
Varga Richárd

Te és Schiele

Schiele jutott eszembe rólad:
Hogy mennyire szép lenne
Veled sorvadni el
Egy szürkére festett vásznon.

Étlapszonett

Az vagy nekem, mi testnek a burger.
Tavaszi köret, fűszeres krumpli.
Lapozz a lelkembe! Sőt, mi több, dúld fel!
Mit ennél, mit innál? Szeretném tudni.
Van bennem üdítő, sör, bor és kávé…
Szomjúság ellen számtalan opció.
Többek között pl. van limonádé.
Iszom a szavaid. Érzem, hogy inni jó!
Bagettnek a csirke, az vagy te nekem.
Miattad omlok: sertésszűz a grillen.
Desszertet, ha kérsz, de akkor is, ha nem,
Érted dobog immár pici étlapszívem. 
Szegényes zárás, bár királyinak érzem:
Napi menü lettél, lelkem éttermében.

Győri édes

Én úgy vagyok veled,
Mint egy Fellini-fi lmben:
Integetsz nekem a túloldalról,
De nem értem pontosan, mit akarsz.
Vagy értem. És pont ezért nem megyek.
Nehéz feladni a bizonytalanságot,
Az összegubancolt létezést
A kiszámítható, tiszta napokért.
Nehéz az otthonosság,
A nyugalom.
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Nekem elég most, hogy látlak.
Hogy tudom: létezel.
Így könnyebb szívvel fordítok hátat,
És takarom egy félmosolyba
Gyávaságomat.

Mélyvíz

Ó, Anya, képzeld, láttam a tengert!
Nem úgy, mint régen a nyári szünetben.
Más ez az íz, ami lelkemen átcsap.
Nincs köze földhöz, Szívközi inkább.
Érzem, a hullám talpam alatt fut,
Lábfejet átsző, térdet is ér, de
Megremeg ettől bennem a vér, és
Zúdul az agyba a gondolatár.
Pánikol egyből a sok neuron bent.
Izgul a szív is, robban a pulzus.
Itt ez a tenger, én meg a parton
Állok. A só már csípi szemem.
Súgja a víz, hogy: Téged akarlak.
Én pedig őt. Na, de itt jön a gond!
Ó, Anya, én csak néztem a tengert,
Sírtam a habnak: Nem tudok úszni.

Origó

Harmincegy vagyok, és rám tört az érzés,
Hogy egy garzonban egyedül, se nő, se gyerek…
Magam ellen cselekszem minden egyes tettel,
Amit véleményem szerint önmagamért teszek.

Én megvalósultam, de most egyedül vagyok.
A hiány bennem, látod, teljességgé válik!
Kaput nyitottam a szabad életre,
És most elért a kapunyitási pánik.

Hogy mindig mindent lehet. De én egyet akarok csak:
Korlátokat körém! Hogy kapaszkodóm legyen.
Koordinátarendszerbe helyezve a létem
Origót találjak az ipszilon tengelyen.
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(anya takarít)

