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Mi a vers?

A vers a lélek sóhajtozása, egy kisza- 
kadt sóhaj. A vers a lélek szavakba szőtt 
kitárulkozása.

Ez a szavakba bújt sóhaj szubjektív, 
határtalan és végtelen, múltba tekint és 
jövőbe lát, szépséget hord és fájdalmat 
szorít, könnyet sirat és gyönyört csókol, 
drámaiságot hordoz, cseppre tekint és 
világot lát.

Külön szeretném kiemelni, hogy a 
legszebb versek mögött vagy a versek- 
ben igen komoly drámai erők feszülnek. 
Talán nem túlzás azt mondani, hogy nagy 
vers drámai erők nélkül aligha létezik.

Ezt a sóhajt hol az ösztön, hol a ráció 
formálja szavakká, sorokká, versekké. A 
szavak egymás mellé fűzése, versszerű 
sorokba szedése persze még nem vers.

Az alkotó érzésvilága, képessége, te- 
remtő ereje emeli fel ezeket a szavakat 
egy magasabb régióba, a költészet vilá- 
gába, abba a világba, ahol képeket szül a 
szó, ahol szabadon szárnyal a szép, ahol 
értelmet kap a csend, ahol a zene szóla- 
main száll és megtisztul az ember.

Mert a vers nemcsak érzéseket, gon- 
dolatokat röpít, hanem hangokat fúj, 
muzsikál, zenél is. 

Az igazi versnek dallama is van.



A kötött szótagszám, a hosszú és rö- 
vid, a magas és mély hangzású szavak 
váltakozása, a rímek csengése, a harmó- 
niát teremtő lüktető erő úgy sodor magá- 
val, mint a lemenő nap alatt szóló grego- 
rián ének. Szárnyal és visz bennünket, 
megemeli lelkünket és szívünket. 

Ez  a  vers  igazi  értelme és  ereje.  
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A vers mindenkihez szól, mindenki 
nek mond valamit, mert a vers annyiféle, 
ahányan olvassák. Hogy kinek, mi tet- 
szik, vagy kinek mért tetszik egy költe- 
mény, az majdnem mindegy.

A fontos az, hogy valami megragadja, 
hogy a vers kapcsolatot teremtsen a hall- 
gató érzéseivel, hogy otthonra találjon az 
olvasó, a hallgató szívében.

A vers a lélek sóhajtozása, egyedi és 
egyéni, a legszubjektívebb valami.

Az a forrás persze, amiből táplálkozik, 
amiből fakad az nagyon is valóságos. Az 
élet, a halál, a szerelem, a magány, a 
szépség, a csúfság, a természet, a világ, 
nagyon  is  objektív.  A  valóság  köre 
azonban szűkebb és tágabb, attól füg- 
gően, hogy a szerelemről vagy a világ 
dolgairól szól. 

De sajátos, egyéni ízt, színt, képi 
világot kap a sorokba szedett élet, amikor 
átszűrődik a költő lelki világán, ahogy 
sóhajként kiszakad az író lelkéből.

Ahogy József Attila írta: „ A vers azé, 
ki szívem versbe kérte és nekem elég a 
barátság érte. ”   

A vers mindenkihez szól





Csodálatos érzés
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Csodálatos érzés
élni a világon,

szárnyalva szárnyalni
a napsugaras tájon,

nézni, hogy hullámzik
a végtelen tenger
és öleli át a földet
az isteni szellem.

Csodálatos érzés
élni a világon,

szeretni, csókolni
a simogató mámort,
markunkban fogni
a hajnali reggelt

s két kézzel ölelni
az alkotó embert.

Csodálatos érzés
élni a világon,

fölvinni az égbe
a megálmodott álmot,

kitépni mindenütt
a gyáva rabságot
és vérrel festeni

a szent szabadságot.
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Csodálatos érzés
élni a világon,

átrepülni
az égi határon,

szavakat szaggatni
csillag csacsogáskor
és szerelmet vallani

űrbéli sétákon.

Csodálatos érzés
élni a világon,

reménységet rakni
fénylő holdvilágon,

szállni a széppel,
az isteni igékkel

és boldogságot szedni
a szántó-vető néppel.







Kikiáltom magam

Kikiáltom magam
az égnek, a földnek,

a felhőkből kiszakadt
vágtató szélnek,

a lelkemben ébredő
újszülött reménynek.

Kikiáltom magam
a tüzesvérű bornak,
a fájdalmat sirató
sorstalan sorsnak,
az utcán heverő

ruhátlan nyomornak.

Kikiáltom magam
a szeretkező szépnek,

a virágot bontó
napfényes jövőnek,

az álmot kergető
ifjú nemzedéknek.

Kikiáltom magam,
hogy sírjon a lelkem,
hogy szakadjon szét

a szorongató szellem,
hogy az égbe szálljon 
a tiszta lelkű ember.
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Kikiáltom magam,
hogy mindenki halljon,

hogy mindenki verje 
az elvetélt sorsot,

hogy együtt öleljük
a megszépítő csókot.

Az ókor szépsége

Az ókor szépsége
dübörög a mélyben,

veri a ritmust
a világ lelkében.

Hallanod kell hangját,
hogy felszállj az égre,
hogy fürdesd a fényt
a szépség lelkében,

hogy markodba vedd
az élet erejét,

a szárnyaló szél
törékeny szépségét.
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Szólj, dübögj és verd az átkot,
mert megfojtja az álmot,
megfojtja az igaz szót,
az embert, a világot,

kitépi a lelkekből
a nyíló virágot,

a szánalmat, a megértést,
a könnyező jóságot,

letapossa a gyengéket,
a fűszáli álmot,

és sárral csapja be a szelet
a hajnali mámor!

Ne engedd, hogy szárba szökjön
a gyalázkodó átok

s megfertőzze a szellemet,
a szálló szabadságot!

Ne engedd, hogy az emberek közt
a vak villám cikázzon

s a gyűlölködés és az átok
szedjen majd virágot!

Ne engedd, hogy az új világ
a sárban csúszkáljon

s a csillogó napsugárra
az ármány vigyázzon!

Szólj, dübögj és verd az átkot!
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Keresem a szépet,
a tiszta beszédet,
a fényben szálló 
tündér meséket.

Keresem az álmot,
 a csodákra vágyót,
az emberek lelkében

születő világot.

Keresem a zászlót,
a viharzó lángot,
a gyávát tépdeső
hajnali mámort.

Keresem az embert,
a kiszakított rendet,

a szeretet ölében
ébredező reggelt.

Keresem a szépet
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Illatos virágból

Illatos virágból
rakom fel a házam

és boldogságot szedek
csüngő tarisznyámba.

Letépem a napfényt
az egek aljáról

és kiverem a sátánt
a sötét szobából.

Két marokra fogom
a vasból vert ekét

és mélyre forgatom
az elfonnyadt reményt.

Vállamra veszem
a szép szavak terhét

és szabad szélbe öntöm
a napsugár lelkét.
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Mennyi sötét éjszaka
szakadt ránk a fényben

s törte a lelkünket
az elmúlt ezer évben.

Néha csak a csoda adott
biztos menedéket

és nyújtott a bátraknak
fényt és reménységet.

Óh, pedig de sokan
harcoltak a végen

és ontották vérüket 
a haza nevében.

Ölelték a hajnalt,
a jókedvű bordalt,
vigyázták az estét,

a felcsillanó reményt.

Kiszakadt vágyaikból
csillag gyúlt az égen

s adott nekünk az isten
 újabb ezer évet.

Mennyi sötét éjszaka







Milyen is volt ez a város,
mikor pusztán állott,

amikor a délibáb 
a főutcára szállott
és kergette a napot
a poros utcákon,

amikor még ökrös szekér
görgette a hajnalt,
céhes  legények

csapkodtak a szíjjal
és ostorok csattogása

dúdolta a bordalt,
amikor a piactéren

csalták meg az álmot,
adtak, vettek,
cipőt, csizmát,

sültet a kolbászból
és messze földről

vertek ide
sokféle jószágot,

amikor a vén diákok
kis kocsmába jártak,

égő nagy tüzeken
verték szét a házat

s reggelente
imát mondtak

a hajnal hasadásnak,

Milyen is volt ez a város?

21



22

amikor a harang hangja 
zúgott esti  álmot

s altatta a cívis népet
városi tanyákon

s a templomokban kértek
isteni jóságot,

amikor a vihar jött
sötét, felhős égen,

istentől kértek
igaz menedéket.

A nagytemplom tornya

A nagytemplom tornya,
 mint a szürke bika szarva,

átöleli sorsát
karjaiba fogva.

Büszkén áll a térben,
a főutca szívében,
szeretve fürdőzik
Debrecen hitében.

Kinyitja ajtaját, 
kinyitja az égre,

a szembe szálló szélnek,
kinyitja a szépnek,

a sorsfordító fénynek,
az istenhez forduló
debreceni népnek.
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Nincs hegyed, se várad,
folyókon sincs gátad,
csak hited őrzi meg
legelésző nyájad,
csak hited ad erőt
fölszállni a réten,
csillagokhoz kötni
születő reményed.

Csak hited ad erőt,
hogy fölszántsad a földet

és bátorsággal öntsed
ölelkező lelked,

hogy házakat építs
égbe nyúló vággyal
és szívedet kössed

az ősi pusztába.

Csak hited ad erőt
tépdesni a felhőt,
szaggatni a vihart

ha ránk gyújtja az erdőt,
hinni a jövőben,
egymásra találni

s a poros felhőkben
virágok közt járni.

