
üdvözli

forrhatta ki magát egészen, - ez nyilván a ml víszonyaink eredménye. Érdemes
írni róla - szímpátíával. .

Bor Pál a legidősebb köztük. Festő, szobrász (fában dolgozik) és szőnyeg

tervező. Most üvegablakokkal kísérletezik. Egyet kiállított. Figyelemre érdemes
színben és komponálásban is. Egy szőnyege is látható, szürke árnyalatokban,
elég gazdag, jól komponált mintázattal, O előbb építésznek készült, később tért
-át a festészetre és a szobrászatra. Szerkesztésl alapja a kubízmus, színei lefogottak.
belső tűz nélkül. aÓ1nélt6díöát

Mindhármukon meglátszik párizsi fíatalságuk jó hatása. Többet tudnak adni,
mínt a mostani fiatalok és a Bernáth-csoport.

Ennyit mondhatok róluk igy kutyafuttában. Talán megjegyzéseimból valamit
felhasználhat, Mellékelten elküldöm a katalógust.

1964. VIII. 3. Kassák Lajos

A levelében említett festők: Ráfael Viktor (szill. 1900-ban), Marczell Györ!11l
(szill. 1897-ben) és Bor Pál (szül. 1889-ben). Bor Pál miut művészeti ír6 is [e
lentős.

7.

Kedves Dévényi Iván,
megkaptam a Magyar Mííhelyt. Jó szám. A Maga írása benne gazdag, jó

összefoglalás. Nekem fontos és a jövendó rríűvészettörténészeknek hasznos lesz.
Köszönöm munkáját,

Mi szomorkásan várjuk az ünnepeket. Túl vagyunk terhelve munkával.. Ma
guknak jó új évet kívánva küldöm üdvözletemet:

19l'l5. XII. 22. Kassák Lajos

A párizsi Magyar Műhely c{mű folyóirat 191)5. december l-i Kassák-külön
seámár6l van sz6 a levélben. A szám mu 'lkatársai - többek között - Justus
Pál, Lengyel Balázs, Sik Csaba és Kozoesa Sándor.

FALU TAMÁS VERSEI

..4 boldogsá.g útja
A boldogság útja
hozzájuk vezet,
szioekke; kirakott,
és nem kövezet.

Kanyarogva halad
emlékeken át,
ki elesik, szívbe
üti csak magát.

Boldog otthon
Nem tudom, vannak-e A lenti kincsel(en
lenn naptárlapok, majd megosztozunk,
lassan múlhatnak ott boldog lesz és nyugodt
a ~!?héz napok. ötök otthonunk.

Én kapom a jövőt

és te a jelent,
és kétfelé oszt;uk
majd a végtelent.

- .JáUus n-án, 96 éves korAban meghalt Falu TamAs, az _Ismoert k/JJtlJ. JllIIulI 15-én te
lnették el Ocsán. A temetési SzertanAst - kiv4nsága szerint - PJlSZta Sándor végezte.
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MúlJéh as élet
Múlnak a percek,
múlnak az órák,
nincs szünet,
múlik az élet
és én is múlok
nélküled.

Tintásüveg
Egyedül vagyok e földön,
nincsen senkim a világon.
Visszhangom sincs, jajaimat
a semmibe nem kiáltom.

Nincsen tollam, nincsen tintám,
s mire imám, nincs papírom;.
amit papíromra írnék,
tintásüvegembe sírom.

CyássalJa őt

GVászolja őt egész világ,
fekete ·levéllel a fák.

Koszorúval a virágok,
mind, mind könnyharmattól ázott.

Gyászoljam én... ő is... te is .. ,
a reggel is, az este is.

S ha az élők már elfogynak,
gyászolják majd a halottak.

Ő már tudja
Ó már túl van, máT tudja, mi

vár rám,
nem kell község, nem kell utca,

házszám.

Ott az ember soha el nem
téved,

&tt minden van, de nincs halál,
élet.

Védekezni nem kell senki
ellen,

ott mindenki leszünk és mi
ketten.

Ne is álljon meg,
ne is pihenjen
az ütem
múljék ~z élet,
múljék utánad
nélkülem.

.ti. tárgyah lelhe
Minden tárgynak Viln lelke,
ember kell, hogy meglelje.
Gyönyörű szövetség ez,
sokszor csodákra képes.

Vigyázz a tárgy lelkére,
mert a lelked testvére.
Vigyázz rá kegyelettel,
tc is tárgy leszel egyszer.

Es-a világ
nagy nehem

Ez a világ nagy nekem,
azért olyan idegen.

Mi.ndenki oly messze van,
e.zért vagyok egymagam.

Egy kis kenyér jó falat,
de száz felé morzsa csak.

Fűboldogság, hidd el, ez:
tartozni valskihez.

Lassan múlih a11; idő

Lassan múlik az idő,

nem is múlik: bújik 6.
.Ami elmúlt, messze már,
néha mégis visszajár.
A jövő még messze van,
és mindig bizonytalan
épp most itt van a jelen,
unalmas és végtelen.
Jó volna helyette más,
Alföldön tengerzúgás,
kék hullám, lágy, ringató
és elvinne egy hajó.

Kegyetlen idő

A végtelenből zuhan az idő,

a végtelenbe vágtat innen ó.
Csillagok közt az egyedűli híd,
világokat köt össze s szétszakit.
lVJindent megad és mindent elrabol,
ő a szüaa, és belőle a por.
Ó a tegnap, holnap és a jelen,
és nem tudja, hogy mi a kegyelem.
Egyszen'e van itt, ott, amott, emitt,
és' nem hal meg, mert múlva születík.
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