
beletörődött 
igen 
igen, az arca beletörődést muta-
tott, igen 
és kedves volt 
pihent 
igen 
és boldog  
talán 
mintha a boldogságnál is bol-
dogabb 
elakad 
de közvetlen előtte 
igen, a fájdalom 
ez az elkerülhetetlen fájdalom 
ami 
rövid szünet 
ami lényegtelen 
S mondott valamit 
valami egyszerű 
érthetetlent 
ami nem jelentett az égvilágon 
semmit 
vagy mégis 
igen 
a fájdalmat 
norvég és német keverék nyelven 
Gott, hogy rohadna meg ez a 
fájás  
mondta 
elmosolyodik, rövid szünet 
aztán a ruháit kereste a szemével 
S az a lány 
a szobalány 
elakad. Rövid szünet 
Az a lány, Line 

kérdőn 
vagy Lina? 
a szolgáló 
Rita lett volna? 
Rita 
igen 
kikészítette a ruháit 
néhány darab már az ágyon 
feküdt 
a többi a szekrényben lógott 
s akkor én 
elakad, rövid szünet 
igen 
én 
elakad, rövid szünet 
Érzem a ruhái illatát 
De ő miért nincs itt? 
Megpillantok  
egy hajszálat a hajtókáján 
fehér 
erős, mint a drót 
kabátzsebében dohánypor 
elakad, rövid szünet, az ajtó felé 
pillant 
Átveszem a felöltőjét 
rövid szünet 
Ibsen 
Arra gondoltam 
elakad, rövid szünet 
Csak Sigurd jönne már 
nyomós oka lehet, ha késik 
Hiszen a születésnapom van 
Jöhetne már Sigurd 
hogy együnk 
Rövid szünet 
De Ibsen 
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Tar Károly 
 
Következtetések 
 
azok a régi  telefonok  
akár a fák 
gyökerükkel szívták táplálékuk 
azok a fák  
azok a tölgyek, azok a hölgyek 
akár a régi telefonok 
gyökereikkel szívnak magukba mindent 
 
az emberek töpörödő mobilok 
gyökértelen telefonerdők 
akár a láthatatlan gyökerű fák 
vizet zabálnak szüntelen 
és zöld levelek helyett 
szerves gondolatokat alakítanak  
 
elmélkedéseinket tébláboltatjuk  
hatvanhat százalékos lében 
információkat darálunk 
s futtatunk folyton 
színesnek képzelt 
levelekben rögeszmésen 
spanyolviasz-gondolatokat hajtva 
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a cseppfolyós élet érdekében 
alakul már gyökértelenségünk  
indul az erdők sötétje 
s nem lesz örökzöld 
a bokros remény sem 
a mobilozott viharos világ 
árdagályokban próbált 
apadó térerején kívül 
 
s akkor a költők  
akár azok az égígérő fák 
koronájukkal harangozva 
időnként makacsul  
kimerült telefonjukon  
györekeinkből csöngetnek egy picit 
 

Lund, 2008 szilveszterén 
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Tóth Kati rajza 

Most vélhetően ül és ír 
elbizonytalanodik 
talán mégsem 
egy biztos 
a szobájában van 
igen 
igen, és fekszik 
igen, fekszik az ágyban 
az egyik ajtó felé tekint 
örökké fekszik 
egész idő alatt 
csak fekszik 
Rövid szünet 
Fekszik és pihen 
vagy alszik 
talán 
pillanatnyi szünet 
fekszik 
teljesen kifehéredett 
ősz a szakálla 
Nagyon rövid szünet 
Ki tudja, mióta ősz már 
a szakálla 
ősz 
Nagyon rövid szünet 
S a haja is ősz 
Valamikor egészen sötét volt 
de  
ma már teljesen ősz 
A homlokára tapad 
S a szája 
rányílik 
egy pillanatra elkalandozik a 
gondolata 
a rázuhanó fájdalomra 

azelőtt 
pillanatnyi szünet 
azelőtt 
igen, régen a fájdalom csak 
időnként 
torzította el az arcát 
hirtelen 
váratlanul 
futott rajta végig  
a fájdalom 
nagyon rövid szünet 
azt hiszem, tudomásul sem vette 
pillanatnyi szünet 
s akkor 
furcsa hangok törtek elő 
nyers szavak 
összefüggéstelen szavak 
elejtett szavak 
Talán  
igen, töredékek 
nagyon rövid szünet 
a fájdalom szavai 
miközben, igen  
miközben mozdulatlanul feküdt  
s az arca 
rövid szünet 
már talán kisimult 
hogyan írjam le 
pillanatnyi szünet 
szinte nyugodt  
rövid szünet 
beletörődött 
talán 
elbizonytalanodik, ismerkedik a 
szóval 
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