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TAR KÁROLY

Kicsit kavart kevert

avagy szonáta sípra, dobra, nádi hegedűre és szájharmonikára 

I . TÉTEL 
TÁRSÍTÁSOK

Kerékben a forgás. Lépésben az út. Gondolatban a cél. Felejtésben a nyugalom. Idő-
ben az elmúlás. Tettben az akarat. Szemedben a szép. Istenben a végtelen. Űrben  
a világ. Kicsinyben a nagy. Mikróban a makró. Mozdulatban a vágy. Lélekben az erő. 
Anyagban az élet. Fagyban a vihar. Fában a mag. Karban az ölelés. Halálban a meg-
nyugvás. Hadban a dicsőség. Jelenben a múlt. Emlékezetben a jövő. Hegedűben a csend. 
Mészben az agyér. Anyatejben az apaság. Felejtésben a tudás. Összekötözöttségben 
a nyugalom. Teendőinkben az univerzum. Ügyes-bajos dolgainkban a világmegvál-
tás. Heverésben a hetykeség. Leskelődésben a kitartás. Bűn-tudatban a tudatlanság. 
Átvetett lábban a titok. Patkóban a lóláb. Értelemben a pincsikutya. Melltartóban  
a lapály. Dézsában a fejőstehén. Tejben a szivárvány. Esztelenségben a mezítelenség. 
Bankban az árverés. Hófehérkében a nagymamaság. Hitben a másság. Étkezésben 
a terítetlenség. Torokban az elvek. Vízcsobogásban a jégkocka. Atombombában a hab-
torta. Ákombákomban a gyorsolvasás. Kamaszkorban a céltudat. Bachban a ráadás. 
Képzeletben a tompaság. Közönyben a hitbuzgóság. Homokban a perc. Halikrában 
a farkcsóválás. Nagydobban a büntetés. Fuldoklásban a nyugodt lélegzet. Pávában 
a vármegyeháza. Aranyesőben szürkeség. Félhomályban csillogás. Lealjasodásban a 
mellveregetés. Kimúlásban az elmerevedés. Merevedésben az önzés. Karban a váll. 
Fülben a fej. Szokásban az otthon. Forró kásában a kerülgetés. Kerülgetésben a macs-
ka. Tigrisben az öleb. Cigarettában a szívás. Gyűrődésben a bársony. Díványpárnában 
a nyögés. Bóklászásban az unalom. Tétovázásban az akarnokság. Faragásban a fáj-
dalom. Vakolatban a szemérem. Hóemberben a pilinkélés. Koromban a szállingózás. 
Gyűlöletben a bábáskodás. Formában a bontás. Lábban a ficam. Karmolásban a simo-
gatás. Betört ablakban a csörömpölés. Felháborodásban a tízig számolás. Szabad-
időben terhesség. Púpban a csontgyengeség. Kocsmában a józanság. Madárfüttyben 
a hajnal. Tavaszban a remény. Rügyben a titok. Csillagban a fekete lyuk. Anyaméhben 

