
Többek között az én eljárásaimat és általam konstruált műszereímet is ismer
tette az említett területen való munkásságom kapcsán. Ezen adatok is igazolni
látszanak azon kínai közmondást, mely szerínt "az egyik nemzedék azon utat
építi, melyen a következő utazik". Ez az élet minden vonatkozásában így van,
de küíönösen a tudományban. Különben ma foglalta el lányom asszisztens orvosi
állását az egyik nagy kórház belgyógyászati osztályán, és ezzel egyúttal a szak
képesítését is megkezdte. A kisebbik, Andrea, írtam a továbbiakban, Díjonból,
Franciaországból, ahol tanulmányait elismerték, a Kölni Egyetemen keresztül
Göttingenbe került. Erről már az előbbiekben megemlékeztem.

Rég megegyeztünk abban, hogy Beethovennek nagyon igaza volt, amikor azt·
mondta, hogy "tartós örömet csak magadban és munkásságodban lelhetsz". Igen,
valahogy így van, s ezt más formában de La Rochefoucauld is megerősítette,

amikor egykor beírta [egyzeteiba: "Akard azlt, ami van és akkor az van,amit
akarsz".

FALU TAMÁS VERSEI

Mit csináljon

Mit csináljon, ki nem tud
semmit sem csinálni,
kinek úgy fáj mindene,
hogy nem tud, csak fájni.

Ne csak otthon fájjon az,
hanem négy égtájon,
és fájjon mindenkine1c
az egész világon.

S~egény halottak

Szegény halottaknak
nagyon rossz dolguk van,
nem zavarja őket

senkisem álmukban.

Sohasem tudják, hogy
mi van a világon,
folyton csak alszanak
és álmuk sem álom.

Ha már aludni kell,
az lenne igazság,
hogy legszebb álmukat
örökké folytassák.

lnjekciók

Ha a szív már csüggedt,
és a fej. lekókad,
miért nem kap lelkünk
jó injekci6kat?

Jó lenne érezni,
hogy a lélek dermed,
értelmetlen élet
kap egy kis értelmet.

Jó lenne megélni,
hogy ezt érezhessem:
nem egyedül vagyok,
hanem újra ketten.

A~ élet célja

Ember sziiletik,
a sok milliárd,
ilí-ertestvér'Ül
kapja a haláU.

Az élet célja 
megsúgom neked:
hogyeUemethesse,
ki megszületett.



Három s~6

Három szó iár
vé~ed:

Isten,
ha~á~,

é~et.

Nem is kell több
szó már,

tele van a
szótár.

Még sok boldogság van

Még sok bo~dogság van, mely
e~férne e földön,
ily vendéget sok szít' van,
ame~y üdvözö~jön.

Proté~is

Ki kellene operá~ni

be~ő~em a le~kem,

éjje~-nappal borza~ma.san

kel; vele szenvednem.

A szívem is fogadná
e kedves vendéget,
de o~y régen látta már
hogy nem ismerné meg.

Hirte~enü~ megfagy bennem
s ugyanakkor ég is,
he~yette most o~y jó lenne
egy ~élekprotézis.

S~erelem és gyűlölet

Szerelem és gyűWlet

jól eliérnek: a szívben,
mindkettő van oly erős,

hogy bordát kifeszítsen.

A szerelem mézédes,
a gyűlölet vad sósav,
a szere~em az örök,
a gyűlö~et tartósabb.

Ha nines senkid

Ha nincs senkid e világon,
egyedü~ vagy, egyedül,
minden bánata e fö~nek

a lelkedbe települ.

Annyi gond és annyi bánat
II szívedet veti szzét,
hogy mindenki tiéd ~egyen,
kérd meg a világ kezét.

Lámpa

Ö, csak volna agyunknak
ügyes kis csavarja,
ame~yet forgathatnánk
hol jobbra, tio; balra.

Idéznénk magunk elé
sok kedves emléket,
képet, me~y mínd régi
nem fáj és nem éget.
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És mint egy lámpát hagyunk
éjjeH szekrényen,
csendben lecsavarnánk, hogy
f'eggelig ne égjen.


