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Benk� Ildikó
1966-ban született Budapesten. Szegeden, a JGYTF-en magyar–ének szakos taná-

ri, Budapesten, az ELTE-n magyartanári diplomát szerzett. Budapesten él három 

gyermekével. Jelenleg a Szent István Közgazdasági Szakgimnázium és az Alternatív 

Közgazdasági Politechnikum magyartanára.

Világa nagyon sz�k és nagyon tág: a bels� végtelen. Verseivel olyan teret óhajt 

létrehozni, melyben melegedhet, gyógyulhat a betéved�. Jórészt nem a hagyomány-

ból, hanem közvetlen tapasztalásból dolgozik. A hagyomány kincsei nem a megisme-

rés vagy az ötletszerzés forrásai, hanem a meditációs tér megépítésének a beszél�t 

szándékoltan kicsinyít� elemei. A költemény akkor is ima, akkor is a kozmikus rend 

helyreállítására irányul, ha az nem jelenik meg benne közvetlenül. (Önbemutatás)

Este
A nap végén hajnalok gy�lnek köréd.
A jázminbokrokból álmod illatán
örök-t�n� nyomot hintáz a fény, tán
te vagy az a borzas, tág szem� emlék

Gyermek-magadból nézel át a nem-lét
falán, mállik mézel� kaptárad, ám
csorog a csókod minden lágy hajlatán,
pereg, mint dobok vagy könnyek, elméd.

A nap végén némán éj ölébe bújsz,
s öledben � bújik, él� magzatod,
unokád benne, így mindig megújulsz,

a mindenséggel összecseng hangzatod,
mámorítóan friss éneket dúdolsz,
könny�, szép der�jét idefuttatod…

„Budapest 1951. Elindulni és megérkezni. Ez a dolgok rendje. Elindulni jó, megérkezni még 

jobb. Ki gyalog, ki vonaton, esetleg gépkocsival. Iskolák, házasságok, gyerekek, hosszú évek 

az esztergapad mellett és a volán mögött. Fotók, szerelmek, kapcsolódó-szétváló sorsok és 

a magyar nyelv szókészlete. Ennyi a poggyász. Megérkezni jó, de már tudja az ember, hogy 

újra indulnia kell. Mez�keresztes 2011.” – írta Gátfalvi István sok évtized munkáinak visszhang-

talanságát megtörni próbáló els� – barátainak szánt – füzetében (Egy kiáltás képei). Benne 

képek és szövegek, Zalán Tibor korabeli, a  szerz� kiállítását értékel�-köszönt� soraival, s pár 

jelzésérték� írás, szintén sok évtizedes antológiák és folyóiratok nyomán. De mindez pillanatnyi 

örömet jelentett, az követte, ami megel�zte – a további pillanatok néma csöndje, s a küzdelem 

a hétköznapok kilátástalanságával, ágyhoz s röghöz kötöttséggel, a mindennapi tör�déssel, s a 

legfontosabbal: hogy maradjon id� tör�dni a szólás vágyának elhessegetésével. Nem könny�.

(Tamási Orosz János)
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Perc-kalitka
1. Megbocsájtás

Már nem neheztelek, de
nálam nagyobb tövissé váltál…
Fokonként formázlak
újra emberré,
akit csak, mint télen a nap,
melengetni kell.
Magamat is… könny�vé.

2. Hála

A testem,
Király Erzsi heged�je,
ami ebben a történetben
a fatörzs foglya marad,
némán sír utánad.
De nálam sokkal tisztább
szeretettel szeretlek.
Megszépítesz.

3. Gyász

Fekete hó.
Szénné aszott
gyümölcsök, zöldségek,
magok.
A fojtó éj már alkonyodon befed.
Leengeded, mint sáros ruhát,
kér� karod.

4. Kétség

Ophelia hídja: sebes patak.

5. Feladat

Sárban kaparássz,
mindent elölr�l kezdj,
újjá rakd az alapokat,
magad,
hömpölyg� seb a jelen,
gyógyítsd az eszméletüket vesztett 
 szavakat…

6. Ima

Fogj össze,
semmi szívja homlokom.
B�römbe burkolózom.

7. Hullámzás

Véremet, e Bethesdát
súlyos szeled zavarja.
Szívemben hol szakadás, hol létra.

8. Szülés

Hogy örültem…
nem akartam, de csaltam,
ravasz kotlósként
megültem
e szörny� kasban.

9. Életer�

Hídként feszülök kett�nk között.
Beszakítottál.
Léceim sírva keresnek a szakadékban.

10. Kitekintés

Nem mint látnok, de mint
csöpp kolibri,
létem rácsain
kilátok –
az egész cellát.
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Borbély Szilárd halálára
Szerelmes
Fiacskám
édes
örömem
tetted
fölvágta
lelkemet
is
tövis
csalán
vándora
kínjaid
gyönyör�
labirintusába
a szörny
pofájába
tested
rothadásba
azt hittem
fonalam leszel
de én lettem
itt hagyott
elveszett
vércsík
utánad
belep a por
a bestia
körme
cicaként
a
satnya
gombolyaggal
testemmel
megfosztottál
jeltestedt�l

magad
jelentésedt�l
szétestél
jelre
kínra
bomlásra
nem engedted el
amit vétettek
szabadság
rút
holtvagányai
Isten bocsássa meg
nekik
nekem
neked
a démon
drága Téged is
holtaiddal rántott
jaj hogy el
�t
engedted
komoly ég�
szemmel nézett
ölelt
bel�led
Te
nem
érezted
tanú
áldozat
mégis
csak
a
bestiával
birkóztál

kínba
zsibbadtan
ó én édes
uracskám
hittem
fonalam leszel
de én lettem
itt hagyott
elveszett
szemfed�t varrok
anyád helyett
könnypatak
utánad
Szerelmes
Fiacskám
ezek
csak
rothadt
darabok
mert
nincs
szám
feslik
ez
a
szöveg
mert
nem
vagy
itt
hogy
össze-
tart-
s-
d
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Közönségem
Neked írlak – magadból. Amim van.

Tudom, nem is a versre figyelsz,
nézel végig mafla lelkemen,

mosolygod óvodás ügyességem, hogy lekötöm magam,
hogy így fogok ki ellenségeden,

túlélem, s�t
megbomlás helyett játszom.

Nem kéne fázni
Nem kéne egyedül érezni magam,

vannak itt sokan,
még hasznomat is veszik.

Fagyok, tehát vagyok, mit számít,
futok,

kész vagyok,
nincs szükség rám,

némán megyek,
jó kutya,

átadom a helyet.

Rend
az

egésszel
kés� viszonyok

mert elhagyatnak akkor
mindenek hiába bánod véges

kínod vágott liba hiába imbolyog
göndör mosolyod föl kell kutatnod
tisztább közeped a forrásba hajlik
minden kezdeted arcod derekad
bel�led elt�nik ami nem forrás

de frissebb több él�bb
lesz a vízcsepp