a gyönyör. Cipőben a fáradtság. Kézfogásban a ragály. Simulásban a kígyómozdulat. 
Szerelmes pillantásban jéghegy. Tengerben a szomjúság. Iskolában a butulás. Csüg-
gedésben a kitartás. Hajszálban a gerenda. Csókban a csattanás. Csatornában a szá-
razság. Sétában a tétovaság. Valamiben a semmi. Várakozásban a jelen. Majomban 
a szeretet. Emberben a por. Porban világegyetem. Szónoklatban a lélegzetvétel. Téved-
hetetlenségben az árnyék. Házibuliban a házirend. Fojtogatásban a szótlanság. Gua-
nóban illatfelhő. Meggyőződésben a tétovázás. Tagadásban az önámítás. Igenekben 
tűhegy. Gótikában az éktelenség. Főkönyvben a mellébeszélés. Zsírhegyben a vitamin. 
Átutazásban az állandóság. Faggatásban a néma tekintet. Tócsában a gyülekezés. 
Feltűnésben a viszketegség. Sárban az aszfaltillat. Fagylaltban a melegség. Kérdőjel-
ben a véges pont. Cipőfűzőben a szorultság. Görbületben az aljasság. Kérdésben  
a töprengés. Használatban a hulladék. Újdonságban az ócska. Keserűségben a bűnbak. 
Nyálban a megvetés. Békességben az áldás. Keresésben a beosztás. A fentben a lentebb. 
Vetett ágyban álomtalanság. Zuhanásban a lebegés. Fejtörésben az üresfejűség. Lép-
csőfokban az egyenlőség. Szoborcsoportban az önarckép. Hasonmásban a különböző-
ség. Kezdetben a hagyomány. Létben a jog. Gyerekjátékban a komolykodás. Kivégző-
osztagban az egyénieskedés. Divatszalonban a rendetlenség. Csibehúsban a tyúk íze. 
Hajszálban a görbület. Ragban a szó. Regényben a mesehiány. Cukorban a répalevél. 
Édes pofában a pofára esés. Patyolatban szurtos fény. Köröm feketében az igazság. 
Körömnovellában a tájleírás. Márványmellen málnabimbó. Ringásban a csípő. Széles 
háton szembenézés. Magas homlokon tarkógörbület. Piros pipacsban falfehéredés. 
Vitustáncban kiszámítottság. Gondolatjelben a pont. Hamuban mágia.

I I . TÉTEL 
KEVEREDÜNK

A fehér emberek barnábbakká válnak. A feketék kreolodnak. A rézbőrűek kisár-
gulnak. A gazdagok szegényednek, a nincsteleneknek lesz betevő falatjuk. A jég-
mezők olvadoznak, a meleg langyosodik, a forró lassan kihűl. A katolikusok refor-
málódnak, az unitáriusoknál az egy Isten hit buddhásodik, az iszlám kevesedik, az 
ateistákban mocorog a hit. Minden, ami zavaros, tisztul, a tiszta pedig szennyesül, 
az igazság halványul. Törpülnek a távolságok, nagyra nőnek a törpék, az emberiség 
óriásai elviselhető nagyokká zsugorodnak. Az emberi élet hosszabbodik, de felgyor-
sul és így rövidebb lesz. Már nem lélegzünk kiadósakat a reggeli friss levegőből, mert 
tüdőnk térfogata kisebbedik, és már a levegő sem a régi, amit érdemes kitágult orr-
cimpákkal magunkba szívnunk. A szerelem bódító érzése egyre lassúdabban bon-
takozik ki az ifjú szívekben, a szívek a nagyobb igénybevételeknek megfelelően na-
gyobbodnak, a nagy érzések elaprózódnak. A hajunk a vállunkra omlik, de fejtetőnk 
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fényesre kopaszodik. Messzire küldött tekintetünk kőhajításnyira ácsorog, az elha-
jított kő egyre közelebb esik le gyengülő karunktól, de a kozmoszba látunk. Rövi-
dülnek a fényesztendők, nő a sóvárgásunk az egyre messzebbre kerülő végtelenért. 
Keveredünk és atomizálódunk. Világunk egyre nyüzsgőbb hangyaboly és ordító  
a magány.

I I I . TÉTEL 
SÜKET PÁRBESZÉD

Minek?
Nem felel?
Feleletlen!
Felelőtlen?
Az is.
Ma is?
Holnap?
...is nap?
Ne mondd.
Nem gond!
Jöhet.
Lőhet?
Nem háború!
De ború?
Beborít?
Mit?
Inkább kit.
Ki hitt?
Lehet.
Ez nem lehet!
Legyen?
Ki vegyen?
Mit?
Papit?
Eszi?
Veszi?
Nem eszi?
Eszi ment?
Szentiment?
Frászt!
Mást?
Fára mászt?
Ki beszél?
Aki fél?
Mellékes.
Kellékes?
Az hát!
Tiéd a szó!
A vég?

