
Tar Károly
Saját képemre faragott versek
Átiratok

Ady nyomában
Ady Endre: Párizsban járt az ősz…

Párizsba tegnap berepült az Ősz.
Szent Mihály útján bandukolt öregesen,
kánikulában zaj-lombok alatt
kapkodtam ősz fejem.

Gyalogoltam magam is a Szajna felé
s lelkemben régen elégtek a rőzse-dalok:
furcsák, kivagyisak, lelombozók,
arról, hogy nemhiába éltem s dalolok.

Régen elért az Ősz, némán fehérített
Szent Mihály útját, a Sorbonne-órát,
s a Szajna parti fényt velem miért
jövőm-hullató őszömön ismertette meg?

Perc-életem röpke Nyara így is megremeg
Párizsba kacagni hozott az Ősz
Költőnk nyomában fellélegezhettem
kitaposott éveim súlya alatt.

Békesség embertől

Reményik Sándor: Békesség Istentől

Nyugalma, nyugalma miként lehet, 
kinek örökösen sanyarú a sorsa,
önmagával vív, küzd békétlenül?
Békessége embertől nincs soha.
A világ vadítóan mostoha.
Békesség embertől!
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Nyugalma nyugtalan viharmadár
Ember-hullámok felszíne fölött.
Háborodott mélység és magasság.
Kétség: valóság és hite mögött

Ideghullámos sejtések között.
Békesség embertől!

Nyugalom: a nyugtalanság erő,
Ó Ebola, halálos kórbokor.
Terjeszd tudatos nyugtalanságod,
Szóval, csókkal, sóhajjal mindenkor.
Az ember majd nyugszik valamikor
Békesség embertől

Éjjel-nappal mondd, zengjen a szád.
Dicsérd az emberek örökös javát.
Üres perceid így kitágíthatod. 
Világra így hozhatsz újabb csodát.
Fújjad csak bátran életed parazsát
Békesség Embertől!

Békesség Embertől: ma így köszönj.
Az Istennel gondod már nem lehet.
A Bölcs elvégezte a világért,
Megtett mindent, amit csak ő tehet
Nyugodj? Nyugalmad úgy is eltemet
Békesség Embertől

Örökös feltámadás

Reményik Sándor: Krisztus nem támadt fel

Nem szűnt a színlelés
Vétkes szó buzog fel
Hazudnak a harangok
Ő még nem támadt fel!

Még most is ámítjuk
Magunkat és mást is.
Régi úton lábunk
Tőle messzire visz!
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Irigység, önérdek
Zápor mindenek felett 
Ő még nem támadt fel,
Ő ma is szeretet.

Most tágas a világ,
Pénzért a szolgaság
Ő még nem támadt fel,
Ő ma is szabadság!

Tömjénes dogmák
Agyalt tünemények,
Ő még nem támadt fel,
Ő ma is a lényeg!

Közömbös a világ
Eszmétlen az ország,
Ő még nem támadt fel
Benne az igazság!

Nyájként újra baktat
Kaparhatsz magadnak?
Ő még nem támadt fel.
Vele békén hagynak!

Templomok, imádság,
Dogmák, vak-hit helyett,
Eszed józanságnak
Teremtsen jó helyet.

Óh! világ  - sanyarú,
Szitokszó nyugodj el
Zengnek a harangok
Ő még nem támadt fel!

Irodalom                                                          6327



Medáliák
József Attila Medáliák
A 12. rész kiegészítése

12.
Az eltaposott orrú fekete,
a sárga, kinek kékebb az ege,
a rézbőrű, kin megfagyott a vér
és a lidércként rugódzó fehér –

A szentség-sziporkából részt remél,
a szürke, mit a józanész felél,
a kibuggyanó vörös melege,
s a zöld őserő nyugalom-jege.

Amikor utamon átment a kedves

József Attila: Amikor az uccán átment a kedves

Amikor utamon átment a kedves
Levelek hulltak a levelekhez

Mikor könnyedén pázsitra lépett
Szöszisége aranyosan fénylett

Mikor hajhulláma egyet rándult
Elsárgult levél utána bámult

Délibábként lebegett a fényben
Színek sápadtak akkor az őszben.

Ott álltam szépségsugara szélén
Mágnesek mozdultak szívem mélyén

Csodáltam, kívántam esztelenül
Magamnak képzeltem meztelenül

És tüzes vágyam fogam közt tartva,
Lelombozódságom vittem partra.

