
Tar Károly 
 

Vágy és szenvedésVágy és szenvedésVágy és szenvedésVágy és szenvedés    
 

Nincs vágy, nincs szenvedés — Buddha 
 

minek a szám, ha szép szavam nincsen 
minek a vágy, hisz szeretőm sincsen 
nincsen szava a tiszavirágnak 
nincsen szája a párosodásnak 
keserű-édes méz a vágy mindnek 

 
 

Kiűzetés közben Kiűzetés közben Kiűzetés közben Kiűzetés közben     
 

Diktátorok dala  
 

Hozzánk imádkozik az Úr! 
Leborul az ember előtt, 
aki semmiből teremtette őt. 
Vétkeiért bocsánatunkért esedezik, 
imája olvasóján számolhatatlan. 
Mantrája zúg, imamalma pereg szüntelen, 
füstölőt lóbál, zsolozsmát mormol, 
tömjénnel teli a levegő, üres 
áldozni való kincseinek kosara, 
bánatban megtörve, fénypalástjában halni készül. 
És fél nagyon: 
mert nem szerethet egyformán mindenkit, 
nevető arcát nem leled a Bibliában. 
Őrszolgálatában ismételten elaludt, 
eltűrte véres háborúinkat, felkentjeit, 
midőn ölni buzdítottak, s elnézte 
rablott kincseinket, semmibe vette 
ölelésre tárt karunk sugaras melegét. 
Őt hívjuk alantas vágyainkban, fondorlatos 
álmainkban, törtetéseinkben, agyatlan 
harcainkban, amikor egymásra hágva 
egyre magasabb polcokra kívánkozunk, 



120 Múzsa és lant 

s még focimeccseken is, ha gólokkal  
tönkreverni akarjuk ellenfeleink. 
Bűne, hogy már nem eszik a tudás fájáról friss 
gyümölcsöt, s ezért paradicsomunkban  
helye nincs. Hitetlen kerubok kószálnak  
az Édenkert mélyén, kíváncsian feszítik a Frigyláda  
megkövesedett fedelét: a teremtés titka  
— univerzális USB-én — ott hever. 
Hallgassuk imáját, fogadjuk hódolatát! 
Csakazértis: „Szeressük egymást, gyerekek!” 

 
 
 
 
 
 
 

Pálffy Tamás Szabolcs 
 

megérett már a szőlőmegérett már a szőlőmegérett már a szőlőmegérett már a szőlő    
 
megérett már a szőlő e forró spanyolhonban 
munkába állok én is mert hiszek holnapomban 
megérett már a szőlő mondják a lakótársak 
akik az alkalomra már három hete vártak 
 
Hola! Buenos días! Gracias! spanyol reggel 
hajnalban kelünk megyünk munkavállaló kedvvel   
megérett már a szőlő azt mondja itt a főnök 
ha jól dolgozol Padre csészédbe vizet töltök 
 
gyorsan szedem a szőlőt a kosaram úgy kéklik 
tűző napon kérdésem felmagaslik az égig 
tudni szeretném vajon mikor mennyit vétkeztem 
 
bár hűséggel szolgáltam munkámban tévedhettem 
egy szelíd hangot hallok ez itteni reményem 
hogy bőven akad munkám az Isten szőlősében  
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