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Mily csodás a szépség

Mily csodás a szépség,
ahogy száll a szélben
és viszi a lelkünket

a kéklő égben,
viszi tavasszal,
ősszel és éjjel,
viszi fáradtan

és kirobbanó fényben,
viszi, ha akarod

és viszi ellenedben,
viszi jósággal

és viszi szeretettel,
viszi úgy, hogy látod,

ahogy simogatja
a fáradt világot
és új életet lehel

mindenütt a tájon
s jobbá teszi az embert,
a várost, az erdőt, a falut

és az egész világot.
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Kitépem a gonoszt

Kitépem a gonoszt
a lélek sarkából

és a barátságot szórom
a napsugár csókjából.

Átölelem a gyenge vágyait
és fölszedem

a jóság szálait.
Átlépem a gödröt,
a sáros szavakat

és a tiszta fényben számolom
a hajnali napokat.

Nem szállok
a viharzó széllel,

nem kötök görcsöt
minden mesére,
de nem hagyom,
hogy a hazugság
törjön fel az égre.

Társakat hívok
a szó szoros csatába

és vágyaimmal megyek
a tiszta fény honába.



Szeretném felmarkolni

Szeretném felmarkolni
ezt az egész világot

és szétszórni a szépségét
az esti imákon.

Szétszórni úgy, hogy
mindenkinek legyen

és az ember a mindenségből is
csak szépséget szedjen.

Szétszórni úgy, hogy a szent szavak
csókja messze szálljon

és az  örök élet titka
a karjainkban háljon.

Szétszórni úgy, hogy a földi tájon
az ember álmodjon gyönyörű világot

és keblére ölelje
az arra járó vándort.

Szeretném felmarkolni
ezt az egész világot

és teremteni az emberekkel
egy békés, új világot.
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Ősi nemzet vagyunk
a föld közepén

és történeti jogunk,
hogy védjük szellemét,
hogy mélyre engedjük

gyökerét a fának
és kapukat nyissunk

az ősök fiának,
hogy védjük évszázadok

vasba vert erejét
és folytassuk utunkat

a régmúlt egén.
Ne engedjük,

hogy idegen futárok
szétverjék a földbe öntött álmot

és másfajta hittel feltörjék
az ősi szent világot!

Fel kell emelni
 a nemzeti zászlót

hogy magasan lobogjon
a tüzes napsugáron!
 Meg kell formálni
a nemzet egységét

és  az egekhez emelni
az egység szentségét!

Fényesíteni kell
a nemzet csillagát,
hogy beragyogjon
mindenki ablakán!
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Ő s i  n e m z e t  v a g y u n k 

Ősi nemzet vagyunk



Alvó ábrándozás
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Felmondom most már a leckét,
akkor is, ha füstre tennék,
akkor is, ha rászámolnak
és a csendben kidobálnak,

ha azt mondják, hogy üres járat
és nincsen benne semmi másnap,

nincsen benne olyan eszme,
ami valaha is célhoz érne

és szebbé tenné azt az álmot,
amit kerget az író vándor,

amit szeretne felrakni
és valahol fent az égen,
a zöld erdő közepében

az embereknek odaadni.
Legyen a szép mindenkié,
húzzon annyit, amennyit ér

és adjon az életnek is annyit,
amennyit kér.

Ebben az összhangban lesz
majd az az érv,

ami a jobb sorshoz ad igazi leckét,
ami megteremti azt a pontot,

amin felrakhatjuk az egész lombot,
felrakhatjuk azt a szépet,

amiből majd mindenki téphet
s mindenki annyit tép,

amennyit a tette ér.
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Szárnyalj a széllel!

Szárnyalj a széllel
a jóság elébe,

az embert
barátnak tekintő
világ közepébe!
Vidd magaddal
a szépet és a jót,
az igazat osztó
emberi valót!

Vidd a másságot,
az utcán kéregető

nyomorúságot,
vidd a gyávákat,
vidd a gyengéket,

vidd a harcra tehetetlen
újszülött reménységet!

Vidd el mindazt,
amit lehet,

amit a jobb világ
ölbe vehet

és a csillagok közé
az égre vihet!
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Szabadítsd meg magad!

Szabadítsd meg magad
a gyávaság csókjától,

a gyűlölködés
szörnyű borzalmától,

ha napsugár
csillog a határon

és a fény öleli
a földi világot,
ha boldogság

önti el a szíved
és a szeretet köti össze

az embereket.
De tépd meg az eget,
ha vihart hoz az álom

és fáradt csillagok
csüngnek az éjszakákon,

ha borongós felhők
szállnak az égen

és esőcseppek sírnak
a hajnali szélben.

Óh, te jóság, óh, te szépség,
óh, te isteni élmény
ringasd el az estét,
ringasd el az álmot

és hozzál nyugodalmat,
békét, embert ölelő
és szerető világot!



Itt, ott már látszik
a hajnali fény,

a harmatos fákon
a csillogó levél

és az emberek szívében
a mosolygó szépség.

Már látszik, hogy a rend
forgat a fákon

és egyre többen ülnek
a fénylő napsugáron.
Egyre többen falják

a reggeli álmot
és szorongatják kezükben

a tiszta igazságot.
De csak akkor lesz teljes

az örömteli álom,
ha mindenkit felkarol
a napsugaras mámor,

ha a kunyhók ablakán is
beszökik a fény

és ölbe kapja a világot
a régen várt remény.
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Itt, ott már látszik



Tépem a hajnalt
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Tépem a hajnalt,
a hajnali virágot,

az embereket elbutító
hazug világot,

ahol nem mondják meg
a valóság árát

és darabokra vágják
az igazság házát,

ahol néma csend van ott,
ahol sírnak a fák,

könyörögnek az öreg apák
és imádkoznak

az árva kisbabák.
De mégse mondja senki,
hogy álljon már a világ

s húzzuk fel az égre
az új idő csillagát!

Adjunk az embereknek
igazi jogot

és a kormánypalotáknak
tiszta ablakot!

Nem elég csak tépni
a foltos ruhákat,

forgatni kell
a fénylő napsugárban.

Mindenkit be kell vonni
az új világ zajába

és közkinccsé kell tenni
a születő csodákat!
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Tisztán szállok a szavakkal
az égi csatába

s ölelem társamat
a küzdelmes világban,
ahol kemény szellemek

csapnak egymásnak
és a rozsdás vágyakat
dobják a máglyára.