Nincs hegyed, se várad
Debrecen köszöntése



Csak hited ad erőt
felrakni egy várat,

építeni gyárat,
hozni új gulyákat,
fürödni, gyógyulni
 a hévíz markában

és tiszta fényt őrizni
templomod tornyában.
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Szállj fel Debrecen,
szállj a fellegekre

s húzd fel magaddal
az erős embereket,

húzd fel a gyengéket,
 a csipkeverőket,

a szélben száguldó
vihart kergetőket,
húzd fel a szépet,
az istenhívőket,

húzd fel a hontalan
nyomorgó lelkeket,

húzd fel azokat,
akik szállni mernek,

akik veled együtt
átkokat vernek,

akik letépik a rongyot 
és utakat törnek

a ránk tekintő holdon,
akik nem bújnak

gyatra gyávaságba
és nem hallgatnak
égő csigaházban,

akik szót szaggatnak,
ha felforr a mámor

és nem kérnek 
kegyelmet

hitszegő gazdáktól,

Szállj fel Debrecen!
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akik jót akarnak, 
tiszta hóra vágynak

és ha kell,
vérükkel vitáznak!

Vidd fel őket
Debrecen,

vidd fel magasságba,
vidd fel őket

fénylő napsugárba,
hadd lássák

a nyájat,
hadd lássák

a házat,
hadd lássák
a jövőjüket

 a cívis ragyogásban!
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Befogadod az idegent,
ha hozzád száll a lelke,

ha megöleled az estéken,
a csendben csurgó percben,
ha szállni tudsz a múltjával,

puritán testével
s összekötöd álmaidat

napfényes egével,
ha nem takarod vaksággal

az ökrök ballagását,
sovány földjeinek
szomjas jajgatását,

ha nem szégyenkezel
a poros pusztaságon,
az egekig csapongó

üres csillogáson,
ha belemártod szívedet

a puszta közepébe
és kölcsön adod pillantásod

a szépség tengerének,
ha korsókat forgatsz
kézzel gyúrt sárból
és friss szelet fújsz
a zöldellő határból.

Befogadod az idegent
s átviszed az árkon

Befogadod az idegent
Vallomás Debrecenről 
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és hitet adsz a lelkének
az isteni imához,

gyökeret versz a szívébe
tölgyfa koronákon

és elringatod szerelmesen
a csüngő délibábon.

 

Mikor a hársfák virágzanak

Mikor a hársfák virágzanak
a debreceni szélben,

illatos erdő zsong
a város szívében.

Szinte kábít a hárs,
amerre csak járok
s öleli a szívemet

az ábrándozó álom.
A fák tömve vannak
sárga gyertyalánggal,

csókot szóró szerelemmel
s imádkozó párral.

Mintha csak tudnák,
hogy róluk szól az élet,

nagyokat nevetnek
a csillogó napfényben.
Üzennek, bókolnak,
álmodnak a fényben
és egy csendes este
elszállnak a széllel.
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Ti, akik formáljátok
ezt a várost

s raktok követ
a fénylő napsugárhoz,

adtok szárnyat
a repüléshez,

szellemet
az öleléshez,

őrizzétek
azt a szépet,

amit évszázadok
szórtak széjjel.

Őrizzétek
iskoláit, templomait,
kutatóit, szellemeit,
mestereit, méneseit,

pusztát járó ősnépeit.
Őrizzétek,
amit tettek,

amit magasba
emeltek.

Most ti rakjatok
házat, gyárat,
bűnt tépdeső

imaházat.

Ti, akik formáljátok…
Képviselőknek ajánlom
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Nyissatok ablakot,
szerető holnapot,

öleljétek át 
az égi csillagot.
Emeljétek fel

a földön fekvőket,
a hazátlan, hontalan

szeretőket,
a gyengéket, a véneket,

az átok verte
embereket.

Adjatok fűt, fát,
gereblyét,
 tüzes vérű

tiszta reményt.
Adjatok hitet,

érveket,
embert formáló

szent helyet.
Adjatok szép szót,

szépséget,
csendben lehulló

estéket.
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Különös csoda
 a földre szállt ember,

ahogy szellemével
fölszántja az eget,

ahogy átrepül a földön,
az égi fellegen
és ölébe kapja

a sóvárgó lelkeket,
ahogy újra teremti

a múló világot
s életet lehet

a puszta porából,
ahogy otthont teremt

a csiga házából
és tüzes bort fakaszt
a szőlő csókjából,
ahogy fölkarolja

a zsenge csemetét
és kőfallá emeli
az ifjak erejét,

ahogy szóba önti
a szépség szellemét

és dalokba veri
századok ütemét,

ahogy fölfesti a múltat,
véres tűzhelyét,

Különös csoda
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kövek közt született
gyönyörű istenét,

ahogy megmarkolja
a vágyak özönét
és őrzi a világ

még megmaradt
szögletét.

Jössz velem a fényben

Jössz velem a fényben,
öldöklő veszélyben,

zöldellő réten,
átszaggatott égen.

Jössz zúzmarás télen,
tüzet hordó éjjel,

jössz a napfénnyel
s a szeretkező széllel.
Jössz, amikor várlak
és karjaimba zárlak

s forró csókok között
csillaghegyen járhatsz.

Jössz, amikor szállhatsz,
égen, földön járhatsz

és szerelmes szívemben
örökre megszállhatsz.
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Mennyi sok szépség
szállt a lelkére

s ölelte  a világot
szerető keblére.

Markolta a felleget,
húzta az ég fölé

s futott a gyermekkel
a vízpart szőnyegén.

Gyűjtötte a szénát
a határ mezején

s szórta a napfényt
a hajnalok tüzén.

Megsimogatta
a fűszálak szentjét,
a törékeny emberek

szétszakadt szellemét.

Századokon vágtatott át,
föllobbanó tüzeken
s a szívébe emelte
az igazi hősöket.

Mennyi sok szépség
Emlékezés Holló Lászlóra
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Büszkeséget adott
a teremtő kéznek,

a harcokban megtisztult
dicső nemzedéknek.

Szent szépséget vitt
a mindenható égnek,

de itt hagyta szellemét
Debrecen lelkének.







Nem dübörgött a hangja
s nem rázta a földet,

amikor a mélyből
kiszakadt a lelke,

amikor görcsöt oldott
szétszakadt szívekben
és gyűrte az embert
a sötét fergetegben.

Nem szakított sorsot
hangja erejével,
pusztába kiáltott

futó szenvedéllyel,
nem tépdeste szívünket
szikrázó szentséggel,
de lelkünket siratta,

ha gyászunkat ölelte.

Halkan, szerényen szólt,
ha szépségről beszélt,
ha álmainkat szőtte
a boldogság egén,
ha telerakta jóval
a hajnali csendet,

a napsugárban fürdő
csábító szerelmet.

Nem dübörgött a hangja
Emlékezés Kóti Árpádra

41



De kemény volt a szava,
ha sátánokat tépett,
ha gonoszokat vert
a vének erdejében,

ha sírva sírt
riasztó szemével

s önmagát emésztő
jóságos szívével.
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A tapsot hallom most is,
ha rád gondolok,

ahogy elegáns úrfiként
bokád csattogtatod,

ahogy fájdalmasan sírod
a cigányok dalát,

ahogy húzod a vaskos igát
s az égnek kiáltod

a hűség szavát,
ahogy ringatod a szerelmet,

a szépséget s az álmot
s vágtatsz a végtelenbe

ezen a világon.
Mert annyiféle szín

szárnyalt a lelkedben,
annyiféle szépség
szólt a szívedben,
annyi arcot adtál
a tapsoló népnek,

hogy százfejű szentnek
tűntél fel az égen.

A valóságban persze
csak egy voltál a fényben,

egyetlen egy voltál,
egy igaz a szélben,
aki szépséget szórt
a szomjazó szélnek,

aki végig dalolta
ezt a kurta véget,
ezt a felejthetetlen
színpadi szépséget.

A tapsot hallom most is
Emlékezés Simor Ottóra
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A lelkemet adom
a pusztai szélnek,
a semmiben forgó,
örökös szépségnek,
a végtelent csábító,

csalfa messzeségnek,
a napsugárt kergető,

 hajnali zenének,
a fénynek, a térnek,
a vágtató ménnek,

a szépséget csurgató
debreceni égnek.

A lelkemet adom



Meddig nézed szótlanul,
hogy tépdesik a hajnalt

és süket vágyhoz kergetik
a tiszta hangú víg dalt,

hogy ölbe kapják a férgeket,
a nyájas nyalkaságot

és csendben bujkálnak
a kemény akácfákon?

Meddig nézed tétlenül,
hogy fulladnak az álmok
s nem hoznak az új szelek

szebbnél szebb virágot,
hogy nem verik a puszta port

a kinyílt rózsaszálon
s magukat forgatják

egy csüngő csalfaságon?

Meddig nézed tűz körül
a pislákoló gyertyát,

a szétszórt szikrák közt
a hervadozó széplányt
s meddig simogatod

a hulló csillagot,
a szárnyatlanul szálló
szétszakadt századot?

Meddig nézed szótlanul?

45



Most verd a vasat,
most verd igazából,
mikor az izzó  vas 

a szép szavakra táncol,
mikor ráütsz a tűzre,
a szikrát szóró égre

és csillagokat markolsz
 a szépség ölébe!

Most verd a vasat,
mikor cseng az égen,

mikor a lelkéből
vágya hull a fénybe,
mikor még hinni tud

a széllel szálló szélben,
az álmokat kergető

fölfestett reményben!

Most verd a vasat!
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Töröd magad,
mint szélvihar a láncot,

pedig nem is tudod,
milyen lesz az álmod,
hogy merre fordítja
fénylő nap az arcát,
merre szalad a szél
a naplemente után,
hol köt barátságot

a lehajló este
és ölel magához

a sorstalanság lelke?

Töröd magad,
mint szélvihar a láncot,

pedig a napfény is
megbotlik az ágon
és a földre zuhan

a végtelen síkságon.
Hiába kurjongat
szerte a világon,
elveszti a sorsát

a tépett rohanáson
és magányos marad,

mint az összetört álom.

47

Töröd magad



Törd magad,
mint szélvihar a láncot,
mint ágyútűz az átkot,
de ne akarj magadnak

végtelen világot,
törd magad,

mint szélvihar a láncot,
mint sorstalan a szép szót,

de tartsd a markodban
az ember szabta sorsot!
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Mozdulj világ,
mozdulj élet,

kapd fel
a szépséget,

s vidd magaddal,
vidd öledben

a virágos
rétet!

