobák,
kik ígértétek a csodát,
sok szobadfsz, sok ócska lom,
s vizes kancsó az asztalon.

Ö, régi hónapos szobák,
kik löktetek jolyton tovább,
s kapun volt e búcsúztató:
"Egy üres szoba kiadó."
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PA PÍR

Sorsom az, mi sorsa
mindegyik papírnak:
lapomra hervadó
mondatokat írnak.

Könyv készül belőlem,

s ha lelkem ellobban,
porrá őrölnek majd
egy papírmalomban.

Újra papír leszek,
egy fehér mezőség

és lapomra írják
az ellenkezőjét.

KOLTOZÓ

Lassacskán elfogy II borom,
utolsó n6tám dúdolom.

Az ének messze-messze száll,
és megtanulja egy madár.

Egy madárt61 a többi sok,
a búcsúzók, bánatosok.

ts zengik a felhők alatt
mind a költöző madarak.

VALAKI OTT BENN

Valaki ott benn zongorázik,
jól hallom az ablakon át,
lábam a járdán gyöke7'et ver,
nem tudok most lépni tovább.

Ezt a dalt egykor ő játszotta.
emléke forrón elkapott,
itt az utcán szenvedek tőle

szívemben rövidzárlatot.

NÉPSZÁMLÁLÁS

Népszámlálás van itt
és van odafenn,
a halottak száma
végesvégtelen.

Amikor meghalunk,
növekszik a szám:
egy-egy nullát írnak
a többi után.

VÁROSVÉGI HÁZAK

Szeretem a városvégi
öreg házakat,
melyek titkát híven őrzi

sok rozsdás lakat.
Állnak modern utcák végén
árván, réveteg,
s homlokukra írva hordják
a zord végzetet.
Sorsuk előtt meghajolnak
az ázott tetők,

s mint lakó, kinek felmondtak,
nem80kára
elköltöznek ők.

ESTI REMÉNYEK
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Ecset jével jő az este
az utcákra árnyat festve.

A szél esti dalát fújja,
falevélen billeg ujja.

Félig ma van, félig holnap.
szívek reményért dobognak.

S a remény elindul bátran.
épp ellenkező irányban.


