
Tar Károly versei

A magunk ünnepe

Minden napunk cikornyás ünnep.
Evés, ivás, tivornyás ének,
nagy disznóságaink talmi tora,
magunkfelejtés, cifra búbánat,
fajzott császárodásaink sora.
Felültetnek cifrázott gebéjére
a múltnak, terelgetik a szegényt:
bűnbánat takarója melegítse
nyájszellemét, s fölötte nyeregben
uralkodója messze hangzóan 
dalolja paposan lágy énekét.
„Lesz még ünnep a világon?”
A kérdés mindig, mindig a miénk,
a jelen rója az idő falára: 
az ünnep mindenkor a gazdagoké. 
Szegénynek nincs egyebe: csak tora.
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Lány volt

Lelke víz
Sorsa szél
Szeme tűz
Szava fél
Élte szűz
Lépte fél 
Csókja íz

Szája mart 
Háza cseng
Karja vas
Agya reng
Feje kas
Tette leng
Szíve part 

Egyed volt
Jönne már
Virágszál
Sötét zár
Aranytál
Másra vár
Lány ki holt

6292                                                   Irodalom                                            



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.
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Felmérés

Hasam fogy, a hajam nő 
minek nekem nagy bendő 
zsírom van még bödönnel
elfogyok a ködökkel
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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?
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Taroltan

Tar vagyok…
Tar?
Ne tessék sziszegni!
Selypítek…
Akkor inkább mondja cz-vel!
Hogyan?
Kopacz…
Ha megütlek, mit adsz?
Pofot kapsz!
…vágsz?
Pofát!
Profánt itt, miért?
…és most!
Mást, talán!
Na mit?
Itt is ezt!
Mit?
Itt és ott!
… , is…is
… de Thar
Selypítsz?!
Sz-olok.
Traccs…
Khé
…lek
…lakk?
Ko-per
…pacz!
… pác!
…pec

… pucc
… hetsz
El-me…
… hatsz
… hetsz
Na!
Ná!
me…
má…
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… most
Brrr!

Züm-züm

Érik a szamóca
Erika mosolya
Aranyló kikelet
Hajából integet

Fogain csilingel 
Szavával kilincsel
Ajtaját kitárja 
Ránk ragyog világa

Fényárban kavarog
Vágyágyra csavarog
Kedvünkön áttáncol
Szívünkben viháncol

Érzelemkabóca
Félénkség kanóca
Tüzünket csiholja
Kedvünkre csókolja

Erika

Erika, Erika
Sokksávos muzsika
Érik a szamóca
Zümmög száz kabóca
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Az ember

Az ember merő 
erő
Az ember szirmos
cirmos
Az ember ketyeg
hetyeg
Az ember tönk
döng
Az ember fél
él
Az ember gagyog
ragyog
Az ember báva
gyáva
Az ember irigy 
mirigy
Az ember ír
sír
Az ember jeles
szeles
Az ember kél
fél
Az ember lő
fő
Az ember nyár
vár
Az ember okos
tokos
Az ember óra
óda
Az ember párzik
fázik
Az ember setteg
retteg
Az ember sál
száll
Az ember tél
szél
Az ember kutat
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ugat

Az ember úr
fúr
Az ember vágy
ágy
Az ember hörög
zörög
Az ember ár
vár
Az ember agy
fagy 
Az ember szalad
szabad
Az ember halad
marad
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Summa

múltam kezét szorítom hálásan
kétszínűre  festettem magam
olcsó húsomnak híg levét agyamban
már gyermekkoromban lékelésekkel próbálta
amikor fejjel vitt a cementkorlát sarkának
és a játszótársam által egyensúlyozott 
jégtörő vasával jól fejbekólintott
később jött meg az eszem, 
háború volt a második világégés
késtek a buszok és a vonatok, 
későn érővé váltam magam is
négy szülő alatt cseperedtem anyátlanul
pad alatti szeretett huzatban 
páromtól vártam az anyait 
miközben megszokásból anyává tettem
családom szétverte a szekus akarat
múltam vigyázta besúgó nem lettem
vörös káderlapom ellenére magamban ellenálló
hálásan köszönöm nyugtalanságommal 
sakkozom ráérősen régi barátom ő
levett kalappal áll a velem történtek fölött
ketten figyeljük miként öregszik 
segítségemmel szépülve múltam
a mindig mostohának öltözött jelenben
a ki tudja hányadik világháború idején
ki múltjával hálásan szorít kezet 
mert szokásból a megalkuvással ténfereg
a sír előtt visszasírni mit lehet
köszönet érte, hát köszönet, 
nem kellet volna, igazán nem kellett volna
de mást nem lehet, mást már nem tehet
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Compendium 

aki fél, félig él
tudatod épp henyél 
miért, mitől, kitől?
értelmed cölöpje rendre kidől, miközben rengeteg urad előtt lehajtott fejed

élted tanít, hevít
múltra jövőt kerít
miért, kiért, hova?
csábít: ne csüggedj soha, hiába nem élt még senki, képzelj magadnak túlvilágot 

bíztat, és rekeszt a kereszt alatt virtuális malaszt, félelemben taposott fél életet
a lélek lélegzet
elszáll, befellegzett
nem egyéb: sima sál

félszed génbe írva
elkísér a  sírba
élted fél, ha félted, 
bátorság az Isten, ha kell, segítve segítsen minden félő ember rajtad és rajtam is
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Bodor Zsuzsanna
Tűzzománc munkája 


