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Kovács katáng Ferenc  
 
Címnélküli versek  
 
1.  
 
Az üres szavak  
faltól falig guruló  
mirelit borsószemek  
 
üveges tekintetünk  
fonnyadó gleccser-opál  
 
fájdalmunk  
szürke árny  
kopár ágon didergő  
károgó varjúsereg  
 
felhők ráncaiból kipergő  
magányunk  
hópelyhek reménytelen tánca  
                 *  
karodba vész öleletlen testem  
a vágy szikár csíkokat  
vés homlokodra  
konok tekintet, s a gerinc  
mint sínpár közé szorított  
felszabdalt gócok  
 
szikkadt pórusokban  
nyughatatlan álmod  
sógyöngyöket érlel  
 
lézerszike metszi  
mérnöki pontossággal  
egymás mellé  
a legfájóbb pontokat:  
szenvedésmező  
a lazán összefércelt tájban.  
 
 

 
Tar Károly 
 

Hetvenkedő versek 
 
A szomorúfűz halála 
 
Szikkadt szomorúfűz alatt fáztam, 
körbekerítette kínos kedvemet. 
Beteges borongós fényben áztam, 
törzsének támasztottam türelmemet. 
 
 
Rendtartó rendes emberek kivágták, 
lihegve, lassúdan lábukhoz borult. 
Eges koronája estét szánták, 
szívem a számon szárazságra szorult. 
 
Babért – babért 
 
Babérom rengeteg 
krumplilevesemben. 
(Ady koszorúját 
paszulylébe főzték) 
 
Álltam ötpercnyire 
királyi druszámtól, 
midőn Nobel-díjjal 
éppen indult felém. 
 
Jártam emberszinten 
béka-feneke alatt, 
napi Parnasszuson. 
 
Porcsillagocskákat 
érdemel a koszorú, 
fejemen ezüstös. 
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Plecsnikért én soha 
nem téptem szám, eszem. 
Apáczai Csere 
tanította: dicsért, 
baromként nem múlni 
vívtam, -  tán nem hiába - 
tyúkszaros életem. 
 
A szembeszegülés 
tövist termő szava, 
- soha a babérok-, 
hívott hegyre engem, 
hol babérjaimon 
nyugodni én többé, 
földön, földben, egekben - 
nem tudok, nem fogok 
a dicsőségtelen, 
porítható lé(t)ben. 
 
Babért - nem jár babér. 
 
 
Buldogságos boldogság 
 
boldogsághoz buldogságot 
pórázon sétálókutyát 
orrodnál fogva nő vezet 
mindig más csinos szukád 
 
buldog a férfi hidegen 
zömök szívében harag dúl 
megint nem ő volt ott elől 
nagykutyaságáért vadul 
 
buldogság minden harapás 
mit boldogságból kiharapsz 
és kutyatermészetedért 
a szerelemből kimaradsz 
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Strassburger Ferenc  

 
    1941 született Budapesten.  
    1967-ben Ausztriába menekült. Nyolc hónapi 
lágerben tartózkodás után, 1968-ban 
Svédországban kapott menedékjogot.  
    1971-1975 között a Lundi Egyetem társada-
lomtudományt tanult.  
    1975 óta svéd állampolgár. Több munkahe-
lyen megfordult.  
    1982-től városi hivatalnok Malmőben.  
Irodalmi pályafutása 1998-ban kezdődött. Első 
könyve 2002-ben jelent meg Den svenska 
kontakten címmel. Kalandregény  
     Ezután többnyire szatirikus írásokkal jelent-
kezett. 2005-ben I SÄPO:s tjänst címmel jelent 
meg válogatás ezekből az írásaiból, amelyek 

egyes vélemények szerint, a svéd kulturintelligencia normáival ütköznek.  
    Szívvel-lélekkel a könnyed irodalmi műfaj művelője. 
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mond magyar királyt bízta meg a hadjárat vezetésével. Jean azonnal jelentkezett a 
királynál, fontos személy volt, kitűnően beszélt törökül és jól ismerte Bayazidot. 