Vidd a szép szót,
vidd az álmot,

a színes
tarkaságot

s vidd az égről
csüngő
isteni

jóságot!

Mozdulj világ!
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Ne törd le most azt az ágat,
amelyik kajlán csüng feléd

mert közte látod minden este
a csillagokba bújt reményt!

Benne hordod a hajnalt is,
ha rácsorog a fürge fény

és integet a szellő szárnyán,
 az ölelkező kéklő ég.

Ha menned kell a sorsod után,
itt hagysz fészket fenn a fán
s a gyökerekben sír a lelked 
a hosszú-hosszú éjszakán.

Nem tud véred megnyugodni,
amíg messze távol élsz

és könnyet hord a levelekre
a kavargó őszi szél.

Kösd hát magad jól a fához,
gyökerét a szívedhez

s ne engedd, hogy elszakítsák
a sorsban kötött szerelmet!

Ne engedd, hogy kinti népek
könnyen beléd rúgjanak
s áttekintve fejed felett
csúf szavakat súgjanak!

Ne törd le most!
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Ne engedd, hogy csak azért,
mert munkából gyúrsz kenyeret

a markukban forgathassák
kivándorolt lelkedet!

Álmodozó szép szerelem

Álmodozó szép szerelem
szállj velem a fellegeken,
vigyél messze tengereken,
égbe nyúló nagy hegyeken.

Szorítsd szívem a szépséghez,
a szeplőtlen szenvedélyhez,

öleld át az ifjú álmot
és húzd magadhoz a világot.

Adj időt a perceknek,
a csábos, csalfa érzésnek,

az ölelkező féltésnek
s a tűzben égő szépségnek.
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Nem sokat meséltél,
nem volt rá időd,
egész nap futottál
és hívtad az esőt.

A hajnal már korán
a konyhában talált,
raktad a tarisznyát

és mormoltad az imát.

A nap sugarát 
messze földön láttad,
a kapádon csillogott
ahogy a gazt vágtad.

Az ebédidőd is
csak addig tartott,

amíg az apám
a földbe nem vágott.

Aztán újra
húztad az igát,

fáradt kis kezeddel
fogtad a kapát.

De az este sem volt
pihentető álom,

etetni kellett
az éhes jószágot.
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Nem sokat meséltél
Édesanyámnak



Mikor a hold
az egekre szállott,
újra a konyhában

húztad az istrángot.

Csak a késő este
adott nyugodalmat,
töprengő perceket
a kifáradt napnak.

Egy életen át raktad

Egy életen át raktad
egymásra az álmot
s húztad magadhoz

a megmarkolt világot.

Nem is tudtad, hogy fent
megszakad az álom
és porrá lesz a világ

a puha, selymes ágyon.

Ahogy hullt csendesen
a fáradt szárnyú este,
úgy szállt ki lelkedből

az élet szerelme.

Nem volt már ereje,
nem volt sóhajtása,
kiszakadt az égből

egy örök pillantásra.
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Tiszteld és szeresd
az igaz hősöket,

a szörnyeket szaggató
bátor vitézeket,

akik emberként éltek,
alkottak, szerettek

s értünk áldozták fel
szent életüket,
akik karddal,
vívták meg

hősies harcukat
és védték a tiszta,
fénylő hajnalokat,
akik árokban ázva,
sötét éjszakában,
rohamok tüzében
mentek a halálba,
akik az igaz szóért
zörgették a rácsot

s hordtak a lábukon
vasba vert világot,

akik a hazáért
szálltak fel a fénybe

és hulltak a véres
pokoli mélységbe,
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Tiszteld és szeresd!



akik felfedezték
a kegyetlen mámort

s egy életen át
görnyedtek

vékony szalmaszálon,
akik embereket védtek

a villámló szélben
és sötét börtönből
nézhettek az égre,
akik nem törődtek
a véres veszéllyel,
a fölöttük dübörgő 
viharos felhőkkel

mert szent békét kötöttek
az igaz emberséggel!
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Rakd fel az égre
a megszült álmokat

és tedd fel jó magasra
a kibontott vágyakat!

Ne engedd, hogy letépjék
az égi csillagot

és betakarják sárral
a hazug holnapot!

Ne engedd, hogy letépjék
a szavakat a szóról
és üres kupákkal

köszöntsék az óbort!

Ne engedd, hogy letépjék
a virágot a fáról

 és száraz gallyakból
kavarják a mámort!

Ne engedd, hogy letépjék
a lovast a lóról

és kitépjék lelkedet
a tisztán hulló hóból!
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Rakd fel az égre!
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Higgyünk egymásban!

Higgyünk egymásban,
higgyünk a reményben,

higgyünk a szeretet
tisztító tüzében!

Higgyünk a szép szóban,
 a simogató jóban,

higgyünk a ránk hulló
ölelkező csókban!

Higgyünk magunkban,
higgyünk a sorsban,

higgyünk a markunkban
dübörgő jajban!

Higgyünk az egeknek,
a fölszentelt szenteknek,

a szépségbe szálló
örök szerelemnek!
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Szedjük ölünkbe!

Szedjük ölünkbe
a születő szépet,

a napfényben fürdőző
gyönyörű emléket,
a szélben száguldó
újszülött eszméket,

az ember alkotta
virágzó térképet,

az egymást átölelő
testvéri beszédet,

az érzelmes csókot,
a szerelmes estéket,
a bölcsőben ringó

boldog esztendőket!



Egyre többen vannak,
akik fohászkodnak,
akik két kezükkel

markolják a hajnalt,
akik szívükkel formálják

a születő újat,
a régiből kiszakadt
égre vágyó sóhajt,

akik nem várnak csendben,
hogy szél szálljon a szélben,
hogy vastag gyökér nőjön

a vér áztatta földben,
akik tudni akarják,

hol fakul a fény 
s hol veri a rozsda
az álmok tengerét,

akik tudni akarják,
hol kell földre szállni,

keményen kapálni,
a csillagokon hálni,
hol kell tüzet rakni,

hogy lángoljon a fény,
hogy messzire lásson

a születő remény.

59

Egyre többen vannak



Egyre többen vannak,
akik mást akarnak,

valami jót,
 valami újat,

ami szétszaggatja
a szótalan szókat,
 és szárnyakat ad

 a megtépett sorsnak.
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Az Alföld nyakláncaként
díszelegsz e tájon

és hullámoddal vered
az ősi magyar táncot.
Te vagy itt a szépség,

te vagy itt az élet,
te vagy itt a király

ezen a vidéken.

Jársz fekete földön,
száraz pusztaságon,

vadkacsák és nádasok közt,
 hajló fűzfaágon.

Itatod a tokaji bort,
a kunsági rétet,

birkanyájat, vadlibákat
és ezernyi népet.

Jársz hidegben,
jársz melegben,

télen is meg nyáron,
jársz kemény földön,

síkságon,
betonfalú ágyon,

jársz a dombok között
és szebbnél szebb tájon.
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A Tiszáról



Nem törődsz az idővel,
a végtelent járod,

csak ha bosszantanak
csapkodsz a hullámon.

Mindene vagy te itt 
ennek a tájnak

és nincs is drágább kincse
sehol a világnak.
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Birkózol magaddal
Ujváry Zoltánnak barátsággal
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Birkózol magaddal,
birkózol a sorssal,

birkózol az élet
sötét zugaival.

Te, aki a szárnyalás
ízeit forgattad

és az őserő
vágyait hordoztad,

nehezen hajtod
fejed a bajnak,
acélos lelkedet

a csupasz számadóknak.
Te, aki futottál 

versenyt az idővel
és írtad a sorokat
szebbnél szebb 

szépséggel,
te, aki újra álmodtad

a régi meséket,
az aratást, a cséplést,
 a paraszti emléket,
a reggelt, az estét,

az erdők tüzét,
a teremtő ember

hajnali szerelmét,
te, aki a katedrán is

ifjú maradtál
és magad köré vontad

az egek csillagát,



te, aki szeretted
a nyitott világot,

a mozgást, a lángost,
a koccantós mámort,

most egy zárt szobában
álmodod az álmot
és az ágyhoz kötve

nézed a világot.
De ne engedj

a sötét erőknek,
a vérben forgó

gyáva hitszegőknek.
Állj talpra,

markold meg a sorsod
és kortyolgasd újra

a szeretkező jó bort! 
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Válogatva szemlézgetnek,
mint krumplit a piacon

és arrébb dobnak, ha a másik
begurul az ablakon.

Ha szebb a fogad és a lábad
és fiatal a szíved is,

rád néznek majd kint az urak
és dobnak neked valamit.

Lehet, hogy a dollár szaga
a forintnál többet ér,

de a cselédség illatával
egy évszázadot visszalépsz.
Ám ha többet tudsz a népnél

és náluk is többet érsz,
megnyílnak majd kint az ajtók
és a nagyszobába is belépsz.

Ott majd mindent zsebre vághatsz
és párnát is dobnak eléd,

 de hogy mi lesz otthonodban,
nem lesz többé már kérdés.
Annyi biztos, hogy az égen

kisebb és rosszabb lesz a fény
és többet állunk majd a sorba

egy-egy igaz mondatért.
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Válogatva szemlézgetnek
A kivándorlókról



Ezért kéne, hogy otthon legyen
minél több nagyszoba,

hogy mindenki odaférjen,
ahol ég a csillaga.

Nem kellene már most
kifosztani a holnapot

és a hajók hátán marakodni
a megmaradt koncokon.
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Miről szóljak, ha hajnalban
fölragyog a sárga fény,

s elbújnak a fátylak mögött
a könnyes szemű estikék,

ha nem látom már a rongyok közt
a vergődő emberkét

ha nem tartja fent csontos markát
néhány csörgő forintért?

