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Sivár, elázó, hideg esten 
nézem a ringó aranyesőt, 
szellő-dalon víg táncra kelőt, 
fényfüzéres ezer napot lenn. 
 
Bár körötte kopár a föld még,  
s az új tavasz is csak csírában, 
apró kelyhek diadalában 
ébredezik a sárga fény rég. 
 
Lám, hiába zord még az est kint, 
pár merész gally meg-meglibben, 
s arany szirmok mind fényesebben 
a tavaszt, a győztest hirdetik. 

 

«gy�lépéssel�köz«gy�lépéssel�köz«gy�lépéssel�köz«gy�lépéssel�közeeeelebblebblebblebb����
 

Ha újra csillag hull a messzi égről, 
mint néhány ritka, cél nélküli könnycsepp, 
egy régi vágy, álomszerű, de féltett 
(minek párja se magasról, se mélyről 
 
nem érhet el), utolszor még feléled. 
Tavaszi szélként könnyen vállára vesz, 
s mint hűs levél, egy lépéssel közelebb 
kerülsz az éghez, a Napot eléred. 
 
Egy perc csupán. De valamikor régen, 
virágzó bodza szálló illatában 
szívedre fény ömlött alá, hogy éljen, 
 
s hogy fájjon újra, feledve egyebet. 
Most, tévelyegve a nagy pusztaságban,  
késő-e, Uram, érte a köszönet? 
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Felºjánló�dºlFelºjánló�dºlFelºjánló�dºlFelºjánló�dºl����
 

(magunkért) 
 

Pusztákról jöttem. Nem kiáltani, 
csak várni riadtan, s hallgatni tudtam ott. 
Zúgó szelek, száguldó viharok 
rémítettek, villám csattogott. 
Ezer nyöszörgő, csapzott bokor 
hajolt a földre, mélyre, mélyre, 
gally hullott a  
rozzant sövényre, 
s bújt a vackára minden élő. 
Ott voltam én is: egy rettegő 
parányi lény. 
Ült benn riadtan egy kopár 
üregben szívem, égő szívem: 
aprócska szentjánosbogár. 
 
Pusztákról jöttem. Egy darabban 
hoztam szívem ki, 
aprócska bár: ilyen-amolyan. 
Nem csillag. A csillag fenn és messze van. 
Elhoztam mégis. S odaadnám 
a fényért, hogy van, 
a mosolyért, hogy legyen. 
Égő pici láng fű között: 
olyan, amilyen. 
Nem szárnyaló sólyom, 
vagy zúgó harang, 
vagy síró sirály. Nem. 
Csupán egy bogár, amilyen, olyan. 
S nem csillag. 
A csillag fenn és messze van. 
 
Pusztákról jöttem. Nem kiáltani, 
csak várni még, még hinni akarok. 
Néhány dalt, néhány furcsa mesét 
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adni szeretnék, 
adni tudok. 
 
Aprócska szívem ráteszem, ha kell: 
többet nyomjanak a könnyű dalok. 
Égjen, mint csöpp szentjánosbogár, 
alig villanón, 
lenn a fű között. 
Legyen gyertyaláng, vándor-öröm.  
S ha sötétedne az ég kék tava: 
hűs rengetegben kunyhó ablaka! 

 
ƒízióƒízióƒízióƒízió����

 
…fák között surranó ezer 
árnyék vesz itt 
álmatlan álmodozó 
léte nem szenzáció 
csak létezik 
 
lassan elizzó romok között 
fekete utasok 
fekete út 
szürke mező 
s fekete csillagok 
 
forró halált páráll a föld 
jeges halált hullat az ég 
magába visszahullt világ  
kialszik itt lehet ma még 
aludni föld alatt 
 
síró üreg búvó csend vágya 
van és nincs között mindahány 
eljövő napjuk csak talány 
letört ég eloszló bűntudat 
hangtalan holt kihűlt szavak 
 
lassan elizzó romok között 
fekete utasok 
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fekete út 
szürke mező 
s fekete csillagok 
 
puskaporral vegyült rögök 
szélhordta párája szállhat 
köröskörül még súlytalan  
hullnak hullnak az árnyak 
lehet-e még jöhet-e még 
halott század után ismeretlen század  

