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Ránk hullt a csend. 
A május, a csend, a cserebogarak. 
A hosszú téli esték, múló illatod, 
helyed a párnán. 
Ölelnélek, a parkban 
sétálnánk és kis utcákban, 
szétfolyó zene érintene, 
és vékony ujjaid, csókkal kísérve. 
Holnap felhívlak. Elmondom, 
mennyire vártalak, és apróságokat. 
Új cigarettára gyújtok, 
a rádióban reklámok szólanak. 
Hideg a szoba nélküled. 
Álmomban te is megjelensz,  
könnyű kis ruhában, combod 
hűvösen borzong, egy pohárnyi 
bor melegítene, ha innál. 
Elloptad már az álmaimat is, 
nem csak a hétköznapokat 
uralod, kedvesem. 
Kihűlnek már az éjszakák, ha 
nem takarlak be, melletted 
lelassulnak a délutánok és 
nyugtalanok lesznek az esték. 

 
¿isztább¿isztább¿isztább¿isztább����

 
Tisztább lett a május. Eső volt,  
a meleget elmosta. 
Dúsabb lett az orgonaillat 
és kövérebb a rozsda. 
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Állok az út szélén — már nem is látod — 
markomban hóvirág, messziről hoztam. 
Nézek utánad — hosszú kabátod 
térdedet öleli, rádsimul hosszan. 
 
Március, hóhullás: bolond a tavasz, 
összekavarta a szép szavainkat. 
Unottan integet, csókodra havaz, 
s vacogó dallamú éneket ringat. 

    
Ki�játszikKi�játszikKi�játszikKi�játszik����

 
Játszik az ének ajkadon. 
Melleden megfeszül blúzod. 
Ne nézz rám! Hamis szemeden  
a redőnyt lehúzod. 

    
Mozi�utánMozi�utánMozi�utánMozi�után����

 
Büszkeséged ruháddal együtt lehull.  
Forró lesz a bőröd. Éhezz! 
Szívdobogásod nem hasonlít 
Klasszikus filmzenéhez. 



 

Bencze�Mihály�
 

Ã�vízhordó�dºlºÃ�vízhordó�dºlºÃ�vízhordó�dºlºÃ�vízhordó�dºlº����
  

Előtted úszik, úszik minden emlék, 
vágyadat, országodat is elvették. 
Az őseid fejfáján varjú fészkel, 
hártyavékony szabadságra is pénz kell. 
  
Így lettem én kisgyerekként vízhordó, 
fájó koppanás a rozsdás rácsajtó. 
Hátamon a bot, rákötve két dézsa, 
mindkettőt még öregapám faragta. 
  
Egyik tökéletes, a másik repedt, 
forrástól hazáig cipeltem őket. 
Hidegen, bádoghanggal vert a szívem, 
reggeltől estig két krajcár a bérem. 
  
A tökéletes edény után semmi, 
maradt a sivár természet és ennyi. 
De több pénzt hozott a konyhára, és így 
anyám szemében büszkeség volt és frigy. 
  
A repedt edény csak a felét kapta, 
de nyomában virágos rét és padka, 
s rajta jövőt álmodó szerelmes pár. 
Oh, gondolat repülj, hát az élet vár! 
  
Végtelen e tánc, apáról fiúra 
öröklődik a vízhordás, s a nóta. 
Egy emberöltő alatt sokat remél, 
a két edény egymással helyet cserél. 
  
Hát így lett virágoskert mindkét oldal,  
gyermek maradt a lelkem, s az ősi dal 
kottává nőtt. Az erdő mélyén tisztás, 
Isten szemében napfény, és a forrás. 
  
(Csernátfalu, 2011. január 16.)