Ne is írjak most már róluk,
vagy vegyem úgy, hogy nincsenek,

hisz a sáros valóságból
nem lesz csengő üzenet,

hogy emeljem fel a földről
a mélybe süllyedt sebeket,

hogy fessem le szép szavakkal
a nyomorgó lelkeket?

Ám ha tollam belemártom
a könnyező napfénybe,
kiszakítom a lelkemből

a költői szépséget.
Megtámadnak az úrfik is,
hogy leragadtam a sárba
és porba fulladt világot

húztam a szépség tollára,
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Miről szóljak, ha hajnalban?



hogy nem emeltem fel a lelket
a szárnyaló szépségbe

s nem repültem könnyed szárnyon
a végtelen kék égbe,

hanem követ görgettem
a silányság kezébe

és elmerültem a politika
gyalázkodó medrébe.

Mit írjak hát, ha azt látom,
hogy a felhők gyürkőznek

és tépik, marják egymás lelkét
és kifosztják az eszméket,
ha sokan sírnak a sötétben

és kergetik az éhséget
és csak a remény illatával
szállnak fel a kék égbe?

Miről szóljak és mit írjak hát,
hogy a földön maradjak

és a sötét éjszakában 
a sorssal együtt álmodjak,

hogy a földi világot
a csillagok közt forgassam

és a lelkek szépségéből
egy nagy kortyot ihassak?
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Simogat a langyos este
s ringatja az álmaim,

hozzám bújva elmeséli
a csillagos ég vágyait.
Kiszínezi, felnagyítja
a bennem élő emléket
és feltűzi az ég aljára
a rám hajló meséket.

Újra élem a szép napokat
s küzdök bátran, keményen,
csapkodok is magam körül

és fáradtan ébredek.
Hírtelen már nem is tudom,

mi volt igaz a mesében
és mi volt hajdan a valóság

az újra átélt emlékben.

Simogat a langyos este
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Ki tudja, hogy merre futnak
fönt az égi csillagok

s merre szállnak éjszakánként
a jóságos angyalok,

hol kötnek be vérző sebet
s hol szednek fel bánatot,

hol markolják fel a szennyet,
az átkot, a kéjt, a zsarnokot?

Ki tudja, hogy merre futnak
a véres kezű gyilkosok,

s hol verik szét a csendet,
rendet, az imádkozó templomot,

hol gyújtják fel a kazlakat,
a keresztet hordó kispapot

s öntenek a tiszta égre
olajbűzös csillagot?

Ki tudja, hogy merre futnak
a bennünk élő zsarnokok,

hol markolnak bunkós botot,
jogot fosztó birtokot

s hol tépik le a vágyakat,
az éjszakai álmokat,

hol marják meg a lelkeket
a jó szándékú szenteket?                                                                                                      

Ki tudja, hogy merre futnak?



Ki tudja, hogy merre futnak
az elátkozott tegnapok,

s fojtják meg a csendben alvó
virágbontó holnapot,

hol tépik szét a szerelmet, 
az egymást hordó szólamot
s teszik sáros pocsolyává
a fájdalmas, szép napot? 
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Ahogy nyitogattam
az esti ablakot,

egyre jobban láttam
az égi csillagot.

Láttam, ahogy fogják
reszkető kezem

és visznek a felhők
az égi vizeken.

Mintha vallatnának
egy apró kis padon,

úgy szorongott bennem
a féltő fájdalom.
Átfutott rajtam

sok-sok furcsa fény,
sötét felhők között

a meggyötört remény.
Nem is hittem már, 

hogy tovább futhatok
és a tündérkertben

majd álmodozhatok.
De amikor lelkemből

vágyat fújt a szél,
kiszakadt sóhajomból
a megtisztult remény.
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Ahogy nyitogattam







Hogy tudod a hajnal cseppjét
fölszedni egy zsákba
és kiönteni a szívedet
egy nyíló vadvirágba?

Hogy tudod a nap sugarát
egy kévébe kötni

és átölelve a szerelmet
a boldogságot szedni?

Hogy tudod a csillag csendjét
a markodba zárni

és csengő-bongó éjszakákon
az angyalokkal szállni?

Hogy tudod a remény csókját
az arcodra festeni

és illatozó ibolyával
a lelkedbe mártani?
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Hogy tudod a hajnal cseppjét
Bogikámnak



Tedd azt, amit tenni kell
s ne töprengj a holnapon,
mert ha sokat bíbelődsz,

már csak a múltat láthatod!

Csak számolhatsz és álmodhatsz,
mi lett volna másnapon,

ha tegnap este nem töprengsz
oly sokat a holnapon.

Elrepült az ifjúság

Elrepült az ifjúság,
elrepült az álom,

elrepült a szerelem is
a hófedte határon.

Hideg szelek fújdogálnak,
fáznak a tanyák is,

kályhák mellett melegednek
a megszült kisbabák is.

Fölfestem a csillagokat
az idő arcára

s futok velük fáradtan is
a tavaszi csatákba.
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Tedd azt, amit tenni kell!



Fogj és tépj egy ágat,
egy vékony szalmaszálat,

porszemből rakott
sziklaszilárd vágyat!

Fogj egy fűzfavesszőt,
szálakból font erdőt,

kosarakba rakott
bőséges esztendőt!

Fogj egy napsugarat,
szálló, szent szavakat,
a szívünkből kicsurgó

édes jóságokat!

Fogj egy futó felhőt,
hangosan dübörgőt,

a gyáva, gyenge népet
hegycsúcsra kergetőt!

Fogj egy bátor álmot,
föld fölött száguldót,
a szent mindenségért
lelkünkben álmodót!
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Fogj és tépj egy ágat!



A szememre hull
a sötét álom

és viszem magammal
az éjszakát.

A szívemben zsong
a vágy sóhaja
és eltemetem

a síró magányt.

Óh, te napsugaras…

Óh, te napsugaras
gyönyörű tavasz,

borítsd be virággal
az égi csillagokat!

Hozzál tiszta szellőt,
friss illatokat,

áraszd el napfénnyel
a földi csúfságokat!

Fürdesd meg a hajnalt,
a borús napokat,
öntsél a szívekbe

vidám dallamokat!
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A szememre hull



Dűlöngőző estéken
szebb napokra vágyom

s kitépem a hajnalt
a sötét fogságból.

Elviszem messzire,
tengerek fölibe,

a szárnyaló szépség
szentséges földjére.

Elviszem százszor,
túl az óceánon,

ahol az égen csüng
a szeretkező mámor.

Elviszem szentséggel,
örökös reménnyel,

elviszem a napsugár
csillogó szemével.

Elviszem oda, hol
nincsenek már álmok,

ahol a sötétség
formál új világot,
ahol föld alá vetik

a szálló szelet,
az égen dübörgő
viharzó felleget.

81

Dűlöngőző estéken



Elviszem oda,
ahol sokan várják,
ahol béklyók kötik

a szabadság szárnyát,
ahol bottal verik

a reménykedők álmát,
de a földbe ásták már

a győztesek sátrát.

Két kézzel töröm

Két kézzel töröm
a leszáradt ágat,
a lelkekre hajló

sötét felhőszárnyat,
a rémet, a lázat,

a büdös pocsolyákat,
a rettegést szülő,

hazug szolgafákat.

Két kézzel töröm
a könnyező estét,

a gyávát, az önkényt,
a hitszegő lelkét,
a rákot, az átkot,

a gyilkos fullánkot,
a szívet szorító,
szomorú álmot.
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Fogtam, amíg tudtam
ölelő kezed,

szemed csillogásán
guruló könnyeket.

Fogtam, amíg tudtam
a szorító görcsöket,
a jajszóért jajgató

emberi gyötrelmet.

Fogtam, amíg tudtam
dobbanó szíved,

a messzeségbe szálló
összetört lelkedet.

Fogtam, amíg tudtam
a vérző sebeket,
az égbe kiáltó
néma perceket.

Fogtam, amíg tudtam
a földi életed,

a porrá vált csókod
és örök emlékedet.
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Fogtam, amíg tudtam
Édesanyámnak



A szívem azt súgja most

A szívem azt súgja most,
hogy nagyon szeretlek

és féltem is nagyon
a múló éveket.

Féltem az estét, 
féltem az álmot

és féltem a köztünk
szeretkező mámort.

Féltem a csendet,
a tűzben égő rendet
és féltem a csevegő,
csábító szerelmet.

Jössz felém…

Jössz felém a kéklő égen
és szórod szét a szépséget,
leszállsz hozzám az estével

s csillagot görgetsz a sötétben.

Az éjjel csillagok közt jártam

Az éjjel csillagok közt jártam
s a szótlan csendben csak rád vártam,

néztem a születő holnapot
s a fáradtan lehulló csillagot.
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Még most is emlékszem,
milyen rossz volt nézni,

ahogy hirtelen
elkezdtél félni,
ahogy birkóztál

a dübörgő vérrel,
a fejedben vágtató
szorító görccsel,

ahogy a néma csend
forgott körötted

és a tehetetlenség
szállt el fölötted.

Féltem én is 
és sírt a lelkem is,

mikor hozzád értem,
mikor a fájdalmad
szorította vérem

és csak a könnyek közt
találtam

futó menedéket.
Sírtunk mind a ketten,

ölelgettük egymást,
szedtük a tablettát
és vártuk a csodát.

Még most is emlékszem
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Csak hosszú percek
hoztak változást,
nyugtató csendet

és elfáradt álmodást.
Az álmok után 

könnyebb lett a lélek,
felszakadtak a fájdalmak

és nap sütött a réten.
Újra csillogtak

szemünkben a könnyek
s a szeretet futott szét
vágtató vérünkben. 
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Csendben nézem
az álmodó estét

s látom az emberek
szeretkező lelkét,

látom, ahogy egymás
szemébe néznek

és szárnyat bontanak
a születő reménynek.

Számolnak, terveznek,
futnak és szaladnak

és esküt tesznek
az égi csillagoknak.