    A keresztesek útban Törökország felé néhány furcsa emberrel találkoztak. 
Ezek az emberek azt állították, hogy ismernek egy helyet a hegyek között, ahol 
nagy jegesmedvék vannak. Jean érdeklődött a jegesmedvék felöl, a hegylakók 
megígérték, hogy másnap hoznak neki egy jegesmedvét. A hegylakók bekenték az 
egyik szelíd barna hímmedvéjük bundáját oltatlan mésszel és aztán több vödör 

vizet locsoltak a medvére. Az oltatlan mész a vízzel keveredve sisteregni kez-
dett, nagy fájdalmat okozva a medvének. A medve bundája egyre fehérebb lett, a  
szerencsétlen állat óriási fájdalmai közepette kitépte magát őrzői köréből és rette-
netesen üvöltve a keresztesek felé loholt, óriási riadalmat keltve azok soraiban. 
Menekült, ki merre tudott. Jean felkapott egy puskát, hogy lelője a medvét. A pus-
ka rosszul volt töltve, az elsütés pillanatában a puskatus fejbe ütötte Jeant, aki el-
ájult. A medve még egy ideig üldözte a kereszteseket, akik lélekszakadva rohan-
tak a szélrózsa minden irányába. Végül szegény medve egy szakadékba zuhant. A 
hegylakók elhurcolták az ájult Jeant, és arra gondoltak, hogy annak adják el, aki 
megnyeri a háborút. A keresztesek lassan összeverődtek és folytatták az utat 
Bayazid serege felé. Az ütközet Bayazid győzelmével végződött.  

Nagy győzelmi ünneplés volt a török táborban, amikor a hegylakók megérkez-
tek Jeannal. Bayazid rögtön megismerte Jeant, s így még jobb kedve kerekedett. 
A hegylakók 10 aranyat kértek Jeanért. Bayazid parancsot adott a hóhéroknak 
hogy minden hegylakót 10 egyenlő részre szeleteljenek. Amikor Bayazid éppen 
azon elmélkedet, hogy milyen halált szánjon Jeannak, nagyon rossz hirrel futár 
érkezett Ankarából. Timur Lenk, a rettegett tatár vezér, lovas hordájával betört a 
Török birodalomba, és fosztogatni kezdett. A hír Bayazidnak éppen annyire kelle-
metlenül érintette Bayazidot, mint azt, aki hasmenéssel kínlódna, útban az illem-
hely felé lábát törte. Történt ez pedig, akkor, amikor Európa, védtelenül, akár egy 
szűz a nászéjszakán, előtte feküdt. És akkor, hívatlan vendégként, ott-termett Ti-
mur Lenk.  

Bayazid mérges hangú és fenyegető levelet írt Timurnak, amelyben  
„koszos disznónak" nevezte, és azt is kilátásba helyezte hogy annak szemeláttára 
fogja legújabb, tizenöt éves mongol hercegnő feleségét megerőszakolni. A levelet 
Bayazid Jeanra bízta, hogy eljutassa Timurhoz, mert az ilyen üzenet közvetítőjé-
nek a legrettenetesebb kínzásokkal szoktak fizetni a címzettek. Jean is tudta ezt, 
ezért útközben átírta a levelet. Kihagyta a fenyegetéseket, és nagylelkűen, szabad 
rablást kínált Timurnak. Timur megköszönte Bayazid bőkezűségét, és kitartóan 
fosztogatta az útjába kerülő településeket. 

Bayazid pedig majd szétrobbant mérgében, amikor Timur válaszát olvasta. 
Kénytelen volt Európa leigázását abbahagyni. Seregével visszatért az ázsiai föld-
részre, ahol súlyos vereséget szenvedett Timurtól. 

Így aztán, köszönet Jeannak, Európa megszabadult a veszélyes hódítótól.  
 

 
 
Ha én Isten lennék 
 
ha én Isten lennék 
magamon nevetnék 
folyton földön járnék 
jókat vacsoráznék 
 
ha én Isten lennék 
sose keseregnék 
szépet szemelgetnék 
jókat nevetgélnék 
 
ha én Isten lennék 
mindenkit szeretnék 
örökké őrködnék  
mennyekbe mehetnék 
 
ha én Isten lennék 
napot fényesítnék 
szívet melengetnék 
kedvet kerekítnék 
 
ha én Isten lennék 
senkit meg nem vetnék 
kenyeret is szelnék 
igazat vedelnék 
 
de hát ember lettem 
gondjaimat ettem 
senkit sem szerettem 
magamat temettem 
 
ember ki ha voltam 
eleget nem szóltam 
magamat szép holtan 
Istennek álmodtam 
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Lilik 
 
kislilik, nagylilik 
daloló szép libák 
Kislili, Nagylili 
szép harmóniák 
 
li-lik, li-lik, li-lik 
hangtok magasra állt 
Lilik, Lilik, Lilik 
emléktek messze szállt 
 
 
Mondjuk 
 
Mondjuk, tarka virág a lélek, 
száll színe, szép szippanata. 
Mondjuk, kormoz a sötét: félek, 
jövőnknek nincs pillanata. 
 
