
BENEY ZSUZSA

Versek a labirintusból

1. Mint menyasszony sietett bozzád lelkem
Istenem - de Je, hűtlen Vőlegény

mással báltál esküvőm éjjelén
s én zokogva ajtódnál térdepeltem

és bosszú órákon át képzeletben
szenvedtem a gyönyört, mely nem enyém,
míg a lassan kövesedő remény
magjait testem gödrébe temettem.

Uram, ilyen mélyre miért aJdztál?
Nincs többé helyem szüleim házánál
s nem vár sajátom. Az emlékezés

nem oltja ki szégyenem izzó lángját,
nem csak megaJdztá4 de meggyaláztál:
örök raboddá tett e szenvedés.

2. Megérett a fájdalom szégyene
bennem - büntetése a szenvedésnek.
Nem véd többé e tövises sövénynek
egykor gyöngyös-leveles rejteke.

Lombjavesztett ág, megtört venyige
függönyébe nem burkolnak az éjek.
Ez őszijelek fájdalmat ígértek
fájdalom ellen - s a mező tele

e fájdalommal. Milliónyi lábnyom
vonul az egyre kopárabb határon
oda, boi fájdalmuk határtalan.

S hangom elfullad a föld morajában
mert hangosabban jajgatnak a sárban
ők, ha boltuknak titka felfakad.
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3. Uram én azt bittem, hogy szenoedésed
lángjában elég majd a szenvedély
mely zubatagként törte át az ég
s a tenger közti lebbenést, a lélek

titokzatos kapuját ahol Téged
vártalak. De felgyújtottál az éj
tt1zvészével s köröskörül a fény
láthatatlanná vakította fényed.

Még sötétségedtől a szenvedéstől

is megfosztottál. Lényed erdejéből

nem száll föl megváltásom csillaga.

F01TÓságodban jéggé merevültem.
Belőledbeléd hulltam - más egekben
tükröz létedfordított anyaga.

4. Bolyongok biányodnak erdejében
s egyszerre hallom lépted s lépteim.
Egymásbafont nyomok ösvényein
egymásban járja Isten és a lélek

a tér és az idő tömkelegének
földillatú, mohos-zöld köreit.
Folyók párája száll köztük: a bit,
a gondolat, a képzelet, a képek.

Nem lehetsz messzebb mint abban a szóban
mely szóval szólít. ÖTökkévalóan
csak nemléted titkában vagy jelen,

a teremtésben, melyet átitattál
magaddal, hogy erdóként illatozzál,
folyton szüless, hogy meghalj szüntelen.



5. Abban az üres térben hol a gáz
ibolyakék krlstályait beszórták
ott magasodik az iszonyú oltár
holpusztulásod tr6nusán megállsz

mert őket, kik ott haltak, nem halál
ragadta el, és vélük 'Ie se haltál:
rémületesebb lettél önmagadnál
isteni erőd lényedbőlkivált

és idegenként szállt meg. Kit az angyal
egykor kiűzött, végleg megtagadtad.
S vele magad is. Lettél kő-tetem.

De milyen erő kelt életre benned,
hogy hol magad legmélyebbre temetted
ott élsz, a holtak seregeiben?

6. csak árnyalatnyit mozdult és ezentúl
nem tükröződikBenned a világ.
'Ie lépté~ vagy a csavart-törzsű fák
roskadtak meg a sötét fájdalomtól?

Vagy 'Ie nem tükröződöls ablakomból
nem verődik vissza több napsugár?
Ibmpa szürkébe öltözik a táj
mint iszapba ha az ