
      

                       Téli versek 
 
     Süvölt a szél* 
 

Süvölt a szél, fagyos ágon                           
Gubbaszkodik a madár,                               
Gubbaszkodik, álmodozik:                          
Hol a tavasz, hol a nyár?                               
 
Hová lett a zöld lomb, virág,                      
Meg a tarka pillangó?...                                
Süvölt a szél, csörög a jég,                         
S nagy pelyhekben hull a hó.  
                     
* Egy száz esztendős első osztályos 
olvasókönyvből 
 
Tar Károly 
 
Téli szél 
 
Itt a tél! Itt a tél! Itt a tél! 
Felkél sietve s beszél a szél. 
Szóra szót összehord és havat, 
Nem kímélt sem vadat, sem madarat. 
Ránk borítja a sötét eget,  
A sápadt arcú fellegeket,  
Feltépi a nagy égi dunnát, 
Fütyülve borzolja a Dunát,  
Szétszór milliónyi csillagot, 
Porcukor-puha földtakarót, 
Szánon, sítalpon dombról csúszik 
Jégpálya jegén fényben úszik 
Cikázva csapkod, korongot űz  
Hahotázva örömökbe fűz, 
Kipirosítja az arcodat 
Bámészkodókat is vacogtat, 
Bocsánatkérően meglegyint 
Ezüstös karácsonyt hoz megint 
És ha zörget is sok virgácsot 
Újesztendőt kelt és kalácsot. 
 
Téli mosoly 
 
Pecsenye pirosra pirítja 
két kezed a tél 
Párásat pöfékel párosan 
tüzelő tüdőd 
Felhőben fürdőzik fölötte 
kéken kél az ég 
Szemedben szikrázva szökkenő 
tavasz tündököl 
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 Politikamentes kérdések 
 

Megint piszkos a politika. Nézi az ember a televíziót és észre kell ven-
nie, hogy az EU válogatott leányai és legényei kirívóan másként gondol-
kodnak, mint az Unió egyszerű polgárai. Politikamentes folyóiratunk sem 
kerülheti el a kételkedést: Ezek a jól táplált hölgyek és urak ott Brüsszel-
ben vagy egész egyszerűen botcsinálta politikusok, vagy minden porciká-
jukban érdekemberek? Az egyszerű embernek érthetetlen és logikátlan 
érveket szajkóznak mostanában különösen az Európát felkészületlenül ért 
népvándorlásról. Tény, hogy ezrek igyekeznek a nyugat-európai jóléti 
államokba közel-keletről és az afrikai országokból. Miért éppen most jön-
nek? És, ha jönnek, miért gyalog? Miért nem utaznak különvonatokkal? 
Miért nem utaztatják őket, ha annyira szükség van reájuk? Talán ismeret-
len az érdekeltek előtt a munkaerő toborzás pofonegyszerű módszere? 
Miért nem egyszerűbb személyre szóló meghívót és repülőjegyet küldeni a 
menekülteknek? Ha munkaerőre van szüksége a nyugat-európai országok-
nak, miért nem toboroznak civilizált módon arab és afrikai embereket, 
netán családokat a munkáltatók? Miért nem utaztatják őket célirányosan 
oda, ahol hasznos munkát végezve alkalmazkodnak az európai élet meg-
szokott normáihoz? Miért nem utaznak a munkavállalók repülővel? Miért 
kell nekik országhatárokat megsértve lopakodniuk vágyálmaik országá-
ba?  Miért kell kötelezően befogadniuk a menekülteket az EU minden or-
szágának? Miért kell előnyben részesíteni a menekültek középkorban re-
kedt, az emberi jogokat tipró vallásosságát a keresztény vallás normáinak 
kárára? Miért kell leszedni a templomokról és a reklámokon látható 
templomokról is a kereszteket? Miért kell megengedni a betelepülők több-
nejűségét? Miért kell az európaiaknak elnézniük a bevándorló nők meg-
alázó kisebbrendűségét? Miért kell félelemben élnünk?Miért ismétlődik a 
történelem, amikor most a római birodalom rabszolgatartásra épített gaz-
dagságánál gazdagabb országok, holmi civilizált rabszolgasággal kíván-
nak egyre nagyobb haszonhoz jutni? A népvándorlásra biztató oligarchák 
miért nem költik millióikat a háborúkban szétrombolt országok újjáépíté-
sére? Miért nem telepítenek gyárakat oda, ahol ennyi a munkanélküli? 
Miért nem építenek oda kórházakat? Miért nem küldik az egyre halmozott, 
fölöslegesen tárolt élelmiszereket az éhezőknek? Miért nem építenek uta-
kat, városokat ott, ahol a primitív életmód miatt erre eddig nem volt lehe-
tőség? Miért nem segítik a világ leggazdagabb keleti országai a szom-
szédságukban elszabadult poklokban tengődőket? Miért nem támogatják 
saját fajtájukat? Miért nem teremtenek békét környezetükben?Miért nem 
tisztázzák a politikusok, hogy kik a folyamatosan élesztett háborúkban 
ludas fegyver gyártók és – szállítók? Miért nem súlyt le rájuk a nemzetkö-
zi jog, miért nem üldözi őket, akár a drogkereskedelmet, a nemzetközi 
rendőrség? Miért? Miért? Miért sűrűsödnek az egyszerű ember agyában 
az ilyen és hasonló kérdések, amelyeket megkerülve választott politikusa-
ink emberbarátságról, Európa átjáró-országként való elfogadtatásáról, 
empátiáról és az európai emberek már-már fentről irányítottan szükséges 
keveredéséről papolnak. Miért? Miért? Miért?  A kérdésre az illetékes 
nem kíván felelni. Félrebeszél, mögöttesen szól.  

Mi, akik nem kívánnak a piszkos politikába keveredni, megütközve 
látjuk, hogy az eddig békésnek tudott Skandináviában iszlámosok robban-
gatnak, nőket erőszakolnak, zsidó templomokat gyújtogatnak. Egy eszten-
deje pedig egyre több a koldulást főfoglalkozásként űző balkáni ember és 
asszony. Az eddig példamutatóan tiszta országok szemlátomást koszosod-
nak. Rend helyett rendetlenség, szabatosság, rosszarcú, a vendégillemet 
nem ismerő betolakodó. 

Nem foglalkozunk a politikusokkal, nem érdekel a politika. De a politi-
ka betolakszik hétköznapjainkba, nem tiszteli szokásainkat, vallásunkat, 
mások javára korlátozza szabadságunkat.  A demokrácia megint nem mű-
ködik. A megválasztottak megfeledkeznek megbízatásukról, a pénz az úr. 
Milliárdok diktatúrája kezdődött. Kinek minél többje van, annál nagyobb 
a hatalma. Beleszólhat és bele is sz..hat az életünkbe? 

Tar Károly 

házunk tája 