Mondjuk, a becsület: lobogó, 
rajta hazugság címerek. 
Mondjuk, a jó szívek dobogó, 
színes, szerelmi színterek. 
 
Mondjuk - mit összehordunk néha - 
eljár a szánk, agyunk alatt. 
Mondjuk, hogy nem hiszünk már léha, 
szemünknek szentelt szófalat. 
 
Mondjuk, csak mondjuk hát szüntelen: 
jók vagyunk, jobbak lehetünk. 
Mondjuk, szépen szólva, szenvtelen, 
mert gyáván mást nem tehetünk. 

 
 
 

 
 
 
 

1380                                             Tar Károly versei Irodalom                                                   1453 

Európa megmentője! 
 
A hetedik keresztes hadjáratot IX Lajos francia király vezette. A keresztes 

hadjárat jól szervezett és erősen felfegyverzett volt. Amint a szentföldre érkeztek, 
azonnal megtámadták őket a számbeli fölényben lévő szaracénok. A francia király 
fogságba esett, a szétszórt francia kereszteseket gróf Gioulloum az Akkon nevű 
erődítménybe terelte össze. A királyt válságdíj fejében szabadon bocsátották, így 
aztán visszatérhetett Franciaországba de a többi keresztes Gioulloum parancsnok-
sága alatt elbarikádozta magát Akkonban.  

Telt, múlt az idő, a franciák nem tudtak kijönni Akkonból, a szaracénok pedig 
nem tudtak betörni Akkonba.  

A helyzet holtpontra jutott.  
De egy szép napon a szaracénok eltűntek, mert a törökök dél felé kezdtek ter-

jeszkedni.  
Osman török vezérnek sikerült egyesítenie a török törzseket, és aztán ott álltak 

a törökök Akkon kapuja előtt. Gioulloum úgy ítélte meg a helyzetet, hogy az el-
lenségének az ellensége a barátja, és megnyitotta Akkon kapuját a törökök előtt. 
Gioulloum és Osman jó barátok lettek, a franciák pedig Osman vendégei Ankará-
ban. Az idő „vasfoga” később Osmant és Gioulloumot is megrágta.  
Orkhan lett az új szultán. Orkhának volt két fia. Az idősebbiket Bayazidnak hív-
ták. Hát ez egy rendkívül gonosz és tökfejű gyerek volt.  

Az öregedő Gioulloumnak az egyik fia skandináv növel házasodott össze. Ez a 
nő sokáig hajadon volt annak ellenére, hogy nemileg már korábban érett volt. 
Zsákmányként került a törökök fogságába, de szűzen maradt, mert rendkívül erős 
volt. Képes volt két-három felnőtt férfit is földhöz vágni. Így aztán a törökök 
jobbnak látták nem, ha nem erőszakoskodnak vele, de a Gioulloum fiú feleségül 
vette. Házasságukból fiú született, akit Jean névre kereszteltek. Jean majdnem 
egyidős volt Bayaziddal, Orkhán idősebb fiával. Többször is összerúgták a port, 
ilyenkor mindig Bayazid húzta a rövidebbet, Jean erősebb és okosabb volt.  
Amikor Orkhan érezte, hogy a napjai már meg vannak számlálva, engedélyt adott 
a franciáknak, hogy térjenek vissza hazájukba. A franciák éppen Magyarország 
határához értek, amikor jött a hír, hogy Orkhan meghalt és Bayazid az új szultán. 
Bayazid első dolga az volt, hogy saját kezével megfojtotta a testvérét. Ezután ma-
gához hivatta a bagdadi kalifát, akire ráparancsolt, hogy közösüljön egy idősebb 
nővel, akit utána meg kellett ölnie. A nő Bayazid anyja volt. A kalifát erőszakos-
sággal vádolták, és 75 fokos kukorica olajban megfőzték. Bayazid most már nem 
csak szultán volt, hanem kalifa is, aki a muzulmánok legmagasabb vallási hivata-
lát tölti be. Mindenkit megölt, aki a hatalom közelében volt, így nem kellett félni 
attól, hogy hátba támadják. Rettegett janicsár hadával betört a Balkán félszigetre 
és ott nagy mészárlást végzett a helyi lakosok között.  

