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Varga Melinda versei
 

a jóság kékítője
                   
   Édesanyámnak   
                     
anyám arca májusi kert,
sötétlila orgonák méze,
dereka fürge hajnal,
verítéke édes,
akár a hegyi tavak,
holdsárga arcában
átvirrasztott éjszakák.
 
gőzölgő fazekak,
koszos tányérok,
mosatlan ruhák,
befizetésre váró számlák között,
rendetlen gyerekszoba dzsungelében
bőrére barnult az egyedüllét.
 
anya rózsaarca,
ha mosolyogni látott,
apró tükör
elrontott szerelmeimben,
és örömeim karmájában.
 
jóság és szelídség
kékítőjét az égen,
május első vasárnapján
anyaszívből varrta az Isten.
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Képzelt séta Gyergyóban
                             
   
   Édesanyámnak és Nagymamámnak 

Az orgonák a bácsi dombok alatt
korán elnyílnak, 
méz csurog hetek óta az ereszek alatt,
és nyitott ablakkal alszanak a melegvérű polgárok,
mezítlábas jókedv kígyózik 
micsszagú völgyben. 

A székely tulipánok lusták, 
kényelmesek a nárciszok,
rózsák júniusra tartogatják 
kényes szirmukat, 
sötétlila, csokros orgonabokrok 
dédanyám kertjében félig csukott 
szemmel várják a tavaszt. 

A gyerekkorral álmodom,
nagyszüleim udvarán 
nyári pancsolásokról,
erdei sétákról,
gombagyűjtésről,
sűrű málnavészről. 

Nagyanyám finom almatortája
szétomlik a számban,
esténként Miatyánkot tanítja nekem,
majd lefekvés előtt
mesél a gonosz rókáról, 
és a sajtos nyusziról,
minden este más történetet talált ki,
költő, csak nem tudja magáról.
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Élénkzöld, harmatos fű, 
pitypangtól sárga rét,
fenyőillat, 
hetes csibék napfürdője,
hirtelen viharok 
haragos villámokkal, 
hetekig tartó makacs esők. 

Ebben az álomban 
hétéves vagyok újra, 
kézen fogva megyünk
iskolába anyámmal,
elkísért, hogy ne féljek.
A falusi szabadság után 
nem ismertem ki magam 
a városban,
idegen volt minden utca, 
az iskolában 
nem voltak barátaim, 
bezárkóztam, 
a tudást sem engedtem el magamtól, 
ha felelni kellett.
Emlékszem, a nagy I-nek 
kifelé kanyarítottam a fejét, 
ezért egyszer jól kikaptam,
a szépírással, a logikus gondolkodással,
na meg a sporttal is hadilábon álltam, 
de majdnem forradalmasítottam a matematikát, 
újraírtam az összeadás művészetét.
 
Később az álmok, 
az este világa csigázott fel, 
az átolvasott nyári vakációké, 
és ha a Mikulás könyvajándékot 
tett a csizmába. 
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Anyám csak a kedvenc ételem főzte, 
annak árán is, ha családi cirkusz lett belőle, 
én voltam a legdivatosabb csaj az osztályban.
A lányos anyáknak mázsás a terhük.

Ébren vártam haza a munkából, 
lestem az óra lassan mozgó mutatóját, 
imádkoztam, kóbor kutyák ne állják útját.
Ha éjszakás volt, mint bátor viking 
húztam fejemre a paplant, 
nem féltem a sötéttől,
elhitettem magammal, 
ő a legjobb barátom. 

Csokorba kötöm a falu orgonáit, 
méz illatúkat elküldöm a székely, 
hamis tavaszba, 
a tekintélyt parancsoló,
magas hegyek közé. 
Kezüket megcsókolom, 
gyermeki, tiszta szívvel. 

 


