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In memoriam Francisco de Quevedo 
 
A teljes romlás küszöbén 
Ücsörgünk némán te meg én 
És nem szól hozzánk senki sem 
De vizslat néhány jenki szem 
Mi volna az a nagy titok 
Amellyel éppen rád nyitok 
Hol kéz sajkái ringanak 
Mikor traverzek inganak 
 
A teljes romlás üszke rég 
Azt rontja meg ki büszke még 
Kit láthatatlan tartanak 
Szavakba hűlten hullt szavak 
A semmiből mit lét fokol 
A szívünk éhen tékozol 
Mi testé és a léleké 
Vonszol az újabb éh elé 
 
Hol rablás gyilok és drogok 
S ki millióin szontyolog 
És éhhalál és gyűlölet 
És gyávaságos bűvölet 
Hol minden percre perce vár 
Hozzád simul a gyenge váll 
A teljes romlás küszöbén 
Ücsörgök téged fogva én 



 

Tar Károly 
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Összetörnek vágyaink, jénai üvegtálak, kiálltak minden for-
róságot és csetepatét körülöttünk, fortyogott bennük az ízes 
élet. 

Összetörik minden idő, szárnyas robot, irányítódobozát ke-
zünkből kiejtve, káprázó szemmel nézünk a kormos végtelen-
be. 

Összetörik az értelem is, mész keményedik agyáramok útjá-
ba, elrekeszt gondolatot és rajtunk a lékelés sem segít. 

Összetört darabkákban lüktet bennünk az élet, kezéből kiejti 
a sors, s összetöri magát maga is. 

Csupa cserép körülöttünk az aranyozott minden, a messzi 
egész igézetében élve attól félünk, hogy végig ügyetlenkedve 
kell élünk. 

Összetört gondolatok, cserépdarabok az agyban villamos-
sínként csikorognak, kocsik siklanak sikítva a téli estékbe, a 
végtelenbe tűnnek és nem térnek vissza soha már, akárhogyan 
is akarjuk. 

Összetörik majd a félelem is, galacsinokban torkollik tor-
kunkban, lenyelhetetlen nagy csomókba dagad, homokzsákok 
halmaza a gáton, melyeket elsöprő örömeink elé raktunk bús 
pillanatözönöket felforgató viharok idején. 

Összetörnek csontjaink, paripák alá gyűrt lóláb oszlopok, 
zuhanásoktól rettegve feltápászkodni már nem lesz erőnk, 
szertefolyva várjuk majd az erőtlen éveinkkel dördülő, a meg-
váltó puskalövést. 

Összetörnek kegyesen lassú, a végére tartogatott perceink is, 
emlékeink vitorláiról a bennünk élő számítógép könyvtáraiba 
lecsúsznak visszhangtalan cselekedeteink szépre festett, vissza-
gondolásainkban alig fakult sebtapaszai, s felfénylenek, mint az 
akaratlan búcsúzás az észbontóan izgalmas, utolérhetetlen 
ismeretlentől. 

 