Anya takarít.
Az ablakokkal kezdi.
Áll azon az instabil alumíniumlétrán,
egyik kezében Clin, a másikban újságpapír 
– valószínűleg áprilisi, 
mert sok a narancssárga a felém néző oldalon.
Igaz, anyát ez nem érdekli, csak az én gyomrom
bukfencezik egyet a látványtól,
anya rá se néz, telenyomja tisztítószerrel
a választási ígéreteket, és már keni is fel az üvegre.
A tisztánlátás kedvéért – gondolom.
Nézem anyát, és nézek ki mellette az ablakon.
Innen rálátok a teljes gyerekkoromra:
A gondtalan gondolattalanság idejére,
amikor egyszerre lehettem indián és cowboy
és „rézbőrű alkony és hősi halál”,
amikor egyszerre szurkoltam a Barcának és a Reálnak,
és nem néztek hülyének érte,
amikor egyszerre szerettem több lányt is,
mert volt hozzám egy kedves szavuk.
(Nem. Igazából nem volt. De vagy rám néztek egyszer,
vagy csak a mi utcánkban laktak, és ez nekem már éppen
elég ok volt, hogy igazán és tiszta szívből szerelmes legyek.
És persze örökre.)
vagy amikor bátran mászkáltam póló nélkül az udvaron,
mert nem érdekelt, hogy szeplős a vállam,
és nem szépítettem csillagképekké az anyajegyeket sem
a testemen, csak hogy elfogadjam őket.
amikor elhittem, hogy a Skodánk Kit,
és én Michael Knight vagyok csak mellszőrzet nélkül.
amikor nagy kaland volt az is, hogy a Hársfa utcába
megyünk nyaralni a mamához, és ott lesznek az unokatesók.
amikor a kakasos nyalóka volt a legnagyobb kincsünk…
a hologramos, Michael Jordan kosaraskártyák után…
amikor még nem értettük, de éreztük az életet.
amikor még otthon voltunk mindenhol,
mert eszünkbe sem jutott meghatározni,
mi is az az otthon.
amikor talán – így visszagondolva – csak félig éltem, de mégis igazán.
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Most egészen élek. Van már adószámom, munkám,
felelősségérzetem. Bár ez legtöbbször csak utólagosan
kapcsol be, amikor már jobban hasonlít a lelkiismeret-furdaláshoz…
Van már némi mellszőrzetem is, és autóm, ami
nem Kit, de majdnem annyi idős, mint David Hasselhoff.
A szívemen fognyomok, és az én fogaim nyoma más szíveken.
Albérletem is van, amiben csak a beköltözéskor tisztítottam ablakot. 
És könyvespolcom, amin Ottlik hirdeti, hogy: Minden megvan.
Mert minden megvan.
De olyan instabil ez a Minden, mint a létra anya alatt.
Csak ránézek, eldől és szilánkosra törik.
Persze ezekben a szilánkokban is tükröződik az, amit szeretnék,
de ha feléjük nyúlok, elvágják a kezem.
És ez jobban fáj, mint a feleszmélés, hogy a Skoda
elakadásjelzője nem ad szárnyakat a kocsinak.
Hülye helyzet.
És mivel jobbat nem tudok, néha a könyvnek üvöltöm
hogy „Ne bassz ki velem, Géza!”
Aztán állok a nagy hallgatásban, és magamban – 
vásárlói jogaimra gondolva – a Fogyasztóvédelem
panaszkönyvét igénylem:
Mert a Mindenhez elfelejtett használati utasítást adni az Isten!
…Végül elcsendesedik bennem a harag.
Egykedvűen konstatálom, hogy ez az élet a Határ iskolája,
és néha úgy adom meg magam ennek a határnak,
mint azok a kis legyek, akiket anya épp most fújt le Chemotoxszal.
Fekszenek a párkányon, lábuk az égnek mered.
…Ez azért mégis csak szép. Így meghalni: lábbal az ég felé.

Anya már a karnison lóg, a függönyt rakja vissza,
nekem meg eszembe jutott a lábad, ahogy sosem
meredt az ég felé, pedig én szerettem volna úgy is.
Most már belátom: neked volt igazad.
A vége így is ugyanaz lett, mint a legyeknél.
Tényleg felesleges lett volna erőlködnöd…

Az ablak kész.
Most jön a többi.
Bútorfény a bútornak, porszívó a szőnyegnek…
Pedig, Anya, ha tudnád, mennyire jó lenne, 
ha az agyamon tolnád végig azt a gépet,
és megszabadítanál néhány emléktől, amikre biztosan jó
lesz majd húsz év múlva, de most még nagyon szar!
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Vagy ha legalább rájuk kennél egy réteget abból a szerből,
amitől fényesebbek csak pár napig lesznek ugyan, 
de legalább megváltozik a szaguk.
És ha a lefolyó után a torkomba is ecetet öntenél,
hogy marja szét a szavaimat, amiket meggondolatlanul,
néha túl korán, néha meg túl későn vagy éppen soha…
Ezeket a sohákat marja szét először!
Aztán rá az egész Domesthost a lelkemre!
Nem a citromillatút, hanem a zöldet, a büdöset!
Fehér foltnak kell lennem, hogy tiszta, új Otthona lehessek
valaki másnak! 
Anya, én Otthon akarok lenni!
Mert nekem a hazatérés az, ha valaki belém térhet haza.
Anya, én otthona akarok lenni
valaki másnak, aki önmagába zárva szintén idegen.
Anya, én Otthon akarok lenni!

De a belém vezető ajtót befalazta a múlt.