Azt a harcot kedvelem,
ahol az emberségnek

vágunk utat,
ahol a felek egyforma eséllyel 

vívják meg igazságukat.
Én a tiszta küzdelmet

küldöm a csatába
és a győztes felet tekintem

a társamnak.
De a vesztest sem taposom a sárba,

hanem az igaz úton várom
a jövő sorába.

Tisztán szállok a szavakkal
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Tavaszodik már,
nyílnak a virágok,
szállnak a szellők
szerte a határon.

A fákon is bimbóznak
már a rügyek

és melegíti lelkünket
a napsugár tüze.

Újra kezdünk élni,
sírni és remélni,

vágyainkkal messzire menni
és a jóságot

az ölünkbe szedni.
Kaput nyitunk
a szívünkben is

a tűzben fürdő nyárnak
és együtt szállunk tovább

a napfényes csodákba.

Tavaszodik már
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Debrecen, Debrecen,
te ősi magyar város

a puszta szélén állsz,
mint egy botos pásztor.

Álmodban ringatsz
egy hatalmas eget

és ősi falaid közt kergeted
a pusztai szelet.

Nézed a Hortobágyot,
a határtalan házsort

és a madarakkal szállsz
egy csodás világon.
Markodban öleled
az egyetemi várost,
a csikóst, a gulyást,

az arra tévedt vándort,
Afrika földjéről

az itt tanuló párost.
Ó, mennyit változott ez a táj

gyermekkorom óta!
Nincs már semmi abból,

ami kézen fogna.
Mindenütt az új,

a másfajta látszik,
csak a pusztán maradt

még valami,
ami a múltba csábít.

Debrecen, Debrecen,
te ősi magyar város
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Egy évszázadot haladtál
rövid perc alatt

és nap süti az arcodat
a kéklő ég alatt.

Fölemelted az embert,
a szellemet, a szentet

a zajló világon
és csillagokat számolsz

a zöldellő fűszálon.
Szállsz a széllel
a messziség felé

és szórod szét az igazat,
az emberibb eszmét.

Birkózol a sötétséggel,
az önzéssel,

a szolgalelkű hitvesztéssel.
Enyhíted a fájdalmat,
az igaztalan sorsokat,
és magasba emeled
a tiszta szavakat,

az embert éneklő himnuszokat.

Egy évszázadot haladtál
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Engedd a gyökered
az alföld mélyébe,
a puritán emberek
sorsközösségébe!
Vágyaidat repítsd
a szálló szelekben,
a földön gyürkőző
tiszta szívekben!

Szórj szét minden szépet
amerre csak jársz
és kapd az öledbe

a gyöngédke kis árvát!
Vidd a markodban

a jövő zálogát,
az embert formáló

tiszta szív ritmusát!
Vidd az embert,

az álmodozó lelket,
az eget, földet megszentelő

isteni kegyelmet!
Vidd a szépet, vidd a jót,

vidd a jövőt formáló
igazi valót!

Vidd az embert,
vidd a kort,

vidd a lelket tisztító
születő századot!

Engedd a gyökered…
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Debrecen, Debrecen,
te pusztaszéli táltos,

te szabad szelet forgató,
igaz hitű város!

Hány embernek adtál
csodálatos álmot,
emelted magasba,
mint a délibábot,
hány embernek
formáltad a hitét

és adtál a lelkeknek
égbeszálló reményt?

Hány ember járt veled
a hortobágyi pusztán

és szívta magába
a végtelenség titkát?

Hányan szállnak ma is
a gólya madárral

és ölelik magukban
a szépséges csodákat,
és kötik a szívükhöz

az ősrégi vágyat?

A pusztaszéli táltos



Debrecen, Debrecen,
te istenfélő város,

templomaid ringatják
a szentséges álmot.

Szép szavakba fogod
vágyaid dalát

és szent igékbe öntöd
könyörgő imád.

A zsoltárok hangján
fölszállsz az égbe

és bocsánatot kérsz
a gyarló emberségnek.
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Debrecen, Debrecen,
te istenfélő város



Odakint már pezseg
az idő tavasza

és simogatja arcomat
a szellő mosolya.

Zöldell a falevél,
kékben fürdik a fény

és kitárja karjait
a napsugaras ég.

Fent a felhőkkel
száll az életem

és öleli magához
az elmúlt éveket.

Öleli magához
a szépséges perceket
és szórja a világba

a holdvilágos estéket.

Odakint már pezseg

21
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Bekiáltottunk
a délibábos csendbe
és egyre kisebb lett
a múlt idő keresztje.

A kövek közt is
puhulnak az átkok

ha mindig szórjuk rá
a nyíló virágot.

De szedni is kell
a görcsöt a fáról,
a fonnyadt levelet
a zöldellő ágról.
Ki kell bontani

a vágyak örömét
és szét kell szórni

a szépség szellemét.
Új reményt kell önteni

az emberi vágyba
és felemelni

a boldog világba.
Nem lehet megállni

a kiharcolt csendben,
szólni kell a szavakkal

a születő rendben!

Szólni kell!
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Ahogy a Hortobágyra lépsz,
kinyílik a határ

és a végtelen pusztán, száll a madár, 
száll a szépség, az emberi reménység,

az eget, földet összekötő
csodálatos kék ég,

ahol minden olyan más,
ahol időtlenül jár a napsugár

és végtelen teret világít a holdvilág,
ahol legel a gulya, béget a nyáj

és vágtat a ménes a kies pusztán,
ahol a lélek szabadon száll

és a képzelet szüli
a szebbnél szebb csodát,

ahol a semmi is szépséggé válik
és minden mozdulat messze világít,

ahol a fényben játszanak a lelkek
és a délibábok is hozzánk beszélnek.

A Hortobágyon



24

Verseimben azt kutatom,
merre van az én csillagom,

merre jár a napsugár,
hol repül a kismadár.

Hol vannak az álmodók,
a sárba hulló tegnapok,
a szebb jövőt formálók,

a küzdeni tudó harcosok.

Azok, akik fejszét fognak,
sötét estéket darabolnak,
a vállukra terhet raknak

és a mocsarakon átgázolnak.

Hol vannak a vesztesek,
a síró csendet kergető öregek,

akik fölött elszállt a fény
és a markukban nincs már remény.

