
FALUDY GYÖRGY VERSEI

Teilhard de Chardin
A meghalástól nem kell félnem,
irod. S ne legyek ideges:
mert nemcsak az Ige vált testté,
de a testből is ige lesz.

Átlényegül a fű, a szikla,
él, eszmél múlhatatlanul,
s önállóbban, mint Plótinosznál,
ahol az Egybe visszahull.

Az űrt betölti majd a szellem,
mig végleg elfogy az anyag, 
ó neo-neo-plátonista!
bár néked lenne igazad.

(New York, 1957. március)'
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(Kikísértem Évát
a rózsafák közt ... )

Kiklsértem Évát a rózsafák közt,
meg Andrist, kit elvisz magával nyárra.
Az ablak mellett állsz, halálfehéren
s félkézzel, könnyen integetsz utána.
Aztán megfordulsz. Az autó elindul.
Tudod-e, hogy most láttad utoljára?

Vigyázz, nehogy valamit is elárulj!
Csigalépésben megyek át a kerten.
A kék karosszékben ülsz, meglesz/tett
szájsarokkal s azt kutatod szememben:
mi fűz még hozzád? illem, kötelesség,
vagy nem múló szerelmem?

Egy pillanat csak: és mindjárt megnyugszol.
"Mesé(j magadról", mondod végre fáradt
hangon. "Oly sokkal maradtál adósom. "
És én beszélek. De te kitalálod,
mire gondolok. És erről hiába
panaszkodnánk egymásnak.

Ketten ülünk itt szemben a halállal
s a nyári alkonyattal.
A fiú elment. És a gyermek gyermek:
hideg és irgalmatlan.
És gyűlölni fog téged, mert elhagytad,
s engem, mert itt maradtam.

(London, 1963. július)



Északi nyár
Pipacspiros madár (sohasem láttam
ilyent) a fáról járeggelt füttyent.
Fürödni megyek a patak mentén, le
egy tóhoz. melynek nincsen neve még.
Éles. kemény fűszálak sárga napban:
hronzkori kardok. (Csak önvédelemre.)
Odáhh málnabokrok karácsonyfát:
tejüveg égők az apró gyümölcsök.
Aztán morénák sima, nagy lapokkal.
Oly kár, hogy későn érkeztem ide
íróasztalt választani magamnak.
A barna sziklán mérgeszöld penész
vagy tán moha: lapos, ovális foltok, 
az Amazonász holt ágában láttam
utolszor ilyen foltokat lihegni.
Mert ég,föld, napfényifauna meg aflóra
pár kurta hétre trápust játszik itt:
a szőrös szárú, kis skárlát virágból
még csak félennyit láttam tegnap erre
(kár, hogy ennek sem ismerem nevét),
indák kúsznak , mintha stklok volnának,
s ahol a patak apró teknőt formál :
vízipókok szaladnak a felszínen
mint hogyha beseball meccset játszanának;
a tintaceruza-viola mélyben
a nagy halak kiengedik spermajuk
üstökös-ködét és úsznak tovább.
Párzó szi!akötők biplánja száll el
vállam mellett: nem látnak a gyönyörtől.

Pollen, szinpompa, száz illat köröttem.
Minden tenyészik, burjánzik, kitárul,
szeretkezik és siet, mintha tudná,
hogy kurta lesz a tarka orgia.
Én is futok le a névtelen tóhoz
s mellettem, ifjan. áttetszőn, ezüstös
derékkal. virágcsokorral a karján
szalad a nyár, őrült Ofélia.

(Magnetawan, 1968. augusztus)
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A negyvenhetedik szonett
A jó k önyl' rózsak ert zsebe dben.
mondod. Soha le velei
nem hervadnak , M ég sok k al szebben
Heinsius lgy [ejcz te k i:

ha nagyk önyvt ár k űszob én léps: át
s beh úzod súly os ajtaját ,
elmarad mögött ed a pénzv ágy;
a gőg. a k éj , az aljasság ; -

s aztán ? tán megn!; embers éged,
talán egy szebb vil ágba lépsz he ,
s boldogabb leszel ott. hol a

t év ére s pu sztul ásra éhes .
k ét l ábon járó árny ék szék ek
utol nem érhetnek soha.

(Toronto, 1977)

A hetvenhetedik szonett
Kik eit a nagy em berteny észet ,
mely a m últat beszünteti.
Előttük térden a term észet
s a ta vak eltört tiikrei . .

A jövendőt gondatlanságból
agyoncsapták . S kit érdek el :
mi lesz . mik or a kultúrából
még megm aradt a kényelem ?

Úgy mint morfi n a rák betegnek :
egy re töhb benz in k ell ezek nek ,
rak ott asztalná l ga l ándférgek ,

volánnál pisla halfej ek .
E hulláktól mi véd meg ? - ké rded.
Ezer köny v, k étszáz hanglem ez.

(To ro nto , 1973)

Ebb en a z év ben len ne 70 éves

Thurzó Ggbor . Az itt köve tkezö,.
még publikálatlan ,

1963-ból származó írását
reá em lék ezve köz öljük .
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