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 Fiatal tollak.  
 

 

 

 

Varga Csenge 
 

Ébredéskor 
 

A reggel széttárja lódenkabátját: 

egyik ujjában te alszol, a másikban én. 

Nézd, hasadra süt a hála napsugara, 

engedd, hogy lecsókoljam rólad, 

majd a szádba leheljem. 

 

A belső szobában éppen ébredni tanulsz. 

A konyha jéghideg csempéjén állok 

mezítláb, őszintén, 

mint az Úristen színe előtt — 

borzongva húzódok a lánghoz. 

Kisiklott egy vonat — mondja a rádió. 

Eszembe jut, hogy félsz a vonatoktól, 

Isten temérdek kórelőzménye ez — 

én is kisiklottam. 

Ki vagy te tulajdonképpen? 

Millárd fényévnyi múltban látlak, 

beléd látom magam. 

Elhagyom a felforrt kávét és 

csonttá fagyott lábamat 

hozzá érintem a tiedhez, 

habár ezzel nem dobok nagyot — 

mozdulatlanságod békés. 

Hátad íve,  

öled íze, 

bársony ajkad 

mind reggeli kontűrök, 

pasztőrözött nyugalom-tenger. 

Minden, ami vagy, voltál — 

Budapest forró teste, 

éjszakai furcsa álom. 

A kigördülő vonattal eltűnök 

egy vakvágányon, 

de te örök maradsz és 

a belső szobában éppen ébredni tanulsz. 
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Majdnem mindent a láthatárról 
 

mint kifűthetetlen bérházak  

szobájában ahol 

egyedül a szesz melege 

szoktat hozzá a belefáradásba 

hogy nincsenek új tájak 

csak udvaron álló rozsdás porolók 

pont ilyen a te és én 

 

a mellkasodra tetovált pannon táj 

elérhetetlen délibáb lett 

amire nem hajthatom a fejem 

mert horzsolás lennék rajtad 

kibogozhatatlan néma rutin 

amit bármikor levakarhatsz 

de úgyis kibomlik a másnap  

és mentségemre válik minden kudarc 

fejemre húzom a pizsamát 

mert jobban ijeszt a tudat 

hogy nézel 

mint óvodában a versmondás 

hiába lesz vége az ünnepnek 

 

hiába megyünk haza 

mert nem érti a környék 

a nyomodban mocorgó  

gondolatbuborékot 

amiben az áll hogy 

jó lenne egy kis ideig megállni 

 

többé nem kimondani a 

szeretleket 

mert gyávák vagyunk hozzá 

és ettől egyre inkább 

hideg neoncsövekké válik 

a testünk ami nem a fűtés — 

a kötődés hiánya 

 

 

 

Kontrollhely 
 

02:02. 

legutoljára ebben az órában vártam rád. 

Azóta sokszor eldöntöttem, hogy 

többé nem írok rólad, mert átalakulsz  

egy költői képpé, ami sosem voltál. 

Nem tudom, milyen lehet fejezetnek lenni, 

vagy annak, akiről versek szólnak. 

Első nap megfogadom, hogy nem  

tekerem be a kisujjad piros cérnával. 

Kezembe veszem a cigarettát és 

az ötödik nap után rágyújtok. 

A tizenkettedik napon elkezdem  

szopni az ujjam. 

A tizenhetedik napon meg  

újra rád gondolok. 

A huszonkettedik napon megkeresem  

a patakot, ahol békákat lehet fogni. 
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A huszonharmadik napon az 

Oktogonnál elkérik a bérletem. 

Bocsánatot kér az ellenőr és ugyanúgy  

nem értem, mint a te bocsánatkéréseidet. 

Majdnem harminc nap után  

arról olvasok fel, akivé tettelek — 

a háttérben kék fény, zene. 

Ketten állunk színpadra.  

Te súgsz, én beszélek. 

Nem vagy egy groteszk kép,  

nem vagyok hüllőszáj. 

Szól körülöttem a világ, 

mégsem rekesztem ki a hangod, 

csak én állok meg néha pár másodpercre, 

nehogy kiszaladj a fejemből. 

Hogy nem talállak, az nem a mi hibánk. 

Katapultál az agyam és a távolba sodorlak 

valamikor a negyvenedik nap környékén. 

Olyan nehéz lett volna kimondani, 

hogy még negyven nap után is 

figyellek — 

inkább felírtam a napjaimat egy papírfecnire. 

 
 

 

Félidegen 
 

Az égvilágon semmi nem árulja el, 

hogy hol vagy és miért vagy. 

Pályaudvarok és üres tekintetek 

között kóborolok arra várva, hogy 

feltűnj a bodzavirágzásban és  

szólj úgy hozzám, 

mintha semmi sem történt volna. 

Ami volt, az egy félbeszakadt mondat. 

Körülvesznek a sirályok. 

Érzem a csőrüket a szemgödrömben és 

még jobban rám ül a gondolatod. 

Annyit ismétlem a neved, hogy 

már értelmét vesztette minden betűje — 

beteljesül a szerelem, 

vége. 

Nem te voltál az igazi, 

magamat sem látom már jónak. 

Legalább te nézz a sirályokra 

és meséld el, milyen látni azt, 

ahogy megszokom a nemléted. 
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Pánik 
 

Kicsit halkan beszélek majd, 

fél szívvel is akár — 

de megtanítottalak hazudni. 

Összefolyó színkavalkád a csend. 

Tudjuk, hol kezdődik a  

narancssárga ritka konstellációja 

a tó felszínével. 

Kaleidoszkóp. 

Nincs semmi igazából. 

Nem illek hozzád. 

Szeretlek — mondtad —, 

szádból kinyílt a sír, 

koporsónk, 

cipőkopogásunk 

gyászinduló. 

 

Mindenki lehúgyozza ezt a sarkat — 

de itt ez az éjjel-nappali, 

egyedül az eladó kérdi meg, 

hogy merre mutatott az Isten, 

mikor hozzád bújtam a gyógyszertár 

villogó fénye alatt. 

Egymás unalmának teóriája, 

vagy az is lehet, hogy nem, 

 

csak tényleg nem tudom. 
 

 

 

Én, azaz mi 
 

technikolor ősz ez 

rongyba tekert halott madár 

üres szatyorba tett rothadó avar 

elvesztettem az éjszakáim 

keretbe foglaltam az ágyam 

a lábaim jegesek 

leszedáltan ringok 

gyere és érints meg mert 

megannyi fölösleges orgazmus 

és még több fölösleges szédülés 

van nélküled 

mert utálom amikor elmész 

és várok (a semmire) 

a bódulatra ami nem jön 

nyelvemen fél szedatívval 

hazudok magamnak 

és neked szerelmem 

és neked Uram 

nem is tudom mikor lelted 

utoljára örömöd bennem 

azt akarom hogy senki 

ne értsen meg 

csak te 

aki azonosulsz 

és segítesz abban hogy 

kimondjam szeretetül 

azt hogy bocsánat 