Olyan jó látni,
mikor összebújnak,

mikor az álmaik
megvalósulnak,

amikor este 
kigyullad a fény

és táncol az öröm
a csillár tetején.

De nincs mindig
ilyen nagy öröm,
hisz szétszakad

a mámor
az üszkös cölöpön.

Formátlan töprengés
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Fel kell hát darabolni
a megálmodott álmot

és vággyal pótolni
a szűkmarkú világot.
Ám ha tovább élnek

a megálmodott álmok,
kicsavarnak az estékből

egy újfajta világot.
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Tudom, tegnap te is raktad
a szőlőskertek elejét
és szívtad magadba
az akácillat erejét.

Repültél a szellők szárnyán
és ölelted a tegnapot

és markodban szorítottad
a fényre forgó csillagot.

Hitted, hogy a felhők fölött
álmodnak az angyalok

és napfénnyel telerakják
a virágos ablakod.

De valahol az éjszakában
eltévedt a fürge fény

és nem látjuk a kéklő égen
a szárnyat bontó új reményt.

Nem látjuk a tiszta napfényt,
a hajnalt, a csillagot,
a kövek közt kavargó

vitorlás kishajót.

Mintha csak egy fáradt szekér
döcögne az utakon

és tépdesné a gallyakat
a szerte hulló lombokon.

Tudom, tegnap te is raktad
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Mintha nem is akarnánk már,
hogy újra zengjen a tiszta szó

s a lelkünk is megfürödjön
a sziklák szabta szoroson.

A tavasz integet már

A tavasz integet már
a márciusi napban
és erejét méri fel

a csúszkáló tavakban.

Itt-ott még jeget hord
a csörgedező víz,

de a mosolyában már
a győztes fény virít.

Moccannak a fák is,
duzzad a gyökér

s  az ágon szemezget
a születő remény.

A fészekben ül már
az erdei madár

és csőrével csevegi
a hajnali imát. 
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Küzdj és harcolj,
ha van értelme,
ha nem hullasz 

a porba
és a szavak virágain

kinyílik a rózsa!

Küzdj és harcolj,
ha van értelme,

ha a jövőt
 látod

és új szeretők ölelik
a születő álmot!

Küzdj és harcolj,
ha van értelme,

ha szíveddel
is számolsz

és a véred festi meg
a kibontott zászlót!

Küzdj és harcolj,
ha van értelme,

mert ember vagy
és bátor,

formálj tehát új világot
és vésd is fel az álmod!

Küzdj és harcolj!
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A csárdában zene szól,
vigadnak a népek,

nem zavar itt a kurjantás
senkit sem a sziken.

Messze vannak a csikósok,
a gulya is távol,

csak a birkák legelésznek
a száraz fűszálon.

Szabadon jár itt a szellő
s vágtat a vihar is,
por veri az ég alját,

ha távolabbra is tekintsz.

Nincs itt semmi a közelben,
messze látod a határt,

még a felhő is magányos
a távoli kis tanyán.

Mégis olyan szép
ez a poros pusztaság,

hogy a lelkünk csak szédeleg
a semmi szépség csillagán.

Mert szép ez a nagy szabadság,
ez a határtalan mindenség,

amely száguld velünk, mint a szél,
akármerre visz a fény.

A hortobágyi pusztán
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Úgy érzed, hogy csak te vagy itt
és itt a világ közepe

és a földet-eget együtt látod,
úgy, hogy át is ölelnek.

Ám ha jobban szétnézel,
nem is igaz ez a semmi,
nem is üres ez a világ,

annyi minden nyüzsög itt.

Ezernyi féle bogár, virág 
tündöklik a napfényben,

nem is tudod megszámlálni
ezt a sok-sok szépséget.

Az égen madár dalol,
amott gólya kelepel,

fürge kis gyík szalad éppen
a száraz füvek tövében.

A gulyáról, a ménesről
már nem is kéne szólni,

úgy is tudjuk, hogy dübögnek,
ha felfutnak az égig.

Óh, de csodás ez az érzés,
ami hull a szívünkre,

amit viszünk a markunkban is,
az ölelkező szeleknek.
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Óh, te csodás puszta,
óh, te tündér lélek,

álmodj tovább az estékkel
s az égen úszó felhőkkel!

Álmodj és beszélj a fénnyel,
a szebbnél szebb széppel,

húzd magadhoz a holnapot,
az örökké fénylő csillagot!



Keresem magamat,
kergetem az álmom,
szeretném megfogni

a nyíló virágot,
szeretném forgatni,

színeit markolni
s csodás illatát

szívemhez hordani,
nézni, hogy a fényben,
hogy fürdik a szépben,

hogy tisztul a lelke
a simogató szélben,
hogy szórja magából
a szeretkező szókat,

a virágba boruló
szerelmes sóhajt,
hogy tudja tartani 
bátor büszkeségét,

a csillogásban fürdő
csendes szerénységét,
hogy tud tisztán élni,

senkitől sem félni
s az égi csókokat
magához ölelni.

Keresem magamat
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Te vagy nekem,
te vagy velem,

te fogod a
kezemet,

te simogatod
szép szavakkal
a hozzád vágyó 

szívemet.
Te jössz velem,
ha útra kelek,

ha gyenge lábon
elmegyek,

ha az ember
sűrűségben
néha már
eltévedek.

Te adsz nekem
friss virágot,

ha szépre vágyik
a lelkem,

ha a hajnal
sugarában

átölel
a szerelem.

Te vagy nekem
Bogikámnak
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Te segítesz,
ha fáradt vagyok,

ha megmarkol
az öregség
és az őszi
estéken

ölembe hull
a falevél.

Óh, te egyetlen szerelmem

Óh, te egyetlen szerelmem
maradj mindig a lelkemben,
nyújtsd kezedet a kezembe

és szórj szépséget a szemembe!

Óh, te egyetlen szerelmem
búj hozzám a szívembe,
szólj szépet az estének,

 az ölelkező reménységnek!

Óh, te egyetlen szerelmem
forgasd magad az ölembe,

önts tüzet a keblembe
s repülj velem az egekbe!
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Csend van mindenütt,
álmodik a táj,

még a sötétség is
halkabban jár.

Csak a csillagok
szólnak egymásnak, 
csendes nyugalmat
kívánnak a háznak.

A nagy csendességben
én is elhalkulok

és csak a csillagokkal
társalkodom.
De nem sokat
tudtam meg

a csillagok bajáról,
a csendet zavaró

csillag csacsogásról.

Így aztán szép csendben
én is álmodom

és a csillagokkal
álmomban csacsogok.
Azt persze nem tudom,
hogy miről beszéltem,

mert a csend miatt
erre nem emlékszem.

Csend van mindenütt
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Keresd meg az utat,
ahol tisztán járhatsz,

ahol a lelkedet
nem csapják be sárral,

ahol te sem lépsz
büdös pocsolyába,

arcodat pirító,
tüzes napsugárba!

Keresd meg az utat,
ahol tisztán járhatsz,
ahol kövek közt is

az álmokkal szállhatsz,
ahol virág bomlik

a gyenge búzaszálon
és ízes gyümölcs sárgul

az öreg barackfákon!

Keresd meg az utat,
ahol tisztán járhatsz,
ahol válladra veheted
a kemény akácfákat,
ahol kimondhatod

az egybehangzó szót,
a szívedben hordott

megőrzött valót!
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Keresd meg az utat!



Sokan vagyunk, akik jóra vágyunk
és a csillagok közt reménykedve szállunk,

átlépjük az elszórt átkokat
és kitépjük a fonnyadt csókokat.

Két marokkal fogjuk a múló esztendőt
és rárakjuk a hajnali felhőt,

átöleljük a nap sugarát,
a mennyekből hulló égi áldomást.

Fölszántjuk a poros parlagot,
a múltat hordozó fáradt tegnapot,

tölgyfára kötözzük az újjászült eszmét,
a lelkünket őrző bátor szerencsét.

Együtt futunk neki a sötét felhőnek,
a villámló vihar erős szelének,
a múltnak, a régnek, a kéjnek, 

az itt maradt fáradt rettegésnek.

Nekivágunk majd a fűzfa bokrának,
az öregedő akác lehajló ágának,

felhordjuk a fényt a templom tetejére
s a tiszta szavakat a lelkünk ölébe.
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Sokan vagyunk…



Viszem magammal
mindazt a szépet,

amit a hajnal nyújt
az isteni fényben,
amit a napsugár

szerte szór az égen
és a holdvilág hord
vörös tenyerében.

Viszem magammal
mindazt a szépet,
ahogy a fű terem
a kiszáradt réten,
ahogy a búzából
kiszakad az élet

s tarka virág nyílik
az emberek lelkében.

Viszem magammal
mindazt a szépet,

amit az ember tesz
itt a szürkeségben,

ahogy felszáll
a magasságos égre

és lemerül a mélybe,
a tengerek ölébe. 
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Viszem magammal



Viszem magammal
mindazt a szépet,
ahogy az ember

társat köt a széllel,
ahogy magához öleli
a harmatos reggelt
és markába fogja

a fölszentelt földet.
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Fogjátok ifjak
és vigyétek a zászlót,
vigyétek a fényben,
vigyétek a szélben,
vigyétek a fákon,
át az ócska átkon,

vigyétek
a bukott délibábon!

Fogjátok, vigyétek,
most már a tiétek,
zengjen ajkatokon

vidám, büszke ének.
Fogjátok, óvjátok,

hegycsúcsra rakjátok
s a pezsgő mámorhoz
 a szívetek adjátok!
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Fogjátok ifjak…!



Hányszor megtartottam
a rám hajló estét

s raktam a vállamra
hosszú, nagy petrencét.
Most mégis úgy érzem,

nem raktam eleget
mert nem érzi az este,

hogy rátettem lelkemet.
Talán ha messze száll
és visszanéz az égre, 

jobban meglátja majd,
mit tettem ölébe.

