
57

Székely-Benczédi Endre 

Egyedül egy fagyos reggelen

Ma ismét korábban keltem, 
mint a Nap. Mindig 
ez történik, ha messze vagy.

Várnom kellett, hogy fényleni 
kezdjen, akár a szemed 
homlokod alatt.

Késett. Valahol talán valaki 
átszervezte a menetrendet, 
akárcsak te a mindennapi 
ígéretet.

Azt hiszem, én is visszafelé 
kellene mozgassam az óramutatót, 
hogy késni ne tudj, vagy 
felhőkkel kellene takarjam 
az eget, hogy legalább talajmenti 
fagy ne legyen, mert hiányod 
valami olyasmit jelent...

(Tudnod kell, hogy talpam alatt 
most fagyott fű recseg.)

*

így fogadnám Múzsámat
Ha testközelbe jut

Üdvözöllek a meg nem írt versek 
honában. Nézz körül, és érezd 
jól magad. Kívánhatsz bármit 
itt, csak azt nem, hogy átrendezhesd 
gondolataimat.

Hallgathatsz zenét, távolit vagy közelit, 
de engedd, hogy arcodra szorítsam 
a tenyerem, ha érzem, hogy egymásra 
omolnak évek, évszakok, és a szivárvány 
is inog: nem szabadna tudnod, 
hogy hatalmas robaj közelít...
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Nem kell hallanod a szavak és sorok 
mögötti égiháborút. Ilyenkor a szemed 
se legyen nyitott. Hullhatnak jégszemek 
vagy csíraképes magok, egyik takarja 
majd a másikat, mire a magad világát 
megnyitod.

M úzsám eltűnése
Sűrű havazásban

Nem tudom, látlak-e még 
egy ugyanolyan sűrű havazásban, 
amilyenbe valamikor rég 
beléptél, akár a köbe 
visszaköltöző szobor.

Utánad nem maradt más, csak 
a hideg, és nyomtalanságod.
Most ugyanúgy havazik. Sűrűn, 
mint az azután elmúló napok.

Nem találok hozzád méltó vésőt, 
hogy kibontsalak a kosziklavárból. 
Ha maradni akarsz, ujjaimba kell 
költözz, de vissza nem tartalak...

Tudom, hogy tudod

Eléd megyek a végtelenségig, 
hiszen azért találta ki 
valaki valamikor a végtelent, 
hogy találkozzunk, de vitába 
szállnék most vele: miért nem 
itt, ahol a cipő lyukassá kopott, 
s a felhő annyi arcot öltött, 
ahányszor összetörted a tükröt, 
hogy ne légy látható, 
pedig tudom, hogy tudod, 
képtelenség elkerülni azt a 
végtelen távoli partot, ahová 
összefut minden út.
(Legfennebb lekésni, vagy elsietni 
tudjuk a találkozót.)
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Ez az áldott szob a

Ezt a szobát sötéttel áldotta az Isten. 
A szegleteket csenddel. Mi csak 
befészkeltük magunkat éjszakára.
Én téged ölellek. Minket a sötét 
a csend s a falak.

Azt hiszem, örökkön itt talállak, 
bár nem kacérkodom az örökléttel, 
de veled még igen. Nélküled nem 
nőhet nappallá a reggel. Hiába 
húznám szét a függönyöket.

Ahol a csendnek súly a v an

Ahol sziklaszálak kórusa áll, 
ott súlyosabb a csend, 
és átokká válik a némaság.

Köddel telt kráter fölé 
feszül a hang. Reng, remeg, 
mint szélben száraz ág.

Mindig menedék

Illékony a Múzsám, 
akár a hajnali harmat, 
vagy az alkonyati pír. 
Nappal nem mutatkozik. 
Valahol talán 
sivatagnak álcázza magát, 
és a mellei költöző dűnék, 
...vagy a térkép fonákján 
egy másik Nappal keneti 
sötétre a hátát, hogy 
észrevétlen legyen takaróm 
alatt este, ha visszatér.

Egyetlen másságát sem 
ismerem, csak a tekintetét. 
Néha kaktuszvirág, máskor 
illattal simogató jázmin, 
de mindig m enedék.
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Nappalunk nincs közös. 
Térben és időben bújócskázik, 
ha verscsapdába próbálom 
csalni lényének egészét.

Múzs a első csókja

Az első csókja még a számon 
díszeleg. Nem felejtettem ott, 
de hagynom kellett ínséges időkre, 
hogy akkor is legyen, amikor 
nem köszön.

Azon szűrtem át a levegőt 
a mindennapokból, 
az összes idétlen molekulát, 
de ne kérdezze senki, 
hogy az a csók mivé aszott.

R aktár

Kompót-szerelmet őriz 
a raktár, a fogason kopott 
nagykabátot, mert meztelenül 
a tél elé én sem állhatok.

Üthetem a múlt at...

Tele vagyok önuralommal, 
érzelmi szeméttel, limlomokkal. 
Üthetem a múltat korhadó bottal. 
Voltak hullanak szemrésnyi 
szakadékba, körülöttük az avar 
tanácstalan.
Emésztene mindent őszutóban, 
csíraképes magot és léhát 
számolatlan.
Havat vár magára, és tavaszi 
reinkarnációt. Friss gyökeret 
maga köré, nem eltékozolt 
jövőt.


