
89

B E N E D E K  M I K L Ó S

Szólt egyhangúan
A nő az első pillanatban elvarázsolta azonnal beleszeretett.

Azóta szüntelenül ugyanaz a dallam szólt egyhangúan a fejében.

Ugyanaz a dallam szólt a fejében amikor meghívta egy italra.

Ugyanaz a dallam szólt a fejében amikor először megcsókolta.

Ugyanaz a dallam szólt a fejében amikor megkérte a kezét.

És ugyanazt a dallamot hallotta az esküvőjük alatt is.

Kapcsolatuk öt év után kezdett megromlani.

Egyre többet kiabáltak egymással egyre több volt a csend egyre több volt

a titok.

Egy márciusi napon ütötte meg először.

A fejében búgó zene kellemesen megbicsaklott majd egy fokkal gyorsabb 

tempóban folytatódott.

Ez örömmel töltötte el.

A következő alkalommal ugyanígy történt.

Ahogy meglendítette a karját valami kellemes érzés kerítette hatalmába.

És a dallam újabb fokkal gyorsabb tempóban szólt tovább.

Májusban már csak monoton zakatolást hallott.

Boldog volt.

A nő testét vérbe fagyba hagyta a nappaliban.

Bezárta az ajtót és autóba szállt.

A szigetet körbeölelő úton haladt.

Megállt az egyik pihenőhelyen.

Átlépte a korlátot.

A zene helyét hangos dübörgés vette át.

Egyet előre lépett.

A dübörgés elhalt.

Csak a szél zúgását hallotta.

Majd a csobbanást.
89



90

Benedek Miklós 1984-ben született Topolyán, Szerbiában. Eddig három verseskötete jelent meg 
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Klementina 
második könyve
Több mint száz oldal dráma.

A kézzel írt sorokban könnyek és nevetés és vihar és napsütés.

A kéziratot lapozgatva Aaron Blumm megnyalja a szája szélét.

Elégedetten csettint és ragyogó arccal a hóna alá csapja a paksamétát.

A nyomdába rohan.

A nyomdagépek duruzsolását hallgatva a könyvre gondol.

Türelmetlenül áll a kiadópultnál.

Fizet és autóba száll.

Aaron Blumm most kocsit hajt.

A jármű hangosan zúg.

Klementina második könyve az anyósülésen hever.

A drámát kemény fedél takarja mintha koporsóba zárták volna.

A könyvtár előtt erős fékezés hangja hallatszik.

Klementina második könyve a polcra kerül.

Nők és férfiak fiatalok és idősek egymásnak adják a kilincset.

Mindenki a könyv után érdeklődik.

Aaron Blumm a bejáratban áll és kacag kacag.