A Pápa megtorlásként keresztes hadjáratot hirdetett Bayazid ellen és Zsig-
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halvány fogalmam sem volt arról, hogy kik ölték meg Jézust. Kellemetlen csend 
volt, Marcsi bocsánatkérő pillantást vetett a bíborosra, aki továbbra is a fejemen 
tartotta a kezét, és ezt mondta: 

- A zsidók ölték meg a Jézust! 
Továbbra is bambán bámultam a bíborosra, mert akkor még azt sem tudtam, 

hogy kik azok a zsidók. Marcsi szeretett volna nyomban, eltűnni a föld színéről.  
A bíboros végül levette kezét a fejemről és folytatta útját a kápolna felé.  
Az emberek újjal mutogattak rám, magukban azt gondolhatták, hogy én va-

gyok az a hülye, aki még azt sem tudja kik ölték meg Jézust. 
A történtek után Marcsi végleg levette rólam a kezét. Az iskolában nemcsak 

osztálytársaim, hanem a tanító nénik is csúfoltak. 
De anyám, továbbra is,  elégedett volt velem. 

1949-ben, a Magyar Kommunista Párt az illegálisan Magyarországon tartóz-
kodó szovjet Vörös Hadsereg segítségével törvénytelenül megdöntötte az akkori 
magyar kormányt és feloszlatta a demokratikusan választott Országgyűlést. 
Mindszenthy bíboros az elsők között volt, akiket a kommunista terrorszervezet 
ÁVH bebörtönzött.  

Az 1956-os népi forradalom kiszabadította Mindszenthyt a börtönből. A né-
hány hetes magyar szabadságot a szovjet Vörös Hadsereg vérbe fojtotta, a kom-
munista terror még kegyetlenebb lett. Rengeteg magyar hazafinak külföldre kel-
lett menekülnie, akiknek ez nem sikerült, azokat bebörtönözték. Sok hazafit kivé-
geztek a kommunista pribékek. Mindszenthy bíborosnak sikerült az USA buda-
pesti követségére menekülni. Hosszú évekig élt a bíboros ott a követségen. A 
kommunista titkosrendőrség éjjel-nappal figyelte az amerikai követséget azzal a 
céllal, hogy a bíborost elfogja és bebörtönözze, ha ö a követségről kijönne. Végül 
az amerikai kormánynak sikerült tárgyalások után a bíborost Nyugat Európába 
szállítania.  

Ez idő alatt én is felnőtt lettem.  
1967-ben sikerült elszöknöm Magyarországról és ideiglenesen osztrák lágerbe 
kerültem.  Svédországba kaptam menedékjogot. A 70-es évek elején egy dél-svéd 
városban Lundban laktam. Egy nap  azt olvastam a helyi újságban, hogy Mind-
szenthy bíboros rövidesen Lundba jön látogatóba. Azonnal megírtam a szüleim-
nek és felkészültem arra, hogy ha bárhol is találkoznak a hívők a bíborossal, ott 
leszek, és megpróbálok szót váltani vele. Elgondoltam, hogy ha majd újra fejemre 
teszi a kezét, válaszolni fogok a kérdésére. 

Tervem nem sikerült.  
A bíboros, néhány nappal Lundba tervezett látogatása előtt, végleg eltávozott 

közölünk. 
 
 
 

 
Skandináv táj 
 
Kék sátor alatt pihetoll, 
alatta sárgán simul 
a felhőtelen élet. 
Repcevirág-mezők  
a reményszínű tájban. 
Rideg tenger, hideg tavak, 
tavaszt ígérő erdők, 
szőke nők, fehérnépek: 
kíváncsi, kék szemek.  
Észak, titok, idegenség, 
„lidérces messze fény”. 
Nappalos éjszakák, 
hunyt szemű nappalok. 
Ritkuló betűsorok közt: 
jóremény-csikónk legel. 
 