És ment a kedves kedvemet szegve
Villanó szerelmem adva és verve.
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Örökös küzdelemben

Az ágy közös/A párna nem.                                                                                                                            
Pilinszky János: Életfogytiglan

Ezred évekkel ezelőtt
mondhatnám úgy is: hajdanán,
nem titkolt vágyam volt,
hogy hadüzenet nélkül
felségterületeidre behatoljak.

Győzelmi tivornyákon
gyűrtelek olykor magam alá.

De az örökbéke hajnalán
útlevelem szerelmes pillantás
lábad emelkedő sorompója alatt

felmutatott simogatásaimmal
lépem át felséges országod
átjárhatóságával  hívogató határait.

Uralkodni engedtél belügyeidben.
És aztán szelídülten már csak arra vártam
hogy mosolyoddal életre szólóan leigázz
karod lágy szorításában

Bölcsességek
Az ember gyűjtő 
Az ember rontó. 
Látóvá kell lennünk .

Vass Albert 

Csupa szem, mégis vak.
Csupa fül, mégis süket.
Csupa gondolat – gondolatlanul.

Halálakor méretkezik minden ember:
kölcsönvett anyag csupán,
mit visszaforgat a természet.
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A világ tőled függ.
A világ tőlem függ.
Olyan, amilyennek befogadjuk.

Nyelvek jönnek, nyelvek mennek:
alkalmazkodó emberiség:
Anyanyelve a költészet

Akt
Kányádi Sándor: Valaki vár a vágy telén

valaki vár a vágy telén
fűti fagyasztja kedvemet
magát simogatja belém
rendezni benső rendemet

az örvény végén fény süvít
mögöttem cifra rengeteg
vég előtt hajrában feszít
sodor érzelemfergeteg

lelkünk lobogva megmarad
ki az ki ezt kiismeri
reményem tovább nem dagad
már az elmúlást hirdeti

valaki vár a vágy telén
hűs szoba lenne életünk
sohasem szerethet belém
jégcsapos a lélek(g)zetünk

valaki kárt kerít reám
ki félve él a felemen
szobrozva szertelen leány
nem kérdi miért szeretem
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Most múlok pontosan

a Csík Zenekar nótájára

most múlok pontosan
engedik hadd menjen
életem halálom
bizonyos egyetlen

itt állok egy helyben
ennyi jutott nekem
törődik elpereg
naponta kenyerem

nézem hogy elalél
bennem az élet
szatyromban sok kacat
rám ragadt remények

magamat siratom
figyelj már kiskomán
a kozmosz tengerén
hányatott rakomány

sántikálnék tovább veled a létben
álmaim felpiszkált apró motorján
merev lemezem vért vibrál a gépben
múltam gát és sok cseles csalogány

mióta képzelem
magamat látom hol pokol
babusgatom a voltam
jövőm így haldokol

szilánkos mennyország
foltozott torz tükör
szentjánosbogarak
fényével tündököl
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Figyelmeztetés

Egy régi latin felirat kiegészítése:

LIVIDE>PONETVVII TANDEM (…)
NON ALIVM LEDIS TE (…)
„…./ Nem más, magadat bántod”

„Nem mást, magadat bántod”*,
Ha örökké önmagad látod.

* A kolozsvári Mátyás utca 3 szám alatti épület falában találha-
tó reneszánszkori ablakkeret-töredék felirat-töredéke. Fordította Szabó György)

A smár nóta

Így mulat egy magyar úr
Amikor éppen nem fúr
(Mondóka)

Ne hagyd el soha, aki néked libád,
Hisz téged sem hagy el számtalan sok hibád

(Tarka Roly: Tangó)

Skandináv magyar reminiszcenciák a „Már mi nálunk, babám” 
és más hasonló mulatós nóták dallamára, valamint csujogatások, ujjongatások és csú-
fondáros sóhajtások.

Kiment a ház az ablakon
Velem maradt eszemasszony
Cúgot kötött a hasára
Statisztikát a farára
Úgy ballagott a nászágyba
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A leboruló szivarvégit
Csókolom a szíved szélit
Répa retek bögyörő
leányokban gyönyör ő
Lokniban van a haja
Szebb mint a vasorrú baba

Strófa!