Mindegy… Most mennem kell…
Ha már nem használod, elvinném a Clint és az újságokat:
Legalább az ablakaim legyenek tiszták!
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Peron

Apám van és anyám is.
Isten, haza: labilis.
Kapcsolatom képlékeny.
Szemfedőm egy kék Ray Ban

Bölcső nincs már divatban,
Szóval én is kihagytam.
Harmadnapja nem voltam
Mekiben és Tescóban.

Harminc évem húsz talán:
Mind eladom Vaterán.
Hogyha pénzért mégse kell,
Cseréljük iPhone-ra el!

Tiszta szívás. Letörök.
Ha kell, ha nem stresszölök.
Hogy lesz ebből lekötés,
Ház, autó, gyerek és

Hogy lesz ebből karrier?
Minden izé, ami kell?
Nem segít csak kórterem
Infarktusos szívemen.

Kevesebbet kellett volna ennem
hogy eltüntessem magam. Talán hirtelen
is ment volna, nem tudom,
de nem az lettem, amit vártam,
hanem az, amit vártatok.
Rám férne talán egy tabula rasa,
mert bennem a lelket éppen szétrázza az agy,
és üvölti, hogy: az légy, aki vagy!
De én magam akarok lenni. 
Kevesebbet kellett volna ennem,
mint az éhezőművésznek Kafka cirkuszában, 
akiből sáros szalma lett,
és senki nem vette észre, hogy
észrevétlennek lenni
világszám.
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Kevesebbet kellett volna ennem
a betűkből, mert faltam a könyveket,
és a kérdéseim mellé még gyomorrontás is kaptam,
és hánynom kell magamtól,
szavakat a papírra,
és már azt sem tudom
ezt én írtam vagy Attila?
és az vagyok-e, amit a lapra kitettem,
vagy éppen fordítva:
az kreál meg engem?
(…én pontosan az leszek, amitől szabadulni akartam.
verset írni veszélyes,
ezt nem tarthattam magamban…)

Követellek téged idealizmusom!
Hová tűntél? Bújj elő, ne légy ilyen tahó, goromba!
Beleragadtál a kamaszkoromba,
És nézd, nélküled ez lettem:
Egy gyerekes felnőtt,
aki kergetne még lepkét, és fotózna felhőt,
de keze, lába és szeme már beton.
(Én vágány lettem, de nincsen hozzám peron.)

Pedig kellenél te is.
Mint májusban a csupasz faágak,
én pont olyan csupaszon várlak,
hogy gyere, és tüntesd el bennem
ezt a téli görnyedést, ezt a sivár csendet,
hogy belőlem is levél bukjon elő
ne pedig egy újabb frázis,
hogy nincsen apám, se anyám, se isten…

Na, mit szólsz? Még a végén rád fanyalodom.
Pedig horgod helyett engem
a kételyek talajára tűztél.
Közelednék hozzád,
ha magadtól elűznél,
de állítólag te nem ilyen vagy…
Hát, mit kezdjek veled?
De ne izgulj,
Az idő hozzád úgyis visszavezet,
tudom. Pár év, és én is be leszek szarva,
és aki a szememben most még hiszékeny marha,
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az testvérem lesz az Úrban.
Pedig az én hitem még rajtad is túl van.
De legyen… Fogadd békejobbomat… és…

Harmadnapra gyere el!
Te is, hogyha létezel…
Mutasd meg, hogy még lehet
Tiszta szívvel életet
Élni. 

Verset írok rólad, mert nincsen rád szavam…

Verset írok rólad, mert nincsen rád szavam.
Hogy megtaláltalak oly valószínűtlen. 
A második csillagnál, tudom, jobbra van.
De reggelig mással még sohasem repültem.

Én nem tudom, mit kéne. Csak gagyogok bután.
De elképzeltem magunkat fűben, fák alatt…
Ahogy szívünk fölött elgördül a nyári délután.
És belőlünk semmi más, csak két csillag marad.

Visszatérés

Meddig maradsz még meg kicsi posztmodernem?
Mikor jönnek el érted tüzes szekéren az ifjak,
Döfni vasat kebeledbe, zengeni újnak a régit?
Mennyi idő még, hogy kiröhögje a korszak a mostani eszmét?
Szép lesz a csúf,
És csúnya a szép.
Korszerű lesz, ami antik.