Azok, akik fent az égen
megmártóznak a szép reménnyel,
és szívüket adják a szívünknek,

hogy jót tegyünk az emberségnek.

Verseimben azt kutatom
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A napsugárban dühöt fogok
és megdöntöm az álmom

és szétverem a sok szennyet,
amit nappal látok,

amit az emberek raknak
ezen a világon,

és a hatalomvágy rombol
gyáva falánkságból.

Szétverem azt a rendet,
amelyik falat ácsol önző vágyból

és szeget ver a szélbe
hajnalhasadáskor,

amelyik nem tűri az álmot
és csak egy rozsdás csőben

látja a világot,
amelyik összetöri a tiszta lelkeket

és sötétbe zárja
a szállni vágyó szellemet.
Kiszorítom az éjszakából

azt a csillagot,
amelyik a holdsugárból

tépdes falatot
és nem segíti elő
ébredő hajnalom,

amelyik a csillogásból
csak csillogni szeret

és nem öleli át a csillagos eget.

A napsugárban dühöt fogok
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Milyen hatalmas lelke van

Milyen hatalmas lelke van
egy olyan anyának,

aki sérült gyermekét vezeti
e zűrös világban,

mikor gyermeke csak a sötétet látja
s nem veszi észre a fényt

a napsugárban,
és nem futhat versenyt
a manók csapatával,
mert az egyik lába
nem szalad utána

s nem ölelheti anyját
szorosan magába,
mert a tüdejében

gyenge cérnaszál van
és nem hallható

istenhez szóló imája,
mert a hangja kiszáradt
a megsérült hangtárban.
Milyen nagy szíve van

az ilyen anyának,
aki mindenét odaadja

gyenge kisfiának,
aki szívében hordja
jóságát a vágynak.
Adjon az isten neki

mindent nagy kosárban,
adjon türelmet, szépséget,
adjon mindenből bőséget!



Milyen sorsa lesz majd
annak a gyermeknek,

amelyiknek háta mögött
korbácsok repkednek,
ahol ocsmány szavak
csattanása csobban
és a szép pillanatok
hullanak a porba,

ahol durvaság kergeti
a csend szusszanását

és rettegő lelkek sírása
veri fel éjszakai álmát,
ahol az ital hangolja

a beszéd fonalát
és a csendet megfojtják

a szitkozódó csaták,
ahol mocsokban fürdetik

az ébredő világot
és formálják valamivé
az embertelen álmot,

ahol naponta roppan össze
a világ szépsége

és törik darabokra
emberi sorsképe?

Milyen sorsa lesz majd?
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Szellő, szellő

Szellő, szellő,
szálló szellő,
szállj az égen
mint a felhő,
vidd a szelet
az egekbe,

a szabadságot
a szelekbe,

vidd az eget,
vidd a szelet,

vidd az embernek
a szabad szelet,
vidd a földön,
vidd a szélben,
vidd a csillagon

az égbe!
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Olyan erővel szól,
hogy megindulnak a hegyek

és útjában mindent
maga alá temet.

A zúgó kis patakok
kiszélesednek

és bontják a partokat
a hullámhegyeknek.

Már csak a víz hangja szól
s dühöng a fákon

és a múló volt való
elköszön a tájtól.
Sodorja partjait,
öldöklő hangjait

és a síró földnek adja
újszülött álmait.

A megáradt folyó
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Szép volt, ahogy kiemelted
a sorsot a sorsból
és emberré tetted

a nyomort a porból,
ahogy visszaadtad
a fényt a napnak,
az összetört lelket

a kinyílt csillagoknak.
Szép volt, ahogy az ember

újra talpra állt
és szívébe fogta

az elvesztett napsugárt.
Ma már markában szorítja

a virág illatát
és hordja magában

a jövő csillagát.

Szép volt, ahogy kiemelted
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Karácsony a legszebb ünnep,
mindnyájunknak ad egy percet,

lerázza a csúf világot
és simogatja a szent álmot.

Kinyitja a szívünket
és hálát adunk az istennek,
hálát adunk a szenteknek
és az igaz embereknek.

Újjászüljük az életünk,
a földön futó szerelmünk,
fölszállunk az égiekhez,
az örökké hű szeretethez.

Odafent a kéklő égen,
az istenség szent ölében

majd a szépségről álmodunk
és felépítjük a világunk.

Felépítjük az örök házat
a szeretet csillagában,

ott, ahol a szívünk lakik,
ahol az ember álmodozik.

Karácsony
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Ne engedjük, hogy a szegénység
megfojtsa az álmot
és a nyomor átka

szétverje a világot!
Ne engedjük, hogy az emberek

egymást kergessék
és a gyatra gyávaságot

a napfényben fürdessék!
Ne engedjük, hogy a fájdalom

oka titokban maradjon
és a szegénység a sötétben ballagjon!

Ne engedjük, hogy a bajok bánata
bennünk szorongjon

és a bajok oka
a szikes pusztán

szabadon száguldjon!

Ne engedjük, hogy a szegénység...
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Újra itt egy esztendő
telerakott vággyal,
megfogom az elejét

egy nagy üres zsákban,
aztán hívom a többit is,

rakom egymásra
és ölelgetem őket

a napsugaras vágyban.
Mikor valamennyit
a markomba vettem,

fölszállok velük
a kéklő egekbe.
Odafent aztán

segítséget kérek
és karjaikba öntöm

mindazt, amit kértek.
Óh, bizony jó lenne,

ha vágyainkat is
így tudnánk szeretni

és szépen, sorban
valamennyit

az ölünkbe venni.

Újra itt egy esztendő
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Nehéz ma már
napfényben fürödni

és a csillogásban
álmokat kergetni,
fölszedni a földről

az emberi roncsokat
és megvigasztalni
a síró angyalokat,

bekötözni a fájó sebeket,
megkönnyezni

a vérző lelkeket,
megnyitni az utat

az emberi vágynak
és gödröket ásni
a sátánkodásnak,
az embert gyűlölő
kiskirálykodásnak.
Ezért a jóság felé

fordítsuk
a szabad szelet

és vigyázzunk arra,
hogy a csillogó fény

csak igaz legyen.

Nehéz ma már
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Teremtsünk egy olyan világot,
amelyik szóra bírja
a legszentebb álmot

és az embereknek adja
az igaz boldogságot.
Ahol nem kell félni

a napsugártól,
a csillagot hozó,
sötét éjszakától.