Béna sóhaj 
 
mindeneknek eleje 
éltednek a teteje 
szép értelme ha volna 
dolgaidnak veleje 
 
hitted nem szerethetsz 
magad mondtad rekesznek 
elkopott minden vágyad 
kiálltál kőkeresztnek 
 
szerettél ha szerettek 
fizettél ha nem vertek 
sunyi műmosolygással 
gúnypárnára fektettek 
 
szerelmetes szerelem 
keringőzött kedveden 
árva fejeden matatott 
megint túljárt eszeden 
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elkapott és meggyötört 
illatosan elköszönt 
asszonyi állat volt mind 
kínt hozott és búözönt 
 
lehetnél már magad is 
ember ki nem hamis 
léha fénybe tört kender 
kiszámítható hasis 
 
ugye mindnek a vége jó 
ha nem ment el a hajó 
végleg s int a végtelen 
nincs más nincs megint hahó 
 
megint hiába szóltál 
szóddal versenyt futottál 
maradtál volna néma 
béna semmit sóhajtottál 
 
Szemben a semmivel 
 
fejemben csillagok 
messzeség alakzatok 
gondok romlott rakásban 
hasábjait égetem 
alkudatlan napszámban 
 
ha majdan elkészültem 
sziszifuszi munkámmal 
világvégen lógatom 
balsorsom egy széplánnyal 
 
tulipiros tulipán 
napsugár lesz ajakán 
szemében kék csillagok 
szembenéz a semmivel 
úgy visz el és rám ragyog 
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Strassburger Ferenc 
 
Találkozásom Mindszenthy bíborossal 
 

1947-ben voltam első osztályos tanuló a Kada utcai általános iskolában. A há-
ború után egy szükséglakásban kaptunk helyet Kőbányán. Családunk három főből 
állt: Anyu, Apu és én. Apu hadirokkant volt, az orosz fronton balkezét lövés érte, 
emiatt csökkentett munkaképes volt. Egy vasraktárban kapott munkát. Különböző 
vasalkatrészeket leltározott. Anyu háztartásbeli volt.  

Szomszédunk idősebb házaspár, velük együtt lakó lányuk vénkisasszony. Le-
hetett vagy harmincöt éves, Marcsinak hívták. Rendkívül vallásos volt. Egy alka-
lommal lélekszakadva jött hozzánk elmondani az óriási hírt, hogy Mindszenthy 
bíboros misét tart a Kada utcai kápolnában. Marcsi arra kérte anyámat, hogy en-
gem elvihessen erre, a talán soha vissza nem 
térő alkalomra.  

Anyám kálvinista volt. Ki nem állhatta a katolikus papokat, számára elképzel-
hetetlen volt, hogy misére 
járjon. Apám után katolikus 
voltam, ezért akart Marcsi 
engem elvinni a misére.  
     Eljött a nagy nap. Anyám 
megfürdetett, felöltöztetett. 
Marcsi jött, és elindultunk a 
misére.  
    A bíboros autója megállt a 
Gyömrői úton, a bíboros on-
nan gyalog ment a kápolnáig. 
A távolság hatvan méter lehe-
tett. Jött a bíboros a Kada ut-
ca közepén. A járdák az utca 
mindkét oldalán tömve érdek-
lődőkkel.  
    Marcsi velem együtt előre-
verekedte magát a járda szé-
léig. Amikor a bíboros velünk 
egy vonalba ért, megállt.  
Hozzám lépett, fejemre tette a 
kezét, és megkérdezte: 
    - Tudod-e hogy kik ölték 
meg Jézust? 
    Ott álltam nagy bambán, 



 
HIÁBAVALÓSÁG HALOTTAI 
 
Összetört, ifjú arcok rózsaszirmai, 
szétzúzott virágéletek: 
      fiatal mosolyotokból mi lett? 
      reménykedéstekből mi lett? 
      hősiességtekből mi lett? 
 
Meghasadt kristályú szívek, 
szétroncsolt tiszavirág-életek: 
      lúgként maró kínotokból mi lett? 
      sikolyaitokból mi lett? 
      könnyetekből, véretekből mi lett? 
 
Hiábavaló volt hősi halálotok... 
Ellenetek szavaznak a túlélők, 
kik habzsolva és tülekedve, 
harácsolva s böfögve élnek. 
 
