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Tar Károly 
 
Őszikék 
 
Búcsú a cipőkanáltól 
 
vérzik a cipőkanál belerúgott  
mert lábába harapott  
kit kedvese elhagyott 
árván dühödt ember: kibicsaklik 
kedvese sarkát akarta s még mindet 
a nem éppen elme–nőben 
segített neki elmenőben 
ölében hagyta nagyrakás álmát 
nem ígért több tudásfa–almát 
döndült az ősz benne is 
rózsakönnyek hulltak 
a természet természete szerint  
már nem dolgozott 
elment a kedve, elvitte a kedve(s) 
az utcai lámpa lófeje búsan bólogat 
3D–s nyomtatójára tekintve fogadta 
holnap majd meglepi önmagát 
lakásának levegőjébe maradt kedvese  
mentett képének másolatával  
és lapozhatóvá teszi 
álmában elszórt sóhajtásait 
USB–tárolóra rakja tüzes napjaik 
apránként szétszórt gyönyöreit 
göröngyök görögnek 
már csak telefonja okos 
összement tejként savanyodik 
virága virtuális cserépben 
véres büntető cipőkanál  
 
 
 Séta közben 
 
felhők fölé nőtt bo(d)ros őszi kék 
szívünkbe szöknek az őszikék 
jön deresedő őszbe vegyülve 
őszbe csomagolt tört tavasz 
egyébként ugye szabad vagy 
s valaki majd megkérdi:  
mehetsz, vagy maradsz 
 
Magány 
 
Bocsánatot kell kérnem Valakitől, 
hogy még élek. 
Forgolódom ágyamban, még nem koporsó, 
még nem  félek. 
Egyed vagyok, gazdám sincsen, életem 
minden kincsem. 
Érdemeim kicsinyek, avagy nagyok,  
magam vagyok  
a jó Bagaméri, ki fagylalt helyet 
útját méri.  

 
A z első és utolsó oldalon   

Carolina Alexandra  Falkholt munkája 

 
 
 
 
 

 
Ki–  és betakarítás 
 
a műtőben Pavarottit kérte 
rúzsos altató segítette fülemébe dalát 
gerincébe rozsdás kötőtű hatolt 
gondolta lányokba pisilni jó 
GPS nélkül útra kelt mondatok 
kóvályogtak az őszülő őszben 
kit mikor talál el nem tudható 
 
revolver kellene soklövetű 
szószóró automata  
sejtetni magából jót 
vérnyomásával fényre válthatót 
szürke marha kérődzve szólt: 
szarva magam vagyok   
lent és fenn a bányászok élete 
fényforgácsok hulltak 
elkékült forró csillagok 
lelkébe katétert dugtak 
belevizsgáltak sok titkon szült szómagot 
huzat téblábolt érzéseiben 
körmönfont leves párolgott legott 
a társadalmi bográcstól 
valakik eltérítették 
s helyet mutattak neki  
ezreket ringató repülős fapadon 
ágytálat ringat a hajnal 
 
az égi rendőr integet 
elszállni kedve nincs 
kiborult habfelhőben terpeszkedik 
minden semmibe torkolló hazaút 
emlékezés fuvallatban szárad  
patyolat lélek lecsúszott takaró 
kiterült sápadt testek fölött 
fényszínpadon lebeg heavy metálban  
áztatott mesterséges köd 
 

 
 
 
 

A szerkesztő munkatársai: 
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Vály Sándor 


