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Csupán

csupán félúton
az elkezdett mondattól
hiába várunk

bármi megeshet
de az még nem az ami
nyomot is hagyna

se szó se egy hang
a léptek sem érnek el
nincs folytatásuk

egy téli fotón
a múlandóságunknak
állandósítva

félúton csupán

Bácsgyulafalva, 2010. február

A kitépett füzetlapra feljön a hold

elmúlt a holnap
el a holnapután

lassan elmúlik a jövő
és mögém kerül minden szembejövő

bár a vasárnapi mise után az áhítat
még a mai
ahogy a gőzölgő húsleves felett röp-
ködnek
szentképek pufók kis angyalai

mintha béke volna az univerzumban
poharamban bor van – e

vagy rum van
tűnődök én is békésen
miközben az asztalon még

fény csillan egy késen

aztán mire kiiszom az utolsó korty bort
addigra a van sose az lesz ami volt

és a kitépett füzetlapra ismét feljön
majd elfogy a hold

Bácsgyulafalva, 2009.03.18.

Varga Sándor

Versek
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Szeszély

nyálkás a nap
csöpög a köd

tán az isten
könnye csöpög

ma haragszik
énrám terád

holnap meg majd
újra megáld

mindkettőnket
megáld újra

és a felhőt
mid elfújja

játszik velem
játszik veled

hol haragszik
hol meg szeret

nem mond semmit
sose beszél

úgy tűnik hogy
csupa szeszély

csupa szeszély
mégis szeret

ott van mindig
velem veled

ha bajunk van
ott van velünk

hogy napunknak
adjon derűt

adjon derűt
melegséget

vigasztaljon
engem téged

Bácsgyulafalva, 2010.január

Mielőtt voltom P

ismerős utcákon közön
járok ismét és a múltból
a gyerekkor visszaköszön
újból és újból

a bokrok és fasorok hallgatnak
árnyékukkal nekidőlve a falnak
de szembe jön velem újból
egy út a hosszú útról

és elmegyünk egymás mellett
mert nekünk csupán találkoznunk kel-
lett
ismerős utcákon közön
melyekhez régen nincsen közöm

mégis találkoznunk kellett
mielőtt voltom végképp idegen lett

Bácsgyulafalva, 2009. november

Versek
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