
FALU TAMÁS VERSEI

Száz út

Száz út van előttünk,

de csak egyet kapunk,
a száz közül csupán
C'(JYei választhatunk.

A száz közül egyen
/Joldogság jön szemben
és boldogtalanság
ki lencvenkilencen.

C si I I a g o h

Ha az ember szíve nehéz,
mit tehet mást, az égre néz.

Lenéznek rá a csillagok,
s minden csillag másként ragyog.

Minden csillag másként ragyog,
lakóik fenn társtalanok.

Ok is, mi hiányzik nekik,
inásik csillagon keresik.

Fontana Trevi

Visszahozol újra hozzád,
egyszer régen azt ígérted,
de nem Rómába vezetett,
más utakra vitt az élet.

Ö, kedves Fontana Trevi
hozzád olyan sokszor vágyom,
és nem Urát dobtam beléd,
hanem arany ifjúságom.

Tolvaj

Szívem be van bútorozva
sok-sok fájdalommal
nem érhetí őket csorba,
s nem dézsmálja tolvaj.

De az élet furcsa tolvaj,
éjjel-nappal zaklat,
most is belopott álkulccsal
egy újabb fájdalmat.

A "ége

Olyan. szép a gyorsan futó
élet eleje,
van reménye, terve, vágya
es van ereje.

De a vége, az eredmény
olyan szomorú:
a nagy nullát ábrázoló
virágkoszorú.

D a r.á z s

Legmérgesebb darázs
a lelkifurdalás.

Mar reggeltől estig
'Veled kel és fekszik.

Csíp, éget, ütlegel
vele temetnek el.

Orzi a temetőd,

s ő támad fel előbh.

Dagály és apály

:t:jszakagondok
dagálya van,
ellene harcod
oly hasztalan.

Hajnalra szíved
l'eményt ha vár,
akkor már mindent
t'isz az apály.

Körhinta

E földnek vándora voltam,
a vásárig gyalogoltam,
felültem egy körhintára,
s ennek egy élet az ára.

Csak forogtam, csak fOl'ogtam,
megnyugodtam a sorsomban,
csak most látom felindultan:
ott vagyok, honnan indultam,
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Té l i s s é l

Kere~ztül fúj a téglákon,
keresztül fúj a vert falon,
keresztül fúj a sziklákon
a télnek dühe borzalom.

Keresztül fúj a bőrömön,

keresztül fúj a csontomon,
pedig hogy ne fázzam nagyon,
lelkemet is begombolom.

A dühöngő északi szél
iszonyú erőre kapott
szívemből is kifújta, de
t'isszafújta a ~ánatot.

Sors

Miko?' megszületünk,
gazdagokká válunk,
mert velünk születik
merész ifjúságunk.

De elpazaroljuk;
elcsalja az élet,
s nem szerzünk mást rajta,
csak az öregséget.

NYŐGÉRI J6ZSEF

Jelek

Nekem a nyárfa azt jelenti,
hogy gyerek voltam egy tanyán,
nekem a jácint ezt jelenti,
hogy kertjébe vitt nagyanyám.

Egy ibolyaszál azt jelenti,
hogy volt eg!J~zer egy szerelem,
egy ?)onatfütt-y az éjszakában
távol tájat jelent nekem.

Mint gyorsírással teli irka,
[elekkel. zsúfolt a világ,
s szívünkkel kell megfejteni
a sok-sok hieroglifát.

Yárlak

Várlak, várlak én mindenütt,
utcasarkokon, fák alatt,
várlak én állomásokon,
akkor is, ha nem jön vonat.

Várlak, ha tűzni kezd a nap
és a hold küld rám sugarat,
s ha már a földön nem leszek,
'L'á1'lak majd minden ég alatt.

ÖVEGES PROFESSZOR
igy ismerik, emlegetik, keresztneve nélkül. A professzor megjelölés nála

nem hivatali rangot, beosztást jelent, hanem egy félország őszinte megbecsü
lését, egyéniségének, életművének lényegét. Fél százada is elmúlt, hogy tanít:
élőszóban, írásban, rádióban, televízióban, közben 35 évig a katedrán is. A fi
zika törvényeinek, összefüggéseinek lelkesebb, termékenyebb, ismertebb népsze
rűsítője nem élt még hazánkban. Egy bibliográfiában 39 könyvének eimét ta
lálom, maga közel 250 cikkét tartja számon, 256 előadást tartott a rádióban,
135 alkalommal a televízióban szerepelt, Hogy üzemekben. falvakban, iskolák
ban, művelődési házakban hányszor adott elő, maga sem tudja, megbecsülni is
nehéz.

Kedves, szíves, közvetlen, a vele való találkozás is élményt jelent, szinte
személyes ismerősnek érezzük. Láttam, hogy öreg parasztokkal milyen termé
szetesenbeszélget az Élet és Tudomány cikkeinek érdekességeíről, mintha év
tizedek óta közöttük élő társuk lett volna. Mikor kisiskolás lányomnak mondom,
hogy kinek a könyveit lapozgatom: ez az a varázslóforma, érdekes bácsi, aki
a tévében szerepel - jegyzi meg.

Hozzá igyekezve egy idősebb járókelőtől kérdem, hol. találom a Varsányi
udvart, Szemrehányóan néz rám: "Hát ott lakik az Öveges professzor" - mínt
ha bűn lenne nem tudnom. Mondom, hogy tudom, éppen őt keresem. Erre
megenyhül, szíves szóval, hosszú magyarázattal, főleg pedig Öveges professzor
lelkes dicséretével igazít útba. Háromszor is lelkemre köti, hogy adjam át üd
vözletét,
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