Ahol a szabad szó
csüng a fákon

és mindenki öleli
a tiszta szabadságot.

Ahol a hatalom
őrzi a rendet

és nem sanyargatja
a többre vágyó lelket,
nem akar úrrá lenni

a szabadságon
és börtönbe fogni
az éjszakai álmot,
ahol az emberek

ölükben hordhatják
a végtelen vágyat
és teremthetnek

szebbnél szebb csodákat.

Teremtsünk egy olyan világot!



Ahol a népek békében élnek
és nem kergetik egymást

véres menedékbe
vagy a gyűlölködés
sötét szellemébe.

Ahol a munka
formálja az embert
és ad a napoknak
teremtő értelmet,

világra tekintő
igazi szerelmet.

Ahol a jövő
a napfényben látszik
és az emberségünk
a fákon virágzik.

Ahol egyek vagyunk
a teremtő vágyban

és egymást gyámolítjuk
a sorstalanságban.

36



Döntsd le a csúfság házát,
a sötétség életfáját,

azt a gonoszt, amit láttál,
amit tudatlanul ringathattál!

Verd ki szívedből az álmot,
az istentelen imádságot

és verd ki azt a szürkeséget,
amire a fényt cserélted!

Verd ki azt a gyarlóságot,
lelkedből a gyávaságot,

amivel az utcát járod
és a sárból a sarat hányod!

Ne kegyelmezz a szívednek
és a gyenge szörnyetegnek,
vágd ki tövestől az ármányt,
a rosszban settenkedő sátánt!

Döntsd le a csúfság házát!
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Tiszta szárnyú szelet adunk
a bátor embereknek,

hogy magasba szálljanak
a teremtő szellemek,

hogy az igazság és a rend
verjen hazát e földön
és a gyáva sunyiság
vesszen el a felhőn,

hogy az ember teremtsen itt
otthont magának

és a gyűlölködés gyötrődjön
a kiszáradt pusztában,
hogy a diktátorok álma

hulljon a sárba
és a szegény ember vágya

szálljon napsugárba.

Tiszta szárnyú szelet adunk
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Annyi minden marad bennem,
de nem mondom ki,
mert megver engem,

mert megver,
hogy sokszor elhallgattam

és másról szónokoltam,
hogy úgy tettem, mintha látnám,
mintha véletlenül elhallgatnám

azt a csúfságot, azt a hazugságot,
amit szinte mindenütt látok.

Nem vállaltam a kellő harcot,
a szembesítő bátorságot.

Így nem vagyok elegendő
a gyávaság feloldására,

a szorongó szavak felszabadítására,
mert féltettem az irhám,

a leírt szavak sorsát
és csak csendben figyeltem

a síró szavak zaját.
De most felszakítom ezt az ábrát

és letépem a csend zászlaját.
Fellépek a dobogóra
és elmondok mindent

szóról szóra.

Annyi minden
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Ahogy itt a földön
járom a világot,

szorongat a fájdalom
a sötét éjszakákon.
Egymást bántják

a szegény emberek
és markukban nevetnek

a földi istenek.
Nem a szegénység
gyökerét vágják,

a nyomorgó emberek
sírását fújják.

Egymásnak feszítik
a könnyezők vágyát
és vérrel simogatják
a nyomorgók arcát.

De nem változik semmi,
csak a sírás nagyobb
és a nyugtató szórend

behull az ablakon.
Mikor hallgatja meg

a sírás az eget
és teremt a földön

békésebb perceket?
Mikor lesz a szó

a harsonák hangja
és fújja a riadót

az alvó városokban?

Ahogy itt a földön
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Meddig hagyjuk, hogy az ég szakadjon
és a hazug ember a főúton haladjon,
hogy mindenki csendben csoszogjon

és a tétlenséget nézze az ócskapiacon?
Mikor vágunk oda, hogy az ég változzon
és a szürke fellegekből vihar fakadjon,

hogy az ég megrázza a mozdulatlan fákat
és napfényt öntsön az alvó pusztaságba,

hogy a tömeg dübörögve szálljon
s ne a rozsdás vasszegek közt háljon,
hogy a csend zaja felverje az álmot

és új rendet, alkotóbb viszonyt
teremtsen ezen a világon?

Meddig hagyjuk?
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Ó, ha este magadban jársz,
megfogod az ég csillagát,
megveted a szörnyű átkot,
a nyomorgó hazugságot,

azt a képet, amit festenek eléd,
ahol csak a látszat látszik,
az igazság mélyen alszik

vagy a csendben álmodozik.
Ahol nem mondjuk ki a valót,

a kábultan is fájni tudót,
hanem csak nézzük, nézzük

és az égen cseverészünk.
Beszélünk másról,

a nagyvilág nagy bajáról,
a sógorok szent harcáról

vagy az idő járásáról.
Meddig forgunk még

üres keréken
és szédítjük magunkat

a korai estékkel?
Meddig mondunk mást,

mint amit látunk
és csendet hallunk ott,
ahol zűr van a kátyún?

Lépjünk hát túl az éjszakákon
és a hajnalt fújjuk a trombitánkon!

Fogjuk meg egymás kezét
és sírjunk, ha kell
a fájdalom egén!

Ó, ha este magadban jársz
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Ma már büszkeség
magyarnak lenni,

Kölcsey himnuszát
együtt énekelni,
csodálni a Duna

hullámzó folyását,
az alföldi puszta

bolyongó gulyáját,
a budai hegyek
virágos illatát.
Látni és érezni

a magyar emberek
alkotó vágyát,

teremtő tudását,
lelkükben dübörgő

érzelmi csatáját.
Megismerni azt

az évezredes múltat,
amit megvívtak,
amit harcaikkal

dicső könyvbe írtak
és Európa népeinek

ajándékul adtak.
Óh, te büszke magyar nép,

mennyit szenvedtél
a népek mezején,

mennyi vért ontottál,
hogy magyar lehessél,

Ma már büszkeség
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hogy földeiden
szabadon szálljon a szél
s a lelkekben fürödjön

a tiszta fehér fény,
hogy tetteinket csodálhassa

a föld, az ég,
az egész emberiség.

Óh, te kis magyar nemzet,
milyen büszke lehetsz,

hogy mindezt megtetted,
hogy felépítetted

és megvédted hazádat,
hogy ellenfele voltál
töröknek, tatárnak,

hogy  megállítója vagy ma is
több milliós „vándormadárnak”.