Igaz rendet vágok

Igaz rendet vágok
s a szabad széllel szállok,

széttekintek a világon
és a magam útját járom.

Kitépem a földből
a cserbenhagyó vesszőt

s magamhoz ölelem
a hűséges szeretőt.
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Hányszor megtartottam



Álmodj bokorban, parlagon,
repülj szavakkal szárnyakon,

mondjál estére altatót,
kérjél az egektől takarót!

Vidd szívedet a felhőkre,
éhes szádat az emlőkre,
adj igazat a mentőknek,

száz forintot a rendőrnek!

Másnapra kérjél kenyeret,
szélben szaggatott kegyelmet,

csukd be kitört ablakod,
az égről lecsüngő csillagod!

Fuss, szaladj az idővel, 
a világtól védő ernyővel, 

dobd el messze a hajlakkot,
a semmire való hajnalod!

Bocsásd meg az egeknek, 
hogy port szórtak a szemedbe,

hogy ellopták a csillagot
és felfalták a holnapot!
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Álmodj bokorban, parlagon!



Ki gondolta azt régen,
hogy éjszakát húznak a fényben,

hogy leterítik a pamlagot
és ráfektetik a csillagot?

Ki gondolta az estében,
hogy felfalnak majd az eszmében, 

hogy rám sütik a billogot,
az égről lehulló csillagot?

Ki gondolta az égben,
hogy földre szállnak majd a szélben,

hogy görcsöt kötnek a falon
és rongyot szőnek a csillagon?

Ki gondolta ezer éve,
hogy összekötnek, mint a kéve,

hogy bujkálok az álmokon,
mint a fény a csillagon?
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Ki gondolta azt régen?



Futnak felém az őseim,
polgári lelkű verseim,

megcsókolom a kezüket,
szépre formált kék szemüket,

átölelem sorsuk fáját,
küzdő karú nagypapáját,
neki adom sorskenyerem,

dédelgetett életemet.
Aztán mindent ölre vágok,
műparasztot partra hányok,
fölszedem a sorsom társát,

vérszerinti hasonmását.
Kicsiszolom az erszényem,
csipkerojtos emberségem,

nekiesek az estének,
búval bélelt részegségnek.

Reggel aztán fittyet hányok,
frakkos széken szól az álmom

s akik ott majd rám köszönnek,
mind a múltból szédelegnek.

***
Merre visz majd azok útja,

akik lehullnak a részeg pultra,
akiknek már nincsen fája
s nincs ősüknek unokája?
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Futnak felém az őseim



Gyerek voltam, kicsi ember,
mikor a halállal álltam szemben.
Egy kozák fogta ránk a fegyvert

s kért apámtól óraékszert.
Én a veszélyt fel se fogtam,

a szobába beszaladtam.
Egy marok cigarettát hoztam 
s a katonának átnyújtottam.

Hogy mertem én ezt megtenni,
 a halál torkában émelyegni,

nyújtani egy virágot,
hogy ránk szaggassák a világot?
Nem tudom, hogy hogy tettem,

 de nem a bátorság szólt bennem,
inkább valami jóra vártam,

hogy a mienkből megkínáltam.
És a percben csoda történt,
ránk tekintett az istenség.

A kozák harcos elmosolygott,
néhány kedves szót is mondott.

Megsimogatta a fejemet
és valami szépre emlékezett.
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Gyerek voltam, kicsi ember
Háborús emlék



Álmomban gyakran futkosom
egy kicsiszolt, sima hajnalon

és kergetem az életem
egy körbe kerített szögleten.

Bár nem hiszem, hogy elfogom
egy kiterített hajnalon,

inkább csak nézegethetem,
hogy futhatok majd fejtelen.

Amikor aztán az egeken
fönnakad könnyen az életem,
az okát már nem is keresem,
fölásom kézzel a sírhelyem.
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Álmomban gyakran futkosom



Köss szerződést
a szent székkel
s háborodj föl
az eszméken!

Tépd az égről
a csillagot,

hajnali fényből
a szép napot!

Lengesd a zászlót
az ablakon,

zárd be az ajtót
 a házadon!

Oszd meg magad
 az estéken

és vágd ketté
az emléked!
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Köss szerződést!



Szép asszonyok,
szép szeretők,

vigadjatok
szombat előtt,
vigyetek fényt

a fészerbe,
hajnali színt
az éjfélbe,

kössetek pénzt
a szépségre,
szerelmet
az estébe,

szórjatok jajt
az egekbe,
könyörgő

múltat
az emlékbe!

Szép asszonyok,
szép szeretők,

öleljétek
az esztendőt,
vágjátok ki

a görcsfákat,
a lezüllött

kis utcákat,
mossátok fel
a köveket,
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Szép asszonyok, szép szeretők



a szétszaggatott
szíveket,

a mocskot, 
a vért,

a rémet,
az elárvult

tisztességet!

„Hadd legyek szabadon szabad”
Emlékezés Babits Mihályra

Hadd legyek szabadon szabad,
szélben száguldó szabad gondolat,

hadd legyek szabadon szabad,
sátánokat verő szabad csapat,
hadd legyek szabadon szabad,

szerelmet hordozó szárnyaló szavak,
hadd legyek szabadon szabad,

szépségből kiszakadt hajnali parancs,
hadd legyek szabadon szabad,

végtelenbe vágyó örökös kaland.

Szélben szálló égen

Szélben szálló égen
szállj fel a széllel

s szórd szét a szépet
a szélben szálló széllel!
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Nem szeretem 
a verstelen verseket,

a rímtelen,
száraz éneket,

hol lassan
döcög a szekér,

és nem is tudom,
hogy hova mén.

Nincs eleje,
vége se,

rozsdamarta
a belseje,
kitapossa

 a szépeket, 
az álmodozó

lelkeket.

Csak mondana 
hát valamit,
sótalan sót,

vagy sült kiflit,
érthető vágyat,
ócska bóvlit,
szent szavat

vagy hulló régit.
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Nem szeretem 
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De ha mond is
esetet,

kifeszíti
a lelkemet,

hogy megértsem
az egészet,

a szétszaggatott
értelmet.

Jó lenne hát,
ha szerzője,
a költői égre

repülne,
ha kölcsön kérne

álmokat,
élménybe mártott

tollakat.
 

De ha már ír
fesztelen,

érzelmektől
meztelen,
kerülje el
szüntelen

a szebbre vágyó 
szellemet.



Fáradtan nézem,
hogy hullik az élet,
hogy mennek szét
az acélkötelékek,
hogy veszti erejét

a fűszál a réten
és gyengül a vihar is 

odafent az égen.

Tegnap még futottál
s ma már járni sem tudsz,

szárnyaló szellemed
a sötét odúba hull.

Csak nézed tétlenül,
hogy robog a vonat

s csapod magad körül
a csípős szúnyogokat.

Ám, ha nem vagy tétlen
a hétköznapi fényben,
fájdalmas szívvel is

rohansz a széllel.
Tördeled az élet

frissen sült kenyerét
s két marokkal téped

a szépség elejét.
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Fáradtan nézem



Óh, de mire jó
ez a nagy markolás,
ez a másikat lesöprő

törtető rohanás,
ez a mindent átölelő

kéjelgő sóhajtás,
ez a fénylő napot is
letépő gyilkosság?

Hiszen nem tudsz mindent
felfalni a végen

és futni sem tudsz többet,
mint amennyit lépkedsz.

A valót markold hát,
 ne a puszta kéjt

és vágyból se fald fel
a forró szenvedélyt.

A hajnali reggel
terítsen rád hálót
és szórjon a tájra
teremtő álmot.

Adjon a kezedbe
szétszakított láncot,

építkező vágyat 
és szerető világot.
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Óh, te tündér álom,
óh, te szép remény,

szállj velünk a széllel
és hozzál égi fényt,
hozzál új világot,

százszorszép országot,
hozzál a gyengének
kőbe vésett álmot,

hozzál megtisztulást,
könyörgő ébredést,
hozzál a lelkeknek

jóságból font reményt!

Óh, te tiszta szépség

Óh, te tiszta szépség,
te csodás szerelem,

vidd a szelek szárnyán,
vidd a lelkemet,

vidd a messzeségbe,
 a csodák erdejébe,

 vidd a szeretet
ölelő keblére,

vidd a napsugárra,
virágok ajkára,

vidd az örök élet
fölszentelt csókjára.
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Óh, te tündér álom



Bátorítsd a fényt,
a forró szenvedélyt,

a görcsöket oldó
tisztító reményt!

Bátorítsd mindazt,
ami fényre fér,
ami a sötétség
gyökeréhez ér,
ami felszakítja

a gyáva könnyeket,
az önként alázkodó
vértelen hősöket,

ami elkergeti
a hithagyó szájat
és magába önti

a tüzes szikrákat! 
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Bátorítsd a fényt!







Szólni kéne az egeknek,
szólni a szenteknek,

ne engedjék, hogy rest ebek
a fényben fürödjenek,
hogy hamis hitükkel
besározzák a lelkeket
és a sátán szavaival

görgessék a hegyeket,
ne engedjék, hogy szellemek

húzzák meg a harangot
és az isten szava helyett

ők áldják a csillagot!
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Szólni kéne az egeknek



Ébredjetek föl
ti fölszentelt szavak

és vigyétek markotokban
az égi csillagokat,

vigyétek oda,
hol alszik az álom

és nem ébred a fény
az égi határon,
vigyétek oda,

hol reszket az álom
és rácsok közt vergődik

a születő mámor,
vigyétek oda,

hol sárba hullt a hó
és várja

a szent szavakat
az árván maradt szó!
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Ébredjetek föl!



Jól tetted, hogy a szíveddel
a sorsod mellé álltál
és két kezed erejével
a kidőlt fába vágtál,

hogy tépted, faragtad
az újjászült eszmét

és gyúrtad magadban
az új világ rendjét,
hogy tiszta fényben
forgattad az álmot

s nem verted vaktában
a csapongó átkot,

hogy kitetted a napra
a sárból sült kalácsot
s leszedted héjukról

a hazug világot.