����
Fºlºk�közöttFºlºk�közöttFºlºk�közöttFºlºk�között����

 
Befalazódtunk. Szorít a fal 
köröskörül, 
szorít a fal 
kegyetlenül, 
kíméletlenül. 
Magas. Magasabb. Még magasabb. 
Egy tégla, még egy, még ezer: 
gyűlölet-tégla, 
veszett düh, önzés, méreg, 
sunyi kajánság, ravasz 
törtetés-tégla: 
ezer, még ezer, még ezer. 
Beföd a fal. 
Magas. Magasabb. Még magasabb. 
Nem ér a fény. (Milyen 
lehet rügyfakadás erdőn, 
a bükkös avarillata  
milyen?) 
Alattomos rettegés  
kúszik fel bennünk, 
nő velük: 
semmink nincs,  
semmink 
ellenük. 
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Csak szavak. 
Szavaink vannak. 
Van-e szó, fal-ontó, 
résnyitó varázsszó? 
Megtalálható-e 
az igazi szó, 
a falak ellen való, 
félelem ellen, gyűlölet, 
önzés, törtetés, ravaszság, 
gúny ellen való? 
Lehet-e kijutni fényre még 
falak közül, 
falak mögül, 
valamiképp 
valamikor — 
 
Alattomos 
rettegés 
kúszik fel újra  
bennünk: 
mintha nem körül, 
csak körös-körül 
lenne már fal, 
mintha belül, 
ott legbelül: 
téglapáncél 
a szív körül! 
Jutunk-e vissza fényre még 
falak mögül,  
e falak közül? 



 

Bencze�Mihály�
 

KrisKrisKrisKriszzzztustustustus����ºººº����BºrcºságonBºrcºságonBºrcºságonBºrcºságon����
 
Elgyötört és árva, mint csonkig égett gyertyának lángja, 
ki távoli csillagról hull alá, a hideg homályba. 
Titokzatos Kárpát-medence, életünknek bölcsője, 
dédelgetve ölet formál, hogy születhessünk belőle. 
   
Fogvacogva körültekint, csak ő virraszt magányosan, 
az apostolai alszanak e ködlepte világban. 
Váróterem-templomban kopogva lépdel faltól falig, 
körmével a jégvirágos ablaküvegre verset ír. 
   
Egyetlen roham volt bennünk, ha ez kevés volt, elvesztünk. 
A közöny a vesztünk, ez megbénít, és ez a keresztünk. 
Népemben megfagytak az álmok, nincsenek délibábok. 
Őseink visszafordultak, hittek, győzelmet arattak! 
   
Se kő, se tojás, se paradicsom nem repül szabadon, 
csak gumigolyó, csak a gyilkos szó, és csattan a pofon. 
Trónusán Pilátus, idegen hatalom gyűlölt népe, 
gyáva tömeg, halált üvölt Krisztus koronás fejére. 
   
Hold-fűrész tép belém, és vad huzat a porom szitálja. 
Zászló leng, kiszáradt a zápor, és én fogyok zihálva. 
Árnyaim a föld könyvébe írtam, s hittem, amíg bírtam. 
Atyám, hol vagy? A levelek szemét én vörösre sírtam. 
   
Elfogyott a könny, szememnek sok darabja hull e tájra. 
Emberi testben parázsló csont vagyok s min ég: a máglya. 
Erdő vagyok, eltévedtek bennem kereső visszhangok. 
Voltam s leszek, s mikor nem láttok a csendben, feltámadok. 
 
(Csernátfalu, 1999. március 28.) 