Elfolyt szemetek nedves fénye, 
lehervadt nyelvetekről a szó, 
torzult grimasszá fagyott nevetéstek, 
testetek piros palotája 
porrá omolt, kifakult csonthalommá, 
s elúszik emléketek is 
tetőtlen évek csilló magasában, 
mert könyörtelen étvágyával 
fölfal, fölemészt titeket 
mindenestül a burjánozva növő élet. 
 
Csak ifjú orcátok szomorúsága 
nem fogyatkozik: mindörökké 
ott ragyog a hold fényének fehér havában, 
s ott csapong sóhajotok is az őszi szélben, 
susog alant a fák közt, s fölszáll, 
zúg gyermekhangok kórusaként tisztán, távol 
a jégmagányú, csillagszikrás mindenségben. 
 
Oslo, 1966. szeptember 29. 

1450                                          Sulyok Vince versei 

 
Tudatlanul 
 
megint üres tudatalatti ágyam 
agy-tisztára mosott ész-simára vasalt 
ágyneműm most is érintetlen 
csecsemőként kőbölcsőbe fektettek  
s nem nőtt ki belőlem a Mindentudó 
 
nem ringattam soha glóriás babákat 
mindig magam fölött virrasztottam 
kihúzott derékkal cselekvő éberen 
istenektől örökölt elmúlásra várva 
a percet mikor szép emlékek híján 
végső megnyugvásomat színlelve 
a mérhetetlen idő párnáján pihenhetek 
 
tudatuk alá magunkat mélyen beásva 
vesztegelnek világnézeti bajnokaink 
egyszálelvűek újra a végső viadalra 
isteni uralmukra készülnek itt 
 
hitem izzó anyagiságomba révül 
rajongva a felfedezetlenhez közelít 
magam vagyok a lehetséges csoda 
ólmos eszmék súlyát kilóval mérték 
jövőtlenül sok sártól súlyos pihe 
az égig érő transzcendens függőségében 
dönthet-e mindig a soros isten 
 
megbabonázott tekintetünk mindet 
élethossziglan magunknak rendeli 
kinyilatkozásokban dogmát dogmára szül 
védi tévedhetetlen hitt önmagát 
bélyegzett emberségem hirdeti szüntelen 
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Hetvenkedem 
 
szemüvegemet már végleg elhagyom,  
láttam a világból éppen eleget, 
befelé figyelek, s rendre kihagyom 
az agyamba nyilalló rémképeket 
 
hetvenen túl hetvenkedhetem, 
nagyot hencegni volna végre jó, 
s azután is hetykélkedhetem, 
végül úgyis végleg betakar a hó 
 
bevettem már minden pirulát, 
hetvenkedhetnékem rám vicsorít 
nászágyam asszonyt ritkábban lát, 
nincs olyan kár, mi engem kiborít 
 
házamnál, hazámnál én öreg 
sértetten rám ereszkedik a csend, 
mondókám sok ismételt szöveg, 
de legénykorom vissza-visszacseng 
 
hencegtem, hogy értem én e kort, 
hajam még nem ősz, még nem tar fejem, 
kerültem minden bajt s kórbokort, 
hetvenen túl az ész legyen nejem 
 
bizonykodom, még sok a dolgom 
kérkedtem, halni sohasem fogunk, 
hánytam-vetettem sokszor sorsom, 
unalmas őszhöz lehet-e jogunk? 
 
hetvenen túl hetykélkedhetem, 
időmbe – mondják – minden belefért, 
kedvem szerint gyengélkedhetem, 
hetvenkedem hát minden jó napért 

 
 
 

1384                                            Tar Károly versei 

 
 
 
 

FÉLHANGRA 
 
 
Berozsdáltak a fegyverek, 
víz marta meg a puskaport. 
     A tenger vize fekete 
     s fehéren füstölög a fjord. 
 
 
Hol kétszázezer elfutott, 
én zártam be a gyáva sort. 
     A tenger vize fekete 
     s fehéren füstölög a fjord. 
 
 
Északra mentettem magam 
s lemosakodtam már a port.      
     A tenger vize fekete 
     s fehéren füstölög a fjord. 
 
 
Börtönben küzdőtársaim, 
mert, bűntelen, mind meglakolt. 
     A tenger vize fekete 
     s fehéren füstölög a fjord. 
 
 
Zizeg az eső, gyűl a sár, 
elrothad lassan, aki holt... 
     A tenger vize fekete 
     s fehéren füstölög a fjord. 
 
 
Oslo, 1957. augustus 25. 
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