De ne hagyd,
 hogy az éjszakában

elfusson a hajnal
és kiszakítsák a közösből

a kurjantós bordalt,
ne hagyd, 

hogy a gyenge cserje
túlnőjön a fákon

és árnyékot vessen
a napsugaras tájon!
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Jól tetted, hogy a szíveddel



Szólj hát ezért,
szólj hát újra,

ha rosszat látsz a fákon,
ha vadhajtások ölelik

a tavaszi mámort!
Szedjétek le,
tépjétek le

a görcsöket a fáról
s nyújtsatok a napsugárnak

százszorszép virágot!
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Óh, de csoda szép vagy,
te csillogó hajnal,

te eget szétrepesztő,
álmodozó, víg dal,

te, aki fent ragyogsz
az ég tetején

és elöntöd vággyal
a lelkek mezejét,

te aki vígságot szórsz
a poklok tüzén
és életet lehelsz

a puszták hegyén,
te, aki véget vetsz
a hideg sötétnek

és kapukat nyitsz az 
az öröm lelkének,

te, aki fénybe hordod
a reggeli mámort
és csókkal itatod
a pillangó tábort,
te, aki körbejárod
a kerengő földet

és csillaggal takarod
a lehulló estéket. 
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Óda a szépséghez



Az éjjel álmomban
csüngő csendet szedtem

és öleltem a lelked
az úszó fellegekben.

Néztem a szépséged,
bársonyos estédet

s az egek alján
fölszálló szentséget.

Olyan szép csoda volt,
ahogy szállva szálltak,

ahogy a semmiből
 istenivé váltak.

Ahogy fölkarolták
az emberi vágyat

s fénycsóvába szórták
a könyörgő imákat.

Majd hírtelen eltűntek
az égi fellegekben

és hullott ránk a fény
a forró szerelemben.
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Az éjjel álmomban



Egész nyáron fürödtünk 
s a Körös habjaiba költöztünk.
Egy megroggyant gát mellett

volt a strandunk, ahol
fejeseket ugorhattunk.

A gát után, a hídnál lejjebb
szétterült a folyó lelke.

Kavicsot hordott az aljára
és gyorsulást öntött a lábába.

Mintha lejtőn hullana le,
úgy rohant a víz teteje.

A nővérem is belelépett
és meglepte a sebessége.
Megijedt és rosszul lépett
és elbukott a köves részen.

Hasra esve vitte a víz
és forgatta az isten szentjit.

Nem tudott lábra állni,
csak csapkodott és sírt a szája.

Szerencsére észrevettem, 
hogy a víz megpörgette

s bajban lehet szegény lelke.
Futottam is utána,

mint viharban a szél járja.
Elég hamar utolértem

s a sodrásból kiemeltem.
Két ijedt arc nézett szembe

s a melegség szállt a lelkünkbe.
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Egész nyáron fürödtünk 
Nagyváradi emlék



Mennyi mindent átugrottunk,
véres földön átszaladtunk,
megtépdesték a lelkünket,
besározták szerelmünket

 és mi mégis talpra álltunk,
szénakazlakat felhánytunk,
szépbe szórtuk a szívünket
s vasba vertük életünket.
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Mennyi mindent átugrottunk



Vidd át a szót,
az értelmes valót,

vidd át a holnapba,
a szerető szavakba!
Vidd át a dallamot,
a zengő szózatot,

a szívekbe markoló,
fájdalmas, szent napot!

Vidd át az érzelmet,
a kutató elméket,

a sírni is tudó
ölelő szentséget!
Vidd át a fényt,

 az örök reményt,
 az egeket őrző

tüzes szenvedélyt!
Vidd át a jót,

a szépet alkotót,
az embert formáló
csábos csábítót!

Vidd át a kétséget,
a fölszentelt szentséget,

a hinni is tudó
elárvult vétséget!
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Vidd át a szót!



Vidd át a szép napot,
a teremtő hajlamot,

a gyermekre vigyázó,
éjféli csillagot!

Vidd át a rendet, 
vidd át a csendet,

vidd át a jót akaró,
igaz hitű embert!
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Álmot
szedek

az estének,
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Álmot szedek

ágnak,   
égnek,  

emléknek,

fának,
fénynek,
felhőknek,

mesét
mondó   

        gyermeknek,   

mennybe
menő
 lelkeknek.

szépnek,
szentnek,

szentségnek,



Száguldó szabadság,
szerelmes szerelem,

vidd el magaddal
bicegő életem,

öleld át szívemet,
aggódó lelkemet

s vigyél messze innen
hóhavas hegyeken!
Vigyél szikrákon,
sötét fellegeken,

vigyél megtisztító
tüzes szekereken!
Vigyél álmokon,
úttalan utakon,

vigyél a végtelenbe
csillogó csillagon!
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Száguldó szabadság



Halk csengő szólt
a másik szobából,
mikor édesanyám

furcsán ránk pillantott.
Csillogó csend lett

az egész házban
s félve lépkedtünk
a csengő nyomába.
Megjött a Jézuska,

csillogott a fája
s csodálkozva néztünk

az égő gyertyákra.
Olyan különös volt,

mintha ott lenne,
láthatatlanul is

köröttünk repkedne,
mintha hozzám szólna,
mintha megkérdezne,

mintha a földről
magasba emelne.

Óh, istenem, de szép volt,
ahogy állva álltunk
és valami különös,

nagy csodára vártunk.
Aztán odamentünk

a fa közelébe
és könnyet ejtettünk
az angyalok ölébe.
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Halk csengő szólt



Sokáig csak néztük
a csillogó ragyogást

és csendben hallgattuk
az angyali imát.

Majd, amikor elszállt
a különös varázs,
kezdtük kibontani
az égi áldomást.

Megöleltük,
megcsókoltuk egymást

és megsimogattuk
a karácsonyfa álmát.
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Menj a sorsod után,
tépdesd le az átkot,
szakíts az egekből

egy újszülött álmot!
Szakíts olyan sorsot,
amely jobbra vágyik
s kergetné a felleget
a nyíló vadvirágig,
amely átrostálná
a viharos szelet
és ölébe kapná

a bárányfelleget,
amely tüzet adna
a halkuló fénynek
és felrakná az égre
az új reménységet,

amely megmarkolná
a szelíd szelet

és vinné a sorsod
a csillagok felett,
vinné az árkon,
át a barikádon,

vinné a ragyogó, 
tüzes napsugáron,
vinné édes álmon,

szárnyaló szárnyon,
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Menj a sorsod után!



vinné az egekre
kifeszített hálón,
vinné a tengerre,
virágos kertekbe

s vinné az emberek
szerető szívébe.

Markold meg!

Markold meg a reggelt,
a harmatos szerelmet,

a szépet, a szót, a csendet,
az ölelkező kegyelmet.

 Markold meg a fényt,
a tündöklő reményt,

a lelkekben csapongó
fölszentelt igét.

Markold meg az estét,
a hozzád szálló lepkét,

a zengő szózatot
s az égi csillagot.

Markold meg az álmot,
 a megtépett virágot,
a kort, a bort, a szót

s a szótalan számadót.
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Hogy szerettem hajdanán
a falu szélén járni

s szabadon szárnyalva
a végtelennek vágni.

Menni a kanyargós utakon,
emberszabta térben
s magamhoz ölelni

a paraszti szépséget:
a csendben ballagó

ökrös szekeret,
a répát egyelő

asszony sereget,
a zöldellő búzatáblák
tengernyi hullámát,

a frissen szántott föld
üdítő orcáját,

hallgatni a kaszák
csengő csengését

s a sorakozó rendek
katonás fegyelmét.

Nézni, hogy terpeszkedik
a föld fölött az ég

és lelkemhez simul 
a tiszta emberség.
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Hogy szerettem hajdanán



De régen volt,
mikor sírtam
s álmaimból

vágyat gyúrtam,
mikor bombák
közt futottam

s a napsugártól
csókot kaptam.

Szedtem mezőn
tűzvirágot,
ringattam

az esti álmot,
szóra bírtam

a lelkeket
s az égen csüngő

szépségeket.

Annyi mindent
megcibáltam,
fűből, fából

rendet vágtam,
megfürödtem
az örömben,
a szeretkező
szerelemben.
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De régen volt



Öleltem
a családom,
markomban

a világot,
szép szavakkal
tengert jártam,
még az égre is
 fölszálltam.

Írtam, szóltam
eleget,

szórtam szét
a lelkemet,
fáradtan is
kergettem

őszbe hajló
életem. 

Ideje hát
elköszönni,

a tőkéről
szőlőt szedni,
magam után

csókot hagyni
s a szellők szárnyán

elrepülni.
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Adjon isten jó napot,
adjon fénylő csillagot,
adjon a holdsugárnak

ölelkező holnapot!

Adjon jó nagy szerencsét,
bőséges kemencét,

adjon áldott esztendőt
és szerető szeretőt!

Adjon békét, boldogságot, 
adjon szebb világot,
adjon mindenkinek

egy hűséges barátot!

Adjon tüzet, tisztaságot,
adjon gazdagságot,
adjon az embernek
égre szálló lángot!

Adjon zengő tábort,
fent lobogó zászlót,
adjon a szíveknek

szárnyaló, szent álmot! 
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Adjon isten jó napot!



Milyen lesz majd ez a világ,
ha nem lesznek már átkok,

ha nem szakad meg a szívünk
a nyomorúságon,

ha örömtáncban kergetjük
a napsugaras szellőt

és szivárvány közt fogadjuk
az égen szálló felhőt?

Milyen lesz majd ez a világ,
ha trónt kapnak a bölcsek
és nem szórják a szavakat

a sárba csúszó szélbe,
ha tiszta szívvel átöleljük 

a hulló szent beszédet
és a szívünk dobbanása

felhangzik az égre?

