
Tar Károly 
 

Itt és ott Itt és ott Itt és ott Itt és ott     
 

1. 
 

Itt más a táj, és más a tej 
Itt másként fáj, és áll a fej 
Itt más a víz, és más a fűz 
Itt más a láz, és más a tűz 
 

Ott más a volt, és más a vélt 
Ott másként tűzték ki a célt 
Ott más falak, és más fülek 
Ott más romok, és más rügyek 
 

Itt más a múlt, és más a holt 
Itt másként hűl, és süt a hold 
Itt más a vár, és más a vér 
Itt más a baj, és más a bér 
 

Ott másként sóhajt fel, ki fél 
Ott másként reménylik a tél 
Ott másként vár és forr a vér 
Ott másként dúl és más a dér 
 

Itt más a zöld, és más a föld 
Itt másként zeng, és reng, ha döng 
Itt más a zár, és más a kár 
Itt más a nyír, és más a nyár 
 

Ott más sivít, és más virít 
Ott másként jaj, ha rám pirít 
Ott más a most, és más a mit, 
Ott más a gyász, és más a hit 
 

Itt más a száj, és más a táj 
Itt másként fáj, ha szíved fáj 
Itt más az agy, és más a fagy 
Itt más a nagy, és más is vagy 
 

Ott más a nép, és más a nap 
Ott másként prédikál a pap 

Ott más a cucc, és más a cél 
Ott más a ránc, és más remél 
 

Itt más a volt, és más a vélt 
Itt másként élt, és mást remélt 
Itt más kiált, ha más kiállt 
Itt mást kívánt, ha más kívánt 
 

Ott más a kedv, más a kotta 
Ott másként szól minden nóta 
Ott más a fény, és más a lég 
Ott más a víg, ott más a vég 

 
 

2. 
 

Hol itt, hol ott 
elhagyottan, 
magam alatt 
sokszor voltam 
egyke. 
 
Hol itt, hol ott 
vertem tanyát, 
míg vitt, s bontott 
bennem hazát 
a sors. 
 
Hol itt, hol ott 
haragudtam. 
Lerítt rólam 
gorombultan 
a mersz. 
 
Hol itt, hol ott 
valaki bennem 
egy dalt dalolt, 
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röpke merszem 
ha volt. 
 

Hol itt, hol ott 
átgondoltan 
szított, sodrott, 
ha rád gondoltam, 
a vágy. 
 

Hol itt, hol ott 
szerettem nőt, 
ki hitt, rontott. 
Nevettem őt, 
ha sírt. 

Hol itt, hol ott 
gyötört a félsz: 
lennék egész, 
hitehagyott 
kétség. 
 
Hol itt, hol ott 
álmodtam már 
mennyországot. 
Magába zár, 
ki vár. 

    
    

Mindennapi kenyeremMindennapi kenyeremMindennapi kenyeremMindennapi kenyerem    
 

anyanyelvem kenyerem 
magam dagasztom 
akad sütnivalóm bőven 
magam eszem magam 
kenyerem vizem házam 
többedik nyelvem is velem 
már nem nyelvelem hazám 
házam a földet mely befogad 
másságomat idegen nyelvestől 
nevemet ékezetestől 
á-t látom s mondhatom a b-t is 
dúcát töröm és majszolom 
morzsálni fölösleges napjaim 
foszlósan mosolygó kenyerét 
sütöm és mormogom minden Igém 
között a keserűen szelídet 
dobd vissza kenyérrel  


