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Tar Károly versei 

Írás a kereszten 

nem neveztek Mesternek  
nem kérdeztek engem  
nem neveztek Világosságnak  
nem láttok engem  
nem neveztek Irgalmasnak  
nem bíztok bennem 
nem neveztek Bölcsnek  
nem követtek engem   
nem neveztek Igazságnak  
nem féltek engem  
nem neveztek Életnek  
nem kerestek engem  
ha mindörökre elvesztek  
engem ne okoljatok  

A nők akár a csillagok 

A nők akár a csillagok: 
fényszórók és Napok,  
körülöttük a férfiak: 
keringnek, bolyongnak 
melegségre vágyva. 

Az én napom lenyugodott, 
bóbiskol vagy halott: 
pillantása ezüst-hideg 
Holdsápadtan-rideg: 
melegsége zárva. 

Egemről lehullt csillagok 
porában vacogok, 
körforgásom így céltalan: 
végig párnázatlan 
melegségük ágya 



Tört hely 

Folyik a tér, 
kerékbe tör- 
te már a szél- 
tében szálló- 
dában álló- 
másozó tár- 
saságnak jobb- 
ik fele, pár- 
tos tagok se- 
rege, ital- 
lal, sok mise- 
borral, tele- 
fonon kérdez- 
ik, mi lesz ve- 
lünk?, mind egy szá- 
lig, a követ- 
kező nagy kon- 
ferenciá- 
ig: eszünk, ve- 
szünk és elve- 
szünk, már nem le- 
szünk, ha nem le- 
szünk észnél, mi- 
kor a kor kel- 
leme kelle- 
ne kedvünk- 
re kelve már- 
most is, végül. 

Páros magány 

Fénypártás lány járt nálam az éjjel 
Közös párnánkon bársony a nyoma 
Kerek fele belefért ölembe 
Kipattant szépen szemhéjam mögül 
Copfja szivárvány hajnali kedvemen 
Trillázva leng magányom szárnyán 
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Likerímek 

1. 
Magam ura vagyok, lundi 
Hajam fura, farom dundi 
Megvénültem ott és itten 
Bánatimat hoztam-vittem 
Mint Minoritates Mundi 

1/a 
Élt egy vén úr svédben, lundi. 
Haja fura, fara dundi. 
Öregedett otthon s itt-e? 
Bánatait hozta vitte? 
Mint Minoritates Mundi? 

Mi kék? 

Még egy tél süvít szemembe 
és kristálykelyheiben  
jövőmet nyitogatja  
három unokám. 
Kék az ég és melle kék 
még minden szépségnek. 
Anyanyelvemet vasárnaponként 
nagyapanyelvként tovább adom. 
Kék a magasság, svéd a mélység. 
A karbantartók örökéletre rendezik 
garzonom és maradék gondjaim. 

Könyvem 

e-köny e könyv 
lapos egy lapos 
papírtalan oldalon 
elfér sok ezer dalom 

e-könyvem zsebembe 
ügyesen  belefér 
velem mi eszembe 
jut és szépen zenél 
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svéd-sárga irigység mardos 
számlámon  hiány rengeteg 
nem voltam elégé karcos 
életem hamu-fergeteg  

Keserű 

Kosárlabdázom néha. 
Szállok, mint az angyalok, 
hátamon feketére festett 
idei számom:77 
És a tükör-palánk előtt 
felülről könyökig nyúlok 
a vörös hússzínű gyűrűbe 
a szőrtelen labdával. 
Győzelmem sziszegve 
fogadja magába, 
hálóját tágítva az édes lyuk. 
Elszállok egészen - 
fiatalkoromig. 
Csodálat-szonáta leng körül, 
és nem érdekel 
a szabálytalankodók 
durváskodása miatt megítélt 
büntető, nem kell a visszatérés 
rögös pályánkra, 
nem kell pontszerzésemért 
a pályatársak elismerő fogadtatása: 
lebegnem jó minden palánk fölött. 
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