KISS

BENEDEK

Csillagok bójái közt.
Felhők uszályain
ifjúságom
potyautasként
elhajózott —•
kerítve, kerítve most
csillagok
bójáival!
Az
emlékezetet
gyep veri fel —
a gyerekkor
udvarán
mindenütt penetráns
vaddohány,
s dúdolgatok hogy
vaddohány
lila virága halavány .. .
Mintha száj fagytól

lilul!

Ám madárarcú kis királylány
rozsszálból font
haja
kigyúl:
Édes Julis
mezítláb,
ebédessel
tipeg a rozstáblák közt
ma is
a Bógyikút

felé.

Beléugrik?
Egy csokor nefelejcs hull a kútba!
(Imbolyog az emlék
aranybojtja,
szertebomlott
összekuszálva
a sodrott zsinórok
szála,
csapdos iromba
mohakoszorút:
mint annak képét, ki
belehunyorgott
3

s maszatos
vigyora
benneszorult:
a kutat rég betemették

. ..)

...
Közvetíteni
a messzi kékség
hajócsatáit,
hullámverését
csordakút
maradt-e ott még?
S egy csipet derű
madárarcon:
elboruló, ha csillagok
bójái közt, mint zöld halott,
fölötte
hánykolódom?
Ha arra jár
szájcserepezö,
sós
a zord uszály
meg ifjúságom?!

éjszakámon

Áramlatok
Föld és Hold szájüregében a tenger.
Osztott kárhozat s estikék
illata.
Vérvillámlások.
Huzatos ház s haza.
Hörcsögmalmok. Kifosztott,
tört
gyerekszem.
Glóriatűz s kárhozat
füstszaga.
Eltékozolt, bíbor első
szerelmem.
A kéz, ahogy sújtottam s
összetettem.
S nyakamon anyám
kenderkötél-haja.
A macskazenétől fénylő
Golgota.
Az áldott fiú, ki tán örökre ment el.
S könnyek vihara s villámlás tiszta
szemben.
S a zárt bilincs. A versek. A tán soha.
S mind, aki enyém szívembe
temetetten,
s mit gyűlölök, mind sodorja az éjszaka:
hörcsögmalmok ... huzatos ház s haza . . .
Föld és Hold szájüregében a tenger.

A feltételes mód
Ha nem tudnám, mit nem tud a gyerek:
szájak barlangtüzét, sercegő
nyelveit!
ha lehetnénk, nem ifjak: csak szelíd,
dolgukat tudó s végző hű kezek,
ruganyos szív, ép ideg, mit feszít
de nem szaggat a
hármas-emlékezet:
a volt, a van s a lesz nem tép, de edz —
ha védhetnénk, szép
dámvad-emberek,
a sörétkerek hamisság
érveit,
ha nem tudnánk, hátunkba hogy röpít
az elől nyálkás érdek
nyílhegyet:
lehetne még, ami nem lehet így —
tudhatnánk, mit így tudni sem lehet!

