
VARGA LAJOS:

SALGÓTARJÁN

Gyakran jártunk ide továbbképzési tanfolyamokra néha megyei szintű 
ünneplésekre

és mindig valami
nyomasztó

ipari determináltság
valami

salakok közé szorított
levegő nélküli 

hangulattalanság
kerített

hatalmába
Mintha egy rozsdaszínű

nyirkos
csatorna lett volna az egész város 
amelynek házai úgy másztak partra

nedvesen 
és korhadtan

hogy ebben a szitáló koromban 
feketére támogassák

és szárítsák 
egymást

Mintha a hegyekről jöttek volna a gyárak 
s szorongatásukból minden ebbe a szűk

szurdokba
menekült volna valamikor

s a gyárak nem engedtek 
mint vérző 

okádó
szörnyetegek

 Pikkelyes nyakukkal
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a  Várost
fenyegették

és
szorongatták

Amely köhögve
és poshadtan

ténfergett alattuk
Itt éreztem először hogy nem az emberek hozzák 
létre a várost hanem az ásványok a körülmények 
kényszerítik hogy fedelet rakjon magára lábaiknál 

S ebben az árokban
nevetségesen lehangolóan hatott

egy park vagy egy mozi
egy fasor

Nem engedett fel sehol a köd
s a szorongató homály

Azóta nem telt el sok idő talán csak 10 vagy 15 év 
egy város életében jelentéktelen idő de itt mintha 
az idő megszégyenítette volna önmagát 

A nap 24 órából
48 óra lett

a hónap
év értékű lett 

s az évek
évszázadokat léptek

a házak megemelték beton karjaikat és széttolták a hegyet
Óriás lábakon

szürkén és hatalmason
a hegyekre léptek

Amit betonból üvegből
kövekből létre lehetett hozni

az ember felemelésére 
azt itt létrehozták

A  gyárak nem lettek kisebbek
de itt vitathatatlanul az ember maradt felül 

És fölülről
átfogja egy lendülettel

a hegyeket a közel és távol füstölgő gyárakat
az erdőt

és a monumentális
de erejét vesztett  

három salak hegyet
A hegyi utcákon játékos

tömböket megkerülő 
átszelő lépcsők
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Mintha egy új Budán
vagy egy nógrádi Rózsadombon

járna az ember
De hiányzik

a házak és villák exkluzív patinája 
az elérhetetlen rétegződés

homályos verendája 
a valutáris értékeket elnyelő kapualjak 

és még sok minden
amit szeretnék remélni valamikor sehol sem fog hiányozni

az EMBERNEK
Ahogy beszéltek barokkról és gótikáról erről a stílusról is beszélni fognak 

Stílusról: amely a szennyek nyűgétől megtisztította az embert 
amely a gyárak nyomásából a gyárak urává emelte 

az embert
Stílusról: amely a szennyek nyűgétől megtisztította az embert 

amely betonból súlytalanná tette az embert 
Stílusról: amely a kényszerűségek elkerülhetetlenségéből 

a szabad döntések falaira emelte az alkotót