Elég!
Gyúlékony?
Fogékony?
Mire?
A lelkire?
Ha van neki?
Hava Anna a neve?
És megvan mindene?
Esze?
Adta?
Eszemadta?
Rakta?
Hova?
A frontra?
Az nincs neki.
Nincs teli?
Félig ér.
Érthető?
Ha Benő!
A lágya is?
Bűzlik?
A fejétől?
Fenéktől...
A hal?
Már rég nem hall?
Süket?
Fülekre hallgat!
Szaggat?
Miket?
Kiket, kiket?
Jól tudod!
Mint mondod?
Kell?
Ha nem,
Teszem el!
Tedd el!
Vedd el!
Vidd!
Viszem!

Nem hiszem!
Hiszen?
Te dolgod!
Ha mondod!
Nem tovább!
Netovább!
Hadovát?
Hadd a mát!
Hol napot?
Ki kapott?
Meglátod!
Vajon?
Valljon?
Ki lopott!
Kikapott!
Kikapós?
Kapos?
Napos?
Pados?
Fa?
Fafej!
Fejfa!
Mentem!
Menten?
Most!
Már?
Szamár!
Aki mondja!
Az!
Ne!
Na!
Nana!
Nene!
Fene!
Mene...
Menye?
És!
Meg!
Ő!

Ki az?
Hát én?
Ki az az én?
Aki kopog!
Ki kopog?
Megint én!
Megint miért?
Csak!
Csak?
Hát csak!
Hátnak hasa is van!
Nekem is van.
Nocsak!?
Na csak!
Hacsak!
És Sajó!
Nem Hacsek?
De.
És? 
És semmi!
Semmi már?
Semmis...
Szóval?
És tettel!
Ha van.
Ha lettek volna?
Biza!
Olyanforma!

Hát legyen!
És lőn?
Vissza is!
Ebben megegyezhetünk?
Meg biza.
Abiza.
Úgy biza.
És így tovább!
Csak így tovább!
Meddig?
Addig?
Addig elé...
Lé?
Jé!
Jesszus!
És Mária!
És a fia?
Ó, dehogy!
Mit gondolsz?
Miről?
A többiről?
Mindenkiről?
Na, nem!
Hanem?
Ha nem, akkor igen?
Néha.
Napján?
Olykor.

Az jó!
Ha jó?
Hát persze!
Pláne is?
Bárhol is...
Vagy?
Ha fagy is!
Ragyog?
Nem fanyalog?
Azt már nem!
Igazán?
Talán.
Majdanán?
Miután?
Azután?
Vagy előtt?
Ha megfőtt?
Ki tudja?
Mitől?
Meg, hogy mit hoz?
És visz?
Terel.
Vedel?
Perel.
Szelel?
Nem remekel?
Fenét!
Fenekel?
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Te!
Te is!
Mind?
Int?
Kint?
Bent is?
Fent is!
Kést?
Vést?
Faragot?
Haragot?
Ragot?
Ragut?
Lét?
Lett?
Tokját!
Eszét?
Neszét?

Megint?
Mit?
Esze...
Ment?
Eszement!
Mehetsz te is?
Sétálok.
Jótállok!
Ácsorogsz?
A szó csorog!
Fogy?
Fogy nagyon!
Én hagyom!
Hagyjuk hát!
Az áldóját!
Mit rotyogsz?
Te forogsz!
Forgolódsz!

Morgolódsz!
Már nincs időm!
Lejárt?
A szád?
Ha járt?
Várt?
Mire?
A végire...
Úgy?
Na úgy!
Ah!
Ó!
Hehh!
Hahh!
Hm!
Hmmm!
Mmm...
...mmmm

szétpattintja, miközben a pillanat örömeivel tömjük szerelmetes valónk lyukas zse-
beit, és arra esküszünk, hogy íme, ez és ilyen az élet!

A távoli ködöt kémlelve, orrunk hegyéig engedjük a fölszentelt ismeretlent, ho-
zsannázunk, hogy látjuk őt, és kitartunk ezeréves védikus mantrákban gajdolt aka-
ratossággal a hitben, miszerint az Ő gyermekei vagyunk. Kíváncsiságom hajt ferdének 
sikerült minden utamon. Vajon felismer majd engem?

