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Benned minden 
a helyén van még, 

hiába röpködnek körbe, beléd ütődve 
a divat hímporos lepkék. 

Benned minden 
a helyén van rég, 
akár a szálfákban 
a kezdet és a vég, 
akár a szálfákban 

a bölcső és a koporsó 
s mi köztük feszül, él, 

hiába tűnik, hogy tétlenül toporgó, 
hisz mégis csoda, erőt sokszorozó, 
mely nélkül a lelkünk senyvedve, 

csillagtalan esteként 
csak önmaga árnyában heverne. 

Te nyögés nélkül tűröd 
a balgán emésztő végleteket, 

a fullasztóan tomboló nyarakat 
s a dermesztően fagyos teleket. 

Te vagy, ki vihart állsz, 
és gőgösen ágáló közönyt 

s mégis ringatsz levelet, virágot, 
jövőt biztató lenge fényözönt. 

Te derűsíted újra és újra, 
hogy ne árvuljon el a kedvünk 

s ne fáradjunk el élni, 
hogy építsünk, szeressünk. 

Faludys áhítattal mondom én, 
lelkünknek te vagy a táp, 

nélküled nem írna az időbe nyomot 
az elme, a kéz, a láb… 
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Hegedűjét, ha vonójával megzendítette, 
figyelmeztetett mindig az éberségeinkre, 
mint a kakas, hajnalt kukorékolóan, 
s oly emlékittasan és olyan izgatóan. 
 
Vonójával — Ó, te fenséges kék ég! — 
úgy sírta és zokogta a zene ütemét, 
hogy hallhassuk a titkos csíra-szózatot, 
mely rögbe taposva sem ismer, tűr alázatot. 
 
Rívó hegedűje, a bűvös hangszere 
a megalázottak büszkeségét zengte, 
miközben bánatot, sérelmet altatott, 
soha nem a tettlen nyugalomra ajzott. 
 
Míg zenéje emelt türemlő csíraként, 
vadító örömként és ziháló kínként, 
bátorította mindig a csüggedők szívét, 
óvni a szépség és az értelem tündökletét. 
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Hát nem a jövendő romjait féltem, 
nem a semmibe szúró hidakat 
és a meg nem érkezést valahová 
és sehová, 
nem az omlatag biztonságot, 
nem a szirénázó riadók hangját, 
nem az ostoba civilizációt, 
a kísérleti állomások 
kikísérletezett öldöklő csodáit, 
sem az eredménytelen   
                        tanácskozásokat 
és csúcstalálkozókat, 
de a lábán elszáradó erdőt, 
 

a gyökerébe fulladó virágot, 
a mocskában elhevert állatot, 
az elárvult hóesést,  
a moccantó fényt, 
a szivárgó csendet, 
a könnyekkel elmaszatolt 
                                mosolyt, 
a szemek ikercsillagát, 
jaj, féltem azt, 
— ki száz csapás közt is 
megérti, 
hogy érdemes élni — 
a töprengő embert! 


