
Hát nem érted, hogy én Dörgicsei orvtámadását. akártam eWj'e kivédeni?!
kiáltotta most már nekikesered ve Mári.
Nem, nem értette. Nem maradt más hátra: Mári taxiba vágta magát, és ro

bogott Domjánhoz, a kenneleshez. Töredelmesen megvallotta neki, hogy baj van
a Sobn pedigréje körul. A Ielkiísmerete- nem hagyja őt nyugodni, őszintén meg
kell vallania, hogy egyes szakértők -komondornyornokat fedéztek föl Sobrí Jelle
gében. Csinálják hát vissza az üzletet

A tenyésztő azonban megmakacsolta magát. Az üzlet: üzlet. Fütyül a bánat
pénzre is, amit Mórí felajánlott neki,

- Hát akkor gyerünk a közepibe! - gondolta az elkeseredett kis trafikos.
Asszonykának vett egy óriási doboz legfinomabb desszertet, és az orvosával kü
lönszobát brztcsíttatott számára a füredi szanatóriumban.

Mindezt a Sobri árából.
Vasárnap aztán lerándult Füredre. Asszonykához. Amikor kezükbe vették

Dörgicsei lapját, káprázó szemmelolvasták:
"Sobri, a kutyakiá~litá[, nagydijas fehérpuli kanja, egyike fajtája legtisötúbb,

legpompásabt példány,tir.fJ.k. Gratulálunk Móri Dezsőnek."

Mikor Asszonyka idáig ért az olvasásban, orvosért kellett csengetni.

FALU TAMÁS VERSEI

Költő

Mit lelkem nem bírt el,
elbírta a testem,
mit testem nem bírt el,
elbÚ'ta a lelkem.

:ts amit nem bírt el
se testem, se lelkem,
szívem leszorítva,
azt elénekeltem.

Betegen.

Hosszűle az éjszakák,
o hosszúk a nappalok,
kérdeznek; felelem:
Köszönöm, megvagyok.

Múlnak az éjszakák,
múlnak a nappalok,
előre felelem:
Köszönöm, nem vagyok.

Virágok a. síron
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Virágok a síron
oly sokáig szépek,
hadd kapjon általuk
vigaszt az enyészet;

Három s~ó

Ha az ember meghal,
megsemmisül neve,
hacsak a gyors élet
már nem törülte le.

Három sz6 lesz most már
örökös otthona
a '/Jilág végéig:
Senki. Sehol. Soha.

Virágok a síron
kegyelettel teli,
illatat mindegyik
lefelé leheli.

Idegen.

Egy más csillagr61 jöttem id,e,
ezért voltam itt idegen,
meleg szív, me lengető lélek
oly kevésszer jutott nekem.

Az élet néha megsz6litott,
iíresen kongtak szavai,
idegen nyelven beszélt hozzám,
nem, tudtam lefordítani.



Van, de nines

Van tavasz, de nem hoz ibolyákat,
mosolyából mardosó gúny árad.

Van forró nyár sok fával a kertben,
de gyümölcsük lehullik éretlen.

Színe lila a szőlők hegyének,
van sziiret, de nincs szüreti ének.

Van zúzmara, dér, tél, van karácsony,
de nincs dió a karácsonyfámon.

V,an szánkó, mely messze száll rohanva,
ami nincs már, az csilingel rajta.

Gyá8~jelenté8ek

Jelentéseket gyűjtök,

gyászjelentéseket.
Sok-sok halott sírjából
búcsúzv/l integet.

Felolvasam nevüket,
oly búsan hangzanak,
ezek a nevek már mind
eltemetett szavak.

Gondolatom ásó lesz,
évek mélyébe ás,
nekem emlékezés ez,
nekik feltámadás.

Nem zászló voltam
magasságokban,
virágos réten
egy fűszál voltam.

Almodó tagja
egy fűcsaládnak,
de nem kíméltek
és lekaszáltak.

Most már kiszáradt
álmom és vágyam,
s egy szál vagyok egy
szénaboglyában.

x. Y. éneke

Születtem, meghaltam,
s e kettő közt éltem,
nem tudtam elérni,
m!t vártam, reméltem.

Keveset kaptam én
és leeneset adtam,
nem ragyog emlékem
kőben, vagy iratban.

Nem marad fenn nevem
büszkén majd utánam,
csak a keresztnevem
marad a naptárban.

Nem sikerült

Nem sikeTÜlt ez sem,
Nem sikerült az sem,
nem sikerült nyár, ősz,

a tél és tavasz sem.

Téves volt a páros,
téves a páratlan,
pedig összevissza
sokat próbálgattam.

Péntek napjától is
oly hiába [éltem,
1nert a többi hat nap
volt a szerencsétlen.

Nem történt semmi, ez a jó,
üresen jött, meg a hajó.

Nem hozott mérges anyagot,
az 'Úton léket nem kapott.

Nem zavarták meg Z'átonyok,
utána egy csókat dobok.

_Egyik utasa kihajolt,
életem mai napja volt.
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