Milyen lesz majd ez a világ,
ha virág száll a szélben

és a fölszántott föld nem forog
a kiöntött vérben,

ha a népek kezet fogva
fölszállnak a mennybe

és testvéri csókot öntenek
a sóvárgó lelkekbe?

145

Milyen lesz majd?



Milyen lesz majd ez a világ,
túl az ezer éven,

amikor már az egekben is 
gyürkőznek a gépek
s a robotok zajában
 kihalnak a lelkek,

s nem őrzi majd senki
az igaz emberséget?

Milyen lesz majd ez a világ,
ha vége lesz a végnek,

ha a világmindenségben
nagy-nagy tüzek égnek
s új világok születnek

a földön túli végen
és nyoma sem lesz már 

a mai emberkéknek?
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RÉSZLETEK  A  MEGJELENT
ÉS AZ ELHANGZOTT

KRITIKÁKBÓL

Bögre Zoltán
 „Tar Károly tizedik verskötete, a 
„Tépázott gyönyörben” a belső vallomás 
hangsúlyozására s a kimondatlan roman-
tikus vágyak kicsíráztatására vállalko- 
zott.
 A versek a múlt-jövő poros köntösé- 
ben mutatják meg az emberi magányos- 
ságból fakadó „tépázott gyönyör” fáj- 
dalmas hagyományait, miközben feltár- 
ják a fűcsomók között elrejtett apró kí- 
vánságokat, titkokat, vagy éppen a csilla- 
gokkal eggyé váló, megfoghatatlan 
álmokat.”
 Debrecen 2005. VII. 13. 12 old.

Vitéz Ferenc
 „Bármelyik könyvet bárhol ütjük fel, 
olyan érzésünk támad, mintha népdalo- 
kat olvasnánk. Ezt azonban nem elma-
rasztásként írom, hanem az elismerés 
szavával. … S meri vállalni, hogy nem- 
csak a népdalokból merít, hanem a 
népiek öröksége is táplálja. 
 Talán nem véletlen, hogy a hátsó bo- 
rítón olvasható rövid útmutatásokban 
(vallomásokban) ott olvassuk Wass 
Albert és Sinka István nevét. … Nem len- 
ne hiteles a modernkedés Tar Károly 
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tollából. A visszatérő, nyugodt szerelem-
érzés tolmácsolásához egyébként is az 
egynemű hang illik."
Néző Pont II. évf. 
2007. máj.-jún. 377. old.

Bögre Zoltán
„Mint minden költő életében, az ő 

világában is meghatározóak voltak a 
szerelmes versek, a párjához való kötő- 
dés szavakba öntése. Egyszersmind 
lendületes hévvel beszél költeményeiben 
a rendszer-változással felbukkanó ge- 
rinctelen „csinovnyikok” s a hajlongó 
kenyérlesők iránti megvetéséről.”
Debrecen 2006. VI. 28. 11 old.

Lakner Lajos
 „Ha a versek témáját nézzük, akkor 
úgy látom, hogy alapvetően vallomásos 
költészetről van szó, ami nagyon fontos 
…, hiszen manapság nagyon ritkán 
mernek az emberek személyesen vallani. 
Általában a szerepek mögé bújnak. …
 Nagyon fontosak ezekben a versek- 
ben az érzések és az érzelmek. Alapve- 
tően ezek adják meg a versek hangulatát, 
a mozgató erejét. Ez az a közeg, ami miatt 
sokkal inkább képesek vagyunk 
verseihez közeledni. Ezek révén újra- 
élhetjük azokat az élményeket, amelye- 
ket a költő költészete segítségével lehe- 
tővé tesz számunkra. …
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 A verseknél különös hangsúllyal esik 
latba az emlékezés… Ez a költészet arra 
tanít, hogy… meg kell próbálni megtar- 
tani azokat az emlékeket, amelyekből így 
vagy úgy, de mégis csak felépült a 
személyiségünk.”
Elhangzott Tar Károly: Szép szóval 
köszönöm című verskötetének 2009. ápr. 
6-i bemutatóján.  

Ujváry Zoltán
 „Tar Károly elsősorban alanyi költő: 
verseiben azokat az élményeket, benyo-
másokat, gondolatokat és érzéseket 
fogalmazza meg, melyek az ő életének 
mozzanatairól számolnak be. … 
 Az alanyi költői karakter azonban 
mások számára is hiteles és érdeklődésre 
számot tartó lírai jellemet formál. Az 
egyes szám első személyű vallomás vagy 
a megszólítás nem csupán Tar Károlynak 
az elmúlt s jelen időhöz szóló monológ- 
jának része, hanem mindig egy közösség 
nevében is szól. Ezt a hangot erősíti föl a 
gyakran népköltészeti ihletésre megfor- 
mált lírai darabok sora, amelyekben a 
hagyományos, magyaros ütemhang-
súlyokhoz illő képi megoldásokat alkal- 
mazza. … S ahogyan Holló László képei 
és Tar Károly versei egymás mellé kerül- 
nek (avagy egymásra találnak)… párbe- 
szédet folytatnak egymással, ... költe- 
ménnyé változik a kép, festménnyé író- 
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dik  a  vers.  Nemcsak Tar Károly költé- 
szete gazdagodott itt újabb árnyalattal, de 
Holló László művészete is egy más 
hangulati érzelmi kiterjedést, mond- 
hatni, egy újabb életet kapott.
Tar Károly: A szépség csodája című 
kötetének előszavából Debrecen, 2009. 
6. old.

Vitéz Ferenc
„A tűnt idők nyomában című kötetet 

lapozgatva, a kor helyett írhatnánk kor -
osztályt, a mai korban élő hetveneseket. 
Hiszen mind a klasszikus (gyakran nép- 
dalhangú, de nemes csengésű) versesz- 
mény, mind a világhoz fordulás, abban 
pedig a hit … s mind a már eltávozott 
művészbarátok (például  Bényi Árpád, 
Szesztay Zsolt) emlékének adózó versek 
révén a mai öregek tudása, világlátása és 
helykeresése tükröződik vissza a sorok- 
ban. … Az ellesett hangulatokba Tar 
Károly képes filozófiai (vagy erkölcsi) 
mondanivalót sűríteni. A búcsúzásban – 
búcsúztatásban bár ott van a fájdalom, 
ám nem hagyja el a költőt a szépség 
megújulásreménye. ... S közben 
tiltakozik is: nem a múltért, hanem a 
jövőért! ” 
Néző Pont V. évf. 2010. ápr. - máj.
196. old.
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Vitéz Ferenc 
Tar Károly: Mikor hosszú útról

„A költő … érzi, hogy költészetével 
egy tradicionálisabb líraeszményt kép- 
visel, melyben meghatározó a dalforma, 
az érzés naiv tisztasága, … intelmeit is 
úgy fogalmazza meg, mint egy sokat 
megélt bölcs, akiben ugyanakkor soha 
nem szűnt meg a gyermeklét csodája.”
Néző Pont VII. évf. 2012. aug. 253. old.

Vitéz Ferenc 
Tar Károly: Szólj tisztán és hangosan

„ … ha a versformákat és a népdal-
ritmust nem is fogja már megújítani a 
szerző, … költői képei merészebbek és 
eredetibbek, érzéki hatásukban is mar- 
kánsabbak lettek … Ebből a több mint 
félszáz versből azonban megint van né- 
hány életműdarab (Óh, te puszta, poros 
álom, a Mindig magasabbra, a Csak 
nézem és tépem vagy a De sokan várják 
már, Lecsengett csók ma már, Imádko- 
zom én istenem), melyek formaújító 
munkák és a töredék formában vagy a 
vizuális képben adnak hiteles tükröt 
lélekről és korról.”
Néző Pont VIII. évf. 2013. máj.-jún. 
239. old.
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Miért mondod?
Debrecen, 2000.

Kigombolnám fázós szívem
Debrecen, 2001.

A fecsegő vízparton
Debrecen, 2002.

Szépséges fatornyok
Debrecen, 2002.

A csillagparipák
Debrecen, 2002.

A meghajszolt szerelemben
Debrecen, 2003.

Esti Könyörgés
Debrecen, 2003.

Az ezüsthajú égen
Debrecen, 2003.

Őszi fények
Debrecen, 2004.

Tépázott gyönyörben
Bényi Árpád rajzaival

Debrecen, 2005.
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Égig érő puha csendben
László Ákos rajzaival

Debrecen, 2005.

Lassan hull a hervadás
Cs. Uhrin Tibor rajzaival

Debrecen, 2005.

Csak a harmat kacag
Vincze László rajzaival

Debrecen, 2006.

Nyárvégi estéken
Bényi Árpád, László Ákos,

Cs. Uhrin Tibor, Vincze László rajzaival
Debrecen, 2006.

Fehér fényt csiholok
Debrecen, 2007.

Holdsugárral ölelkezik
Józsa János, László Ákos,

Cs. Uhrin Tibor, Vincze László rajzaival
Debrecen, 2008.

Szép szóval köszönöm
Debrecen, 2009.

A szépség csodája
költemények

Holló László képeiről
Debrecen, 2009.
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A tűnt idő nyomában
László Ákos, Vincze László rajzaival

Debrecen, 2010.

Várom, hogy ébredjen
László Ákos, Vincze László rajzaival

Debrecen, 2010.

Halkuló estéken
Debrecen, 2011.

Mikor hosszú útról
Józsa János, László Ákos,

Vincze László rajzaival
Debrecen, 2012.

Szólj tisztán és hangosan
László Ákos és Vincze László rajzaival

Debrecen, 2013.

Markolom az időt
László Ákos és Vincze László rajzaival

Debrecen, 2014.

Szárnyalj szabadon!
Debrecen, 2014.

Megrajzolt szavak
Tar Károly verseit rajzolta 

Bényi Árpád, Cs. Uhrin Tibor, Józsa János,
 László Ákos, Vincze László

Debrecen, 2014.
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Milyen is volt
hajdanán az álmom?

László Ákos, Vincze László rajzaival
Debrecen, 2015.
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