Továbbra is építsd hát
gyönyörű hazánkat

és légy őrzője
a békés világnak!
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A szalmatetős, öreg házban
mindig attól féltem,

hogy egy nagy vihar letépi majd
a háztetőt a szélben és
fedél nélkül didergünk

a fagyos, téli éjben.
Az otthontalan emberekre is

gyakran gondoltam
és álmomban őket

egy nagy tűz köré hordtam.
Vaskályhával teleraktam

az udvart és a rétet,
hogy legyen hol melegedni

mindenkinek
a havas, hideg télben.

A szalmatetős, öreg házban
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Amikor még gyerek voltam
ragyogott az ég

és kezet fogott velem
minden, ami szép,

a csend, a hajnal és a fény.
Ám elég hamar
beborult az ég,

s az ágyúk zajával
dübörgött a szél.

Hosszú, véres napok
kergették az eget

és sírhantok borították
a szűz földeket.

De a harcoktól távol is
sírtak a fák

és könnyeikkel vigasztalták
a hosszú éjszakát.
Amikor véget ért

a gyilkos öldöklés,
milliók siratták

az elvesztett reményt.
Nemcsak napsütés jött
a szörnyű harcok után,
sötét szelek is zavarták

a daloló délutánt.
Vágták ugyan a fát
és döntötték a tőkét,

de gyakran az éjszakát is
rettegéssel mérték.

Amikor még gyerek voltam
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Egymást árulták el
a gyáva emberek
és félve ölelték

a felszentelt szenteket.
Tüntettek, vonultak
egy marok semmiért

és titokban vágyakoztak
a szabad szellemért.

De nemcsak vágyakoztak,
fegyvert is fogtak

és az októberi szélben
fénycsóvát ragadtak.
Lerázták magukról

a félelem sáncát
és karjaikba fogták

az új élet napját.
Nem volt vértelen

ez a változás,
és gyászba borultak sokan

az ünnepi nász után.
De sokan még ma is
várnak a tavaszra,

és arra, hogy jöjjön
az ölelkező nyár,
hogy teremtsünk

egy új világot
a szabad ég hajnalán.
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Milyen lesz itt élni?

Milyen lesz itt élni,
ha így durvul a világ,
megfullad az ember
a szerelem csókján,
ha gyűlölet öntözi

a nyíló virágot,
megdermed a puszta
a virágzó síkságon,
ha emberek ölnek

élő világot,
eltűnik a nyár

a nap sugarából,
ha nem az igaznak
adunk boldogságot,
sírni fog a könny is
a hazug nótázáson.
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Tízezrek jönnek
távoli országból

és otthont keresnek
a sovány pusztaságból.

Idegen számukra
ez a világ

és nekünk is idegen
a másfajta szokás.
Se testük, se lelkük
nem hajlik a nyárba

s ki tudja,
összejönnek-e majd

ebben a hazában
s nem marják-e egymást

csábító csatába?
Jobb lenne nekik
otthon maradni,

nekünk meg  kezet nyújtani
és segítséget adni.

Tízezrek jönnek
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Bátorság kell ahhoz,
hogy talpra állj

és markodba szorítsd
a fájó nyavalyát,

hogy érezd magadban
összetört lelked

és feszítsd a világnak
meggyötört tested,

hogy akard legyőzni
a földön fekvő gátat
és elfutni a szelekkel
a napsugaras tájba.

Bátorság kell ahhoz
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Meddig tudod még
nézni a sorsod,

látni a sok szennyet
a tükröt tartó holdon?

Látni, hogy az igaztalan szó
hogy marja a lelket

és tépi szét az embert, a valót,
hogy a hatalomvágy
hogy torzít a renden

és teszi üressé
a többre vágyó embert.

Elvész a szerelem,
kiszárad a szó

és üresen csapong
mint a hold,
olyan lesz,

mint a zabolátlan csók.

A zabolátlan csók
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Forgasd magadban
az éjszakai álmot
és szedd ki belőle
a csillogó világot!
Fogd a kezedbe,

szorítsd az öledbe
és vidd el magaddal

a sötét szelekbe!
Ott vágj vele rendet,

öleld a szerelmet
és szórd szét a fényt
a fáradt embereknek!

Forgasd magadban!
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Ostorozom a világot
mert nem gyújt tüzet a lángból,

nem égeti el az ostobaságot,
nem veri szét a gyáva hazugságot,
önző vágyak mögé gyűri a világot
s eladja a lelkeket fizethető áron.

Nem lesz addig tiszta
és felhőtlen az álom,

amíg a lelkekben botorkál
a bosszúálló átok
és pénzzé tehető

minden a világon.

Ostorozom a világot
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Fent csüngök a csillagon
a sötét éjszakában

és szórom szét a szellemem
a csavargó világban.

A mosolyt ölelem
a napsütötte tájban
és a halált kergetem

egy könyörgő hazában.
Fájdalmasan nézem
a széthulló csendet,
az egymást gyilkoló
hajdani szerelmet.

Nincs ma már kegyelem
se nappal, se éjjel,
elvadult az ember

ebben a rengetegben.

Fent csüngök a csillagon
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Keresem a szépség szavát,
de nem tudom összerakni

a vágyam óhaját,
nem tudom elmondani,

mennyire szeretlek
és milyen mélyen élsz
ott bent a szívemben.
Milyen sokszor voltál

a segítőtársam
és raktad helyettem is

a boldogság házát,
raktad a csillagok közt szálló

szépségek vágyát.
Fogtad markodban

a jóság örömét,
öntötted lelkemre
az igazság hitét

és forgattad előttem
az élet szépségét.

Milyen jó volt veled
törni az utat,

szívni magamba
kedves szavaidat
és ölelni együtt

az álmodó csillagokat.

Keresem a szépség szavát
Édesanyámnak
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Az én anyám
még most is

fogja a kezem,
simogat, bátorít

és őrzi a lelkemet.
Akkor is velem van,
ha nem ragyog az ég,
ha sötét szelek fújnak

a felhők közepén,
ha elhagynak a társak,

s magam vagyok
és nem ragyog a csillag
a göröngyös utamon.

De nem tudom én már
jóságát köszönni,
csak a szellemét
az ölembe venni
és karjaimmal

az egekbe emelni.

