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Benke László versei

Elküldtem

Elküldtem Évát,
és most fáj a szívem utána.
Nem vigasz a vers sem,
bánatom is hiába.

Szégyenemtől ég a fű,
ég a fa, kertem minden bokra
e lassú elmúlásban
hosszan harangozza:

egyedül halsz meg, Ádám!

Sötétből fénybe 

Magamtól megyek vissza, 
megyek vissza magamtól. 
Már elképzeltem akkor is, 
hogy kidobtál a házadból. 
Szabadon megyek vissza. 
Ha nem mehetek ágyra, 
megyek majd ágy nélkül, 
hajnalban, hogy meg ne láss, 
locsolom növényeimet, 
gondozom virágaimat, 
amíg te ágyban aluszol, 
magamban kicsit jajgatok, 
sírok néhány csepp harmatot, 
hogy milyen is vagy, 
milyen is vagyok! 
Én vagyok vagy te vagyok? 
A növények nem tehetnek 
rólunk, a macskák sem, 
hogy itt lakok vagy ott lakok, 
kint vagyok vagy bent vagyok, 
találok-e vigaszra ott, 
hol sötétből fénybe illanok. 
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Angyal a kertemben

Egy angyal gereblyézett a kertemben,
fehér ruháján áttetszett a teste,
de a lelkem inkább a lelkét leste.

Azt mondják, az angyal nem férfi, nem nő,
nemtelen szellemalak, Isten küldte,
hogy a sok-sok levelet összegyűjtse.

Láttam már őt télen, hóesés ruhában,
meghökkenve néztem ablakom mögül:
ki sepri a havat házam udvarán? 

Akkor se szólt, csak dolgozott nyugodtan,
én meg benn a szobában dideregtem 
érthetetlen nagyra-gyúlt szerelemben.

Megpróbáltam magyarázni a dolgot:
szeret az angyal, mert szeret az Isten. 
Kicsit mégis jobb lesz, ha később visznek.

Most nyár van, hőség, akkor meg hideg volt,
de mindig hullnak levelek a fákról,
hol vagy most, Angyal, e csúf valóságból. 

Jön az ősz, azt is túl kellene élni,
ha szünet nélkül hullnak a levelek.
Nagyon kell akkor ismét gereblyézni.

Ha nem látom soha már, falevélként
hullok el én is, de eljön az angyal,
el kell hogy jöjjön, mégis gereblyézni.
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