Lundba lőttem Jötebojból
Egyet a kishatósugarúból
Lett is észt is ria dalom
Vé alakba liba halom

Zúg a nádas, szakad a szád
Kárthágóba megy a csapás

Szar a jevó, néha tizenkettő
Süket mennykő mind a kettő

Kis nyulacska pöszte jöszte
Tavaszi lé megfüröszt-e?
Rémszarvaska jerde jerde
Svédmagyarnak Tongajerde (Tångagärde)

Lári fári meg kell várni
Frissen jóó ó a csók
i
A tangó is még kapható
Egész éjjel rakható
ha kiki

Johny legyen a jegyem
a hegyen a begyem
ki nem állom
hogy megint csak álmom

Az ember, ha béna és léha
nagyon is senki
milyen jó mégis a habos
sütemény vekni
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Lihegő költemény
van az ő tetején
jaj de jó a babos
korai vetemény

Piros vér foly a ruhámon
Mosásakor majd megbánom
Hő nagy uram, vadnagy uram!
Mi fáj neked édes utam?
Lehidegültél a létben
Lefeküdtél vele tétlen

Száz szál elemlámpát gyújtsál
Fényözönben verset furcsálj
Kiblablablagjál a vásárba
Esnél bele a bélsárba

Nesze neked teknő s
béka
Hallom vámra ment egy
véka
Szia világ é
sss
sok pá
linka
Hol végződik Hungária?

Sellők árnyán jöjj s kerhülj velem
Sze (l)lök vad vak madonnám
Nosza cserdi, de repüljtelen
Majd csak bebiztosít
A hangyaszerelem

Mikor mentem Pestre
Csütörtököt lesve
Utánam kiabált
Egy lagom* menyecske.
Adtam neki egyet a magányból,
Gyomorerősítőt kutyafából.

*svéd kifejezés: éppen elég
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Hetvenked(t) tő kék szemfedő
Száz szál gyertya sár(ga)lepedő
Beugrom a hamvvederbe
Kék a nótám így keverve?

Piros, piros, piros
Va(ll)jon: hány is az a piros
Hede!
Piros port szí(d)tam
Az estve
Az kell nékem, az kell néked
Aki aztat keverte
Hede!

Most kezdődik, most edződik
A lánc
Rakasza, de rakassa
Nincs annak semmi baja
Ha most kezdődik, hol végződik
A pác?

Már mi nálunk bám-bám
Mar mind nálunk ahány
Ez jött rászokásba
Keverik az embert
Szétverik a rendet
Patyolatos gyászba

Fölmennek a lányok
A nők tetejébe
Lerázzák a jogot
Ha férfi vagy fogod
Egyen kötényedbe.

Általmennék, de nem verek
Senkit tönkre
A hídon, ladikon,
De nagy titkon.

Ott lakik a, de hol lakik
A szeretőm, a vadludam,
Az én golyvás galambom.
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Ott lakik a háremben
Az egyedik (r)ut cában
Piros csizma, csinos izma
nyílik az udvarában.

Lármás loknit szerel a hazám
Szeret engem most is igazán
Párnás haknid hadd kutatom fel
Csak a hazát sose adjam el.

Mert!

Szép a morzsám, nincs libája
Csak egy picit tipegős a házsártja
De hiába, ha hihi-bája nincs néki
Vagyok én, s a kénye kedve vidéki.

Hede!

Régi a rózsám, rém himbálja,
Csak a csicsit csicsegősen csáválja...

Ácsi!

Bácsi, kell a végét rázni?
Mélyre minek ásni?
Magyarkodva fázni?
Magunkat felrázni?

Ni ni ni ni ninini
mi mozgott a, mi lógott a,
ki spórolt a
ki handabandázott a
ki kivagyiskodott a
talpig ki égett a
csipkefodorban?!

Hede!

Ment az eszem, tudom én azt,
jön a banbám, eszem én azt...

Mácsi! 
So(rra)se halunk meg!

6336                                                   Irodalom



Páholy                                                           6337

Percenként

Mottó:
„Immár elmegyek, 
vissza nem jöhetek
Immár messze fut 
és nincs visszaút.
Utam vissza akkor lesz, 
mikor a holló fehér lesz.”

