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Következő életemben
zoknimat majd ott találom,
ahová nemrégen tettem.
S ettől álom lesz halálom.

A lelassított reneszánsz,
varázsajtón át lép be,
és itt a díszruhás bagázs,
épp belefagy a jégbe.

Ülünk a párnán.
Rigók és konyhazaj közt
a csendes térben.

Felhő felettem.
Mire leírom, eltűnt.
Szavakon napfény.
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A szélben imbolygó faág
eltörli bennem szép nevét,
s lehullva utolsókat ráng
tudatlan-zölden egy levél.

Mozdulatára rádermed,
míg bőrén percek percegnek,
benne a pontnyi szétterjed,
mélyébe hullva a csendnek.

Nyári esőben
a szikla is megéled.
Együtt lélegzünk.

Fövenyhullámok
csobognak egy kő körül
mozdulatlanul.

Ál(om)szonettek

67

Egy álmodban megcsaltalak,
míg a tenger partra szaladt,
kicsi lányként otthagytalak,
belepnek már hajók, halak.

Ami neked józan döntés,
nekem csupán korhadt söntés.
Üzennek zöld fáink délről,
nyarunk épp rám int a télből.

Ecsetvonások
az égen. Zöld és sárga
bambuszlevélkék.

Szobaablakban :
a havas fenyőfaág
végén egy csillag.

47



48

69

Tizenéves sorsistennő.
Ül a buszban. Szőke végzet.
Ablakon át Budaörsöt,
belső szemmel csak őt nézed.

Érdes Érden a tekintet,
én a bentet, ő a kintet
számolgatjuk, nézegetjük,
ettől fényesek a felhők.

Ami most vagyok :
köröttem erdő. A vad
belülről támad.

Éjszaka sétálsz.
Ütődve folyton széknek,
szavaknak, képnek.
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Femináci. Hideg az arca.
Szeme felmér és kimér.
Mellét vörösréz takarja.
hallgat, ki tudja mit s miért.

Épp fuldoklom ; a mobiljára néz.
Biggyesztget : hát nem rosszul csinálod.
S míg rám tátog csupasz vaginája,
átdarálna a túli világra.

Nem sok van hátra.
Nézz hát előre, lássad,
aki lehetsz még !

Nem látszik arcom.
Gyere át, és töröld le
poros időmet !
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Mobil a kezében,
tégedet néz éppen,
ahogy egy más névvel
babirkálsz ölében.

Nem tudni nekem, vagy a telónak beszél
mert közben tereket és időket cserél,
a világbaból benéz meg kinéz.
Lány. És lángol benne a férfi rész.

Megráz az isten,
s kihull belőlem sírva,
ami személyes.

Már nem testemből,
kívülről látszik ami
odabenn érzés.

Varga Imre (Kisgyarmat, 1950) : költő. egyberostált verseinek gyűjteménye 
Mielőtt kimondaná címmel jelent meg a Kalligram gondozásában (2014).
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