Az én anyám
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Egyszerű ember voltál
tiszta szándékkal,

a napsugarat ölelted
a hajnali csillagokkal.
Kezeddel formáltad

az élet útját
és markodba szorítottad

a sötét éjszakát.
Egyfolytában gyűrted

a fáradt napokat
és gyakran láttad ébren

a hajnalokat.
Az erdő, a határ
volt az otthonod

és a kapanyéllel csüngtél
a csillagokon.

Szeretni nem tudtál,
mert nem volt rá időd,

a munka elrabolta
az egész esztendőt.
De szívedben szólt
a szépség zenéje
és lelkedben élt

az álmodás reménye.

Egyszerű ember voltál
Édesapámnak
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Miért van az, hogy a szívemmel
csak hozzád szállok

és téged óhajt a lelkem
a sötét éjszakákon?

Hogy veled szeretem
járni a világot

és magunkhoz ölelni
az égen csüngő álmot?

Hogy neked szeretem szorítani
simogató kezed

és ölelni magamhoz
álmodozó lelked?

Érzem, hogy szállsz velem
és tűzben ég az ajkad

és csókot adsz a szívemnek
zúgó zivatarban.

Érzem, ahogy ringat bennünket
az ölelkező vágy

és szállunk mint a szellő,
égen, földön át.

Miért van az?
Bogikámnak
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Milyen jó, hogy velem vagy
és ringatod az álmom
és csókoljuk egymást
szerelmes éjszakákon.
Hallgatjuk a csendet,
a szálldogáló szelet
és nézzük az égen

a csillagba bújt rendet.
Mesélünk egymásnak
az őszről és a nyárról,
a lelkünket simogató

tavaszi virágról.
Ahogy így szállunk
a lengedező széllel,
megkötjük kezünket

az örökös idővel.

Milyen jó, hogy velem vagy
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Teleszórom a szíved
szerelmes szépséggel
és csókolom a kezed

álmodó emlékkel.

Együtt szállok veled
a szellők egére

megtisztítani a lelkem
a jóízű mezőben.

Csókollak, ölellek,
mint az édes álmot
és lelkemet adom
csillagos csatához.

Fogom és markolom
a tisztító tüzet

és véremmel védem
a pártatlan eget.

Együtt repülünk 
a kéklő égen

és szedjük az ölünkbe
az isteni szépséget.

Teleszórom a szíved
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Veled vagyok a szépséggel,
a napsugaras jó idővel,

a szeplőtlen álomképpel,
az érzelmek tengerével.

Veled vagyok szerelemben,
a lelkemben bújó érzésekben,

vágyakozó szemeimmel,
álmodozó életemmel.

Veled vagyok kéz a kézben,
ölelkező szeretetben,

hűs időben, tűz tüzében,
a végtelenség kebelében.

Veled vagyok a szépséggel
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Igazi hős voltál
egy véres csatában

és csak néhány percre
adtad a kezed

a halál markába.
De bátran kitörtél
a sötét világból

és magadhoz ölelted
az életadó álmot.
Tőled erőt kapva

mi is feltámadtunk
s égi csillagoddal

napfényre fordultunk.

Igazi hős voltál
Károly fiamnak
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Kitartóan nyitogattad
a kórház kapuját

és a szívedben hordtad
a szerelem csillagát.
Vitted a szépséget,
az ölelő emléket,

vitted az emberben születő
gyönyörűséget.

Ezzel a jósággal,
imádkozó vággyal
a Karesz szívében
tüzet gyújtottál.

Most már csak vigyázzatok
és a tűzben lobogjatok,

őrizzétek az estéket,
az álmodozó szépségeket.

Kitartóan nyitogattad
Marikának
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Ma már az élet útját járod
és látod, hogy körülötted

milyen sok a vándor,
milyen sokan sírnak
a hosszú éjszakákon

és keresik önmagukat
a magányos világon.

De te szerencsés vagy,
mert fürdesz a napban
és táncolsz a fénnyel

a  kitárt karokban.
Megtaláltad társad
a saját hazádban
és jártok a földön

csodákból csodába.
Szálljatok tovább
a boldogság felé

és öleljétek magatokhoz
a szerelem egét!

Ma már az élet útját járod
Petrának 
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Tanítónak születtél,
mint a gólyamadár

és vonzod a szépséget,
mint a simogató nyár.

Csillog a szemed,
mosolyog a szád
és olyan a szíved,
mint a napsugár.

Bátran töröd
az élet gátjait

és markodba fogod
a szépség szálait,

a szorgalom, a szerénység
cseppjeit

s a holdsugaras jókedv
táncait.

Kebledre öleled
a fiút és a lányt

és kinyitod előttük
a világ ablakát.

Tanítónak születtél
Natasának
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Szárnyalj a szóval a szépség felé
s vidd a szavak üzenetét!
Vidd az élet szeretetét,

vidd az emberek vágyát,
a napfényben fürdő álmát!

Vidd és mondd a szellők szárnyán
a szót, a jót, az álmodót,
a tiszta lelkű földlakót!
Vidd a békét, az ölelést,
az emberek szent hitét,

istenben bízó gyermekét!

Szárnyalj a szóval!
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Milyen lett ez a világ
ahol gyávák és gyilkosok

mondják az imát,
ahol ők döntenek
a halál napjáról,

a gázolásos gyilkosságról,
a hajnali robbantásról

vagy sortüzek zúdításáról?
Döbbenetes ez az őrültség,

ez a vadvilági kegyetlenség,
ahol nem látjuk a szörnyet,

a sötét ellenséget,
csak a vérben fürdő szentséget,

a romba döntött emberséget,
ahol nem tudjuk, ki mit akar
és nem tudjuk mi a hamis,

mi az igaz,
ahol csak a gyilkolást,

a rombolást látjuk
és a tehetetlen ember

sírását halljuk.
Az nem lehet,

hogy bénán nézzük,
hogy fojtják meg a szerelmünk,

hogy forgatják fel a rendet,
az emberi tisztességet!

Milyen lett ez a világ?
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Az nem lehet, hogy új tatárok
vagy réges-régi  csúszó-mászók

vért lopjanak a hazából
és tokajit igyanak a nemzet borából.