Erdélyi németek búcsúdala

Nagytakarítással fejezd be életed,
sablonokkal rakott lelked súrold:
Takaríts!
Takarodj!
A feledés göröngyeit morzsolják már 
fölötted megkönnyebbülten 
bő fizetést remélve sirató seregek.
Nemcsak szemforgatók, most-sem-ellenfelek.
Csak a mindenkit túlélő zsoldosok. Miért?!
Helyüket keresik helyedben a helytelenek.
Mekkora nagy-nagy takarítás kellene
a valamennyire is tiszta, szép halálhoz?
S fény: a lélek – agyakban, s a fejek körül?
Mire vársz?!
Mire vágysz?!
Dicsőség nélkül, barom gyanánt fogsz immár
e koszos földi létből – percenként – kimúlni.
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Kereszt(metszet)

Isten és ember között áll költőnk.
Őrült próféta, eszelős látnok.
Fölfelé és lefelé menydörgött
táltosként, sámánként is. Világunk
soha „el nem ismert törvényhozója”,     
hivatásból „a nemzet szószólója”.
A „faj antennájaként” fölfogta      

„az idők láthatatlan jeleit”.       
„Minden tehetségünk… a magyarság
fönnmaradásával kínlódott.” 
Versbe foglalt „újságlevelekben”
„lélekben beszélt titkos dolgokat”,      
épített nyelvből gyülekezetet.
„De híremet nemcsak keresem pennával
Hanem rettenetes bajvívó szablyámmal.” 
„Óh szegény országunk. Óh szegény hazánk.”   
Próféta prédikátoraink, jó költőink csak
„Bőgették az oboát / És holmi gyász-
trenódiát / Ríkassanak jajos versekkel”     
— mindhiába. „Vár állott, most kőhalom…”    
És „Más faj állott a kihunyt helyére”,     
— — — — — — — — — — — —
„Névben él csak, többé nincs jelen".     
Nyelvében élt büszkén nemzetünk
S most darált szavával erkölcstelen.
„És más hon áll a négy folyam partjára”,     
— — — — — — — — — — — — —
régi dicsőségünk lantján odalett.
Társaival szólt: országunk csak volt.
S hogy lesz! Hinnünk kell Széchenyivel!
„És annyi balszerencse közt… Oly sok
viszály után… Megfogyva bár” és törve     
nagyhatalmi Trianonokban is 
él nemzetünk. S hazánk: a nagyvilág! 
„És az idő röptét terhes bánat-
tal elállván / A gyűlöletnél jobb
a tett". És kezdj újabb életéneket.      

Ajánlás
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„Honfi! mit ér epedő kebel e romok ormán?"     
Költő szólj mai szókkal ilyenformán:

"Hass, alkoss, gyarapíts:" s fényre derülsz!         

Az idézetek Shelley, Walt Withman, Ezra Pound, Kassák Lajos, 
Csoóri Sándor, Zrínyi Miklós, Kölcsey Ferenc, Pál apostol, Csokonai Vitéz Mihály és 
Vörösmarty Mihály műveiből valók.

Búcsú
Balassi nyomán

Már nem sokasodik, már nem aszúsodik
a bú fölöttem

Éltem elégségét, létem javarészét 
szépen töltöttem.

Mármost józanodom, mikor tántorodom
édes illatától.

Látom káprázatom, ébren ábrándozom
égett világától. 

Évek sorakoznak, mérgek rohamoznak
félsz-felejtés helyett. 

Mint rossz kábítószer, muszáj óvószer
sok-sok évem felett.

„Mint sík mezőn csak egy szál fa egyedül 
úgy élek”,

Semmim lombozódik, kedvem  zsugorodik, 
henyélek.

Minden korahajnal, ébren elém nyargal,
serkent megint.

Szép jó Violáktól, bögyös leányoktól,
szerelemtől int.



De mint jó iparos, létem zűrzavaros
jelenemben.

Már csak búcsúzásom, legyen megszokásom
életemben.

Szervusz, világ-virág, szia, észkikelet,
tere-fere.

Rúgom a hetvenötöt, vágyam töpörödött
csere-bere. 

Inkább jómagamat, minthogy sok másokat
eddig szerettem.

Némely igazságtól, sok rút gazságtól
most búcsút vettem.

Vágy és szenvedés

Nincs vágy, nincs szenvedés 
Buddha

minek a szám, ha szép szavam nincsen
minek a vágy, hisz szeretőm sincsen
nincsen szava a tiszavirágnak
nincsen szája a párosodásnak
keserű-édes méz a vágy mindnek
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