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VARGA RICHÁRD slam poetry-költeményei 
 

Nem rólad akartam 
 

Én nem akartam rólad, esküszöm, hogy nem, 
Csak hát látom, hogy a figyelmed kókad, 
Pedig én fontos, energetikai tudnivalókat 
Magyarázok neked a testről meg Freudról. 
Nem figyelsz. Leírom. 
Így nem vész el, csak átalakul. 
Aztán rátiporhatsz durván, gazul  
A lapra, mert a kapcsolatunkat, tudom, 
Te más alapra helyezve képzeled el, 
És egyébként is utálod, ha rólad írok. 
A felét így is elfojtom persze… 
(A magommal kevésbé, de magammal még bírok.)  
És mit csináljak, ha egyszer az a rendje, 
Hogy kiszakadjon belőlem – mint Alien a hasból –  
Egy gondolat, mi bánt engemet, üt, kapar, markol… 
Hogy:  
Büszkeségem vára mára lerombolva áll, 
S a tájra nem mered ma más csupán egy két szobás lakás. 
Hogy melletted az élet szupernova-robbanás:  
Körülvesz a fényed, de már rég halottak vagyunk. 
És még így is tele energiával… 
És én talán pont ettől vagyok tehetetlen. 
Vezess, Lucifer, új utakra engem! 
De mindig hozzá vezess vissza! 
Mert ő az, aki a Red Bullt, ha issza, 
Nem szárnyakat, szörnyeket ad. De nekem! 
Kell, mint régi Nikonnak a lítium-elem. 
Kell, mint apámnak a kosárlabda-bérlet. 
Kell, mint horrorfilmbe a kísértet. 
Kell, mint testnek a kenyér. 
Mint Vettelnek a kanyar. 
Kell, mint részegnek a másnap. 
…mint Einstein az energiamegmaradásnak. 
Kell. 
Én nem rólad akartam, hidd el! 
De most már mindegy. 
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Túl közel 
 

Hallgat a világ. 
A kapcsolat megszakadt. 
Nézem, nézem az üzenőfalat, 
De nem változik semmi. 
S amíg ülök itt, és várok, 
Hogy a jelerősség végre 
Repítsen egy email-t el a messzeségbe, 
Elmém fölé kúszik néma szobám árnya. 
Mikor jártál itt utoljára? 
Gondolkodom, de már nem emlékszem. 
Persze eltalálok hozzád a Gmail-en, a Face-en… 
És hangod is körbefonja álmom. 
Csak kár, hogy nem a tiéd. Torzítja az iPhone. 
Pedig felvettem, ahogy mondod: „Szeretlek.” 
És hogy örültem minden kis Viber-üzenetnek! 
Most meg semmi. 
Hetek óta nem váltott pirosra az apró kék boríték, 
Nem rezgett a mobil, és a Skype is olyan rég 
Visította fülembe, hogy élsz. 
A TV bambán villog. 
S míg a koreai határra a rakétákat tolják, 
Én számolni 2x2-ig sem bírok, 
Mert agyamba s szívembe te toltál bombát. 
Mindegy. 
Leírom egy mailben, tudom szerinted hülyeség, 
De megfordult a fejemben, hogy férj és feleség… 
Mindegy. 
Végül mindig Szerbiába érek. 
Tudod, két utcára tőled fekszik Szerbia! 
Néha meg ott volt a kezedben minden egyes tája. 
És ha visszajönne a kapcsolat végre valahára, 
Leírnám neked… De most nem megy ez sem. 
Hát, Net nélkül az ember, hogyan szeressen? 
Inkább alszom. 
Majd reggel visszatérek. 
Mert úgy tapadsz lelkemre, 
Mint almára a méreg. 
És akarom, hogy tudd: 
Én Szerbiában élek, 
Téged pedig Chilébe és Kínába visz géped, 
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De Az vagy! 
Hitvesem s barátom. 
Csak túl közel vagy. 

 
 
 

Asztma lett 
 

Földtől eloldja az eget a hajnal. 
Attila csönd-zsivajjal ébredt, én meg kocsi zajjal. 
Kukások pörögnek éppen ki a napvilágra. 
Elszórt csikkjeiktől csillog már a járda. 
Hömpölyög a város. Ez itt tényleg a Vas-világ. 
Ember ember hátán, és mind követik a taktikát, 
Hogy: Szorít! Nyom! De összefogni nincs idő. 
Determinált burok már a szétsugárzó térerő. 
Idegpályám sín lett, és rajta minden neuron 
Zakatolva bömböl. Megveheted eurón 
A vágy tövében lapuló tenni akarásom. 
A szívem teherpályaudvar a Semmi-ágú fákon. 
A törVÉNY a rend, de csak VÉNY nélkül kapható. 
Sebe önmagának minden csillagtalan földlakó. 
Csend kell!? Hát, csend el! Bár egy darabkát a zajból 
Még kimoshatnál talán. Csak vigyázz: üt és karmol! 
Mert nem tudja, hogy miért baj, ha a lénye túl beszédes. 
Az értés számát hívja, de visszaszólnak: Téves. 
Mert az Eszmélet már asztma lett, s te köhögsz, hogyha érzed. 
Takarodjon kifelé még mielőtt megérted, 
Hogy a happiness az lágy ugyan, de másfélezer mázsa. 
A boldogságnak a jólét csak egy eltorzult képmása. 
 
Az egyetemnél lakom. Itt minden kilátástalan. 
A szesz-sötétbe nézek. Ott pillantom meg önmagam. 
A bizonytalanságba aztán még egy szeget leütök. 
Egy vakablakban állok. A téglák közé merülök. 