Az sem lehet, hogy letapossák
azt a várat, amit évszázadok kalapáltak

és a csillagok is megcsodáltak.
Ne engedjük, hogy az ősi álom

szétszakadjon a zűrös éjszakákon,
hogy a káosz csavarogjon

a kiürült utcákon
és rettegésben tartsa

a még fénylő gyertyalángot.
Két kezünkkel védjük azt az álmot,
amit őseink szültek ezen a világon

és évszázadokon át
mi is védtünk,

mint a saját szerzeményünk!
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Nem lehetsz boldog
ezen a világon,
amíg a társad

ott feszeng a fákon
és gyermeksírás hangzik

a sötét éjszakákon,
amíg az éhezés

elnyomja az álmot
és tartják a zsákot
a kolduló utcákon,
amíg a fájdalom
ébreszti a testet

s csak vigasztalni tudod
az árván maradt lelket,

amíg az ember
siratja önmagát
s álmában nézi
saját sírhantját.

Nem lehetsz boldog



70

Menj és vidd a sorsod
éjszaka a holdon

és tépd meg a sorsot,
ha vernek az úton,
ha gyávák siratják
a könnyező eget

és némák gügyögnek
a főtereken,

ha koncért kéregetnek
a kegyelmesek
és nem állnak

szembe a széllel
az éhező emberek,

ha csak nézzük,
hogy romlik a világ
s nem állítjuk meg

a rossz irányt,
ha nem gyorsítjuk fel

a világ szekerét,
nem rakjuk félre

a fa lehullott levelét,
ha nem mondunk nemet

a hazug vallomáskor
és nem tiltakozunk,

ha cirkuszt csinálnak
a demokráciából!

Menj és vidd a sorsod!
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Kemény csatát vívtam
a világ bajával,

de nem adtam a lelkem
hazug szárnyalásnak.
Szavakkal dobáltak
filléres sumákok,
de a tüzes tűzben

nem fogott az átok.
Markoltam a szelet,

a tiszta jelet
s mentem a kövekkel

az egek fele.
De még nem értem

a termő fához,
így összeszedem magam

a vértelen csatához.
Az igazat védem,
nagyokat lépek
és nem törődöm

a hazug szépséggel.
Nem törődöm

a gyűrött eszmékkel,
a zsákba rakható
puha gerincekkel.

Csak az eget nézem,
a tiszta fényt remélem,

s az emberi jóság
csillogását kérem.

Kemény csatát vívtam
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Valóságos világ
fut velünk a végén
és viszi a markában
az összerakott kévét.

Viszi a szépséget,
a fájdalmat,

a sírást és a rémet.
Viszi a jövőt,

a virágzó esztendőt.
Viszi az álmot, a mámort,

viszi az embert,
az emberi vágyat,

az emberi csodákat.

Valóságos világ
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Mennyi verset írtam már
az ég csillagáról,
az embert átölelő
szeretet szaváról,

arról, hogy a fényben
hogy szálltam az égen
és kergettem a sötétben

a reménytelenséget,
arról, hogy sárba dobtam

a gyűlölködő lázat
és a szívekbe öntöttem
a szélbe szálló vágyat,
arról, hogy szétvágtam

az igaztalan vádat
és imába szőttem
az isteni csodákat,

arról, hogy küzdöttem
a hazug eszmékkel,
az embert megalázó
embertelenséggel,

arról, hogy kitéptem
az éjszakából

a rettegő álmot
és raktam a csillagokra

 igaz barátságot.

Mennyi verset írtam már
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Szállok fent a lenge szélben,
föld alatt, az égi fényben,

száll a lelkem a reményben,
a szikes puszta közepében,
száll az égen, száll a réten,
száll a szellő szépségében,

száll a mindenség mindenében.
Száll testemben, a lelkemben,

száll a szálló életemben,
meggyötört gyötrelmemben,

a kifacsart keservemben,
száll az elföldelt földekben,
a sárba kevert szerelmekben,
száll messzire, a semmibe,

száll a végtelen végibe.

Szállok fent a lenge szélben
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Óh, te csodás, teremtő ég
vidd a lelkem a szépség felé,
vidd a nyárba, a nagyvilágba,
az isten szülte szent hazába!

Vidd az emberek honába,
jóságból font kis tanyába,
oda, ahol a gyöngyszemek

fényfellegben szeretkeznek,
ölbe kapják a friss szelet,

a határtalan égieket!
Oda, ahol a csillagok

besütnek a kis ablakon,
álmot öntenek a házra

és áldást hoznak a családnak.
Vidd a lelkem tiszta szóba,

szent otthonba,
embert ölelő karokba.

Óh, te csodás, teremtő ég!
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Embernek kell maradni!

Nem tudom még,
meddig kell

tépdesni az álmot,
szakítani a fellegről

a sötét világot,
gyámolítani a bátortalanságot,

ölbe kapni a gyermeket
az éhező házból,
kergetni a földön
a durva vadságot,

a gyengéket, a gyávákat
földbe nyomó igaztalanságot?
Meddig kell még visszafogni

a hatalmasok vágyát,
az önzést, a zsarolást,

az elnyomást
és elosztani jól

az osztható világot?
Meddig kell még naponta

igazat tenni
és az embert

igaz emberré tenni?
De ha változik is a világ,

változik is a rend,
egy a törvény, egy a szent,

az embernek
embernek kell lenni
s az emberek közt

embernek maradni!



77

Várjuk már
a tárogató tavaszt,
az égen száguldó 

fénylő csillagokat,
várjuk a jót, a szerelmet,

az álmodozó álmot
s várjuk  a nyíló virágot.

Várjuk a reményt, a fényt,
az ölelő szenvedélyt,

a szívet szorító,
csodálatos érzést.

Várjuk a vándort, a barátot
és öleljük

a csókot szóró,
a reménykedő

és a békét szerető világot.

Várjuk már
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Fogd és őrizd az igazi álmot
s öleld magadhoz
a végtelen világot.

Markold meg
a sötét szelet
és győzd meg
a szépségről

és az igazi értékről
az embereket.

Álmodj virágzó kerteket,
embert nemesítő tetteket.

Álmodj az égről,
a tiszta fényről,

az embert formáló
közösségről.

Álmodj a jóról,
egy boldogabb sorsról,

álmodj a népről,
a népek tengeréről,
az egymást ölelő,

szerető szépségről.
Álmodj a békéről,
az alkotó emberről,

a nyomorban vergődő,
szenvedő gyermekről.