V. TÉTEL 
KÉRDŐJELEK

Ki lőtt azon a decemberi délelőttön a Főtéren? Lehetne máshol is olyan gyakori  
a Svédországban szokásos kérdés: honnan jöttél? Faggathatjuk az embereket arról, 
hogy merre tartanak? Ki tudja, ha én sem, merre tartok, hova igyekszem? Hogys mint? 
Meddig lesz üres párbeszédünk: hogy vagy? Hogy vagy? Miért kérdez a gyerekszáj 
jópofa dolgokat? Szabad nehéz kérdésekre visszakérdezni? Régen mindig megkérdez-
ték: ki az apád? Az Internet mindent tud? Átmehetsz a gyerekkocsi előtt? Átgázolnál 
ismerőseiden vagy megvárod, amíg ők gázolnak át rajtad? Hogy vagy Pista, bazmeg, 
hogy vagy? És a kedves feleséged bazmeg, hogy van? Mi a fenének ez a rengeteg em-
ber? Mi volna, ha előbb kiirtanád magad? Mitől jó ez a nő? Neked már csak a melle 
kék? Te is csak a lába közit nézed? Mondjam vagy ne mondjam, hogy egyből felcsinál-
nám? Vitézkedünk, vitézkedünk? Merevedési zavarod, hogy van? Beverjem a pofád? 
Kussolsz már, kinek a pap? Látod, látja már az alagút végét? Snájdig gyerek, vajon 
őt is unja már valaki? Kapaszkodik, látod, milyen nagy bogra köti a nyakkendőjét, 
miért játssza ez a nagykutyát? Látod a táskáját? Mutasd meg neki, hogy elveszíthető? 
Minek? Azt hiszed, pénzét hordja benne? Talán papírokat? Értéket? Na, lássuk csak? 
Segítene uram? Merre van a …? Nem tudja?! Nem is sejti? Lehet, hogy arra? Vagy in-
kább a háta mögött? Né, hogy kiguvadt a szeme? Mert gyomron ütöttem egy kicsit? 
Tényleg? Miért nézett hátra? A haver rögtön tarkón vágta, az is fájt neki? Tényleg? Mi 
van a táskájában? Mi is kíváncsiskodhatunk, ugye? Tudja mit, kopjon le vagy mind-
járt… Most minek ordít? Ki figyel magára? Akad valaki ebben a nagy tömegben? 
Tényleg? Hiszi? Nem hiszi? Látja? Nem látja? Köszönni sem tud? Maga hová való? 
Gyerekszobája sem volt? Ha ezt tudjuk, azt hiszi, szóba állunk magával? Na, de ilyet? 
Miből gondolja, hogy mi ráérünk?

IV. TÉTEL 
TÁVOLI

Egyszer egy galambfehér télen olyan hideg lesz, hogy befagy a pokol és mindenki 
mennybe megy, csak magam szorítom keményen sétabotom, hogy el ne essem, 
amikor megint vállamra veszem a lányok mosolygó kék szeméhez hasonlóan tiszta 
égboltot, és fittyet hányok a magasságos gondolatoknak, lábnyomomat befújja a tél 
és a jeges feledés pora, miközben lelkesen belegyalogolok a hívogató tüzes messze-
ségbe, ahol rátalálok a fekete lyukon túli páromra, akivel végre magam lehetek  
a tökéletes egész, a hibátlanul önműködő lélekszerkezet, a kézzelfogható és kifogyha-
tatlan jóság, a beláthatatlan bölcsesség tégelye. Addigra ezüstös szakállt növesztek, 
hogy bennem magára ismerjen a nálam mindig öregebb Öreg isten, akinek rögtön 
megtiltom majd, hogy imádjon, kezet fogok vele és vállon veregetem, hogy nyugdíjas 
szomorúságát oldjam kissé, vigasztalom, hiszen bátorító szavát talán nem hiába 
szórta szerteszéjjel a könyörögve hívők között, kettőbe osztott világunkban paradi-
csomba csábítva minden halandót, kényszerképzetünknek szárnyakad nem hiába 
adott. A taposómalmokban gyötörtek többsége elrugaszkodni képtelen a jelenből, 
isteni szikránkat, akár a csipkedő kellemetlen bolhát, körmös gondolkodásunk között 
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