Fogd és őrizd meg!
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Álmodj azokról,
akik harcban állnak,

akik hontalanul
fürödnek a sárban

és éhesen kóborolnak
az idegen tájban

és fedelet keresnek
a hideg éjszakában.
Álmodj a hazádról,

otthont teremtő családról,
gyermekről, fiáról,

az egekbe szálló imáról,
a mindnyájunkat átölelő,

áldott éjszakáról.
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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.
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A szépség csodája
Költemények

Holló László képeiről
Debrecen, 2009.

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.

Milyen is volt
hajdanán az álmom?

László Ákos, Vincze László
rajzaival

Debrecen, 2015.

Kikiáltom magam
Vincze László rajzaival

Debrecen, 2015.

Ezernyi messziségből
Vincze László rajzaival

Debrecen, 2016.

A remény karjai közt
Debrecen, 2016.

Együtt sírok az éggel
Debrecen, 2017.

Égbe szálló remény
Debrecen, 2018.
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Dr. Ujváry Zoltán
„Tar Károly elsősorban alanyi költő: versei- 
ben azokat az élményeket, benyomásokat, 
gondolatokat és érzéseket fogalmazza meg, 
melyek az ő életének mozzanatairól szá- 
molnak 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 monológjának része, hanem 
mindig egy közösség nevében is szól. Ezt a 
hangot erősíti föl a gyakran népköltészeti 
ihletésre megformált lírai darabok sora, 
amelyekben a hagyományos, magyaros 
ütemhangsúlyokhoz illő képi megoldásokat 
alkalmazza. … S ahogyan Holló László ké- 
pei és Tar Károly versei egymás mellé ke- 
rülnek (avagy egymásra találnak)… párbe- 
szédet folytatnak egymással, ... költemény- 
nyé változik a kép, festménnyé íródik  a  
vers. Nemcsak Tar Károly költészete gazda- 
godott itt újabb árnyalattal, de Holló László 
művészete is egy más hangulati érzelmi ki 
terjedést, mondhatni, egy újabb életet 
kapott.”
Tar Károly: A szépség csodája című 
kötetének előszavából Debrecen, 2009.

RÉSZLETEK  A  KRITIKÁKBÓL
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Dr. Lakner Lajos
„Ha a versek témáját nézzük, akkor úgy lá- 
tom, hogy alapvetően vallomásos költészet- 
ről van szó, ami nagyon fontos …, hiszen 
manapság nagyon ritkán mernek az embe- 
rek személyesen vallani. Általában a szere- 
pek mögé bújnak. …

Nagyon fontosak ezekben a versekben az 
érzések és az érzelmek. Alapvetően ezek ad- 
ják meg a versek hangulatát, a mozgató ere- 
jét. Ez az a közeg, ami miatt sokkal inkább 
képesek vagyunk verseihez közeledni. Ezek 
révén újraélhetjük azokat az élményeket, 
amelyeket a költő költészete segítségével 
lehetővé tesz számunkra. …

A verseknél különös hangsúllyal esik 
latba az emlékezés… Ez a költészet arra ta- 
nít, hogy… meg kell próbálni megtartani 
azokat az emlékeket, amelyekből így vagy 
úgy, de mégis csak felépült a személyi- 
ségünk.”
Elhangzott Tar Károly: Szép szóval 
köszönöm című verskötetének 2009. április
6-i bemutatóján.

Dr. Vitéz Ferenc
„A tűnt idők nyomában című kötetet lapoz- 
gatva, a kor helyett írhatnánk korosztályt, a 
mai korban élő hetveneseket. Hiszen mind a 
klasszikus (gyakran népdalhangú, de nemes 
csengésű) verseszmény, mind a világhoz 
fordulás, abban pedig a hit … s mind a már 
eltávozott művészbarátok (például  Bényi 
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Árpád, Szesztay Zsolt) emlékének adózó 
versek révén a mai öregek tudása, világlá- 
tása és helykeresése tükröződik vissza a so- 
rokban. … 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 megújulás- 
reménye. ... S közben tiltakozik is: nem a 
múltért, hanem a jövőért! ”
Néző Pont V. évf. 2010. április - május. 
196. old.

Bögre Zoltán
„Mint minden költő életében, az ő világában 
is meghatározóak voltak a szerelmes ver- 
sek, a párjához való kötődés szavakba 
öntése. Egyszersmind lendületes hévvel 
beszél költeményeiben a rendszerválto- 
zással felbukkanó gerinctelen „csinov- 
nyikok” s a hajlongó kenyérlesők iránti 
megvetéséről.” 
Debrecen 2006. VI. 28. 11 old.

Dobay Zsuzsa 
“Az Együtt sírok az éggel verses kötet az 
ember, az emberiség iránti aggódásról, 
szeretetről szól. Egy idős költő összefog- 
lalója, a “lenni vagy nem lenni” kérdésének 
boncolgatásával figyelmezteti az embert 
cselekedeteire és annak következményeire - 
amíg nem késő.
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Ez a kötet gazdag és mély érzéseket, gon- 
dolatokat, üzeneteket tartalmaz. A versek 
olvasásakor „együtt tudok sírni vagy szo- 
morkodni” ebben a reményt soha föl nem 
adó költészetben…

Tudom, voltak már költők, akik szerel- 
mes verseket írtak szerelmükhöz, de Tar 
Károly lírája valahogy ugyanazt jelenti szá- 
momra, mint amit Faludy verse is tartalmaz: 
„Testeden keresztül keresem lelkedet.“  Az 
ilyen érzés, az ilyen lélek nagy ajándék és 
ritka emberpárnak adatik meg. Úgy érzem, 
Tar Károly szerelmi költészete a klasszi- 
kusokéhoz lesz sorolva…

Minél többet lapozgatom, olvasom ver- 
seit, annál jobban rádöbbenek milyen mély 
filozófia, élet - és emberismeret van bennük. 
Meghatóak a világ, a jövő féltéséről vagy a 
barátokról, kortársakról írt üzenetei. Min- 
den verséből kicsillan az igazság, a jóság, a 
szeretet, szépség és a remény. Több költe- 
ményében megfogalmazza ugyanakkor azt 
a szomorúságot, tehetetlenséget, amit a sok 
igazságtalanság, butaság, gyűlölet, kapzsi- 
ság vált ki…”  
Dobay Zsuzsa festőművész (Scenic Drive 
Gallery, Monrovia, Kalifornia) 
2017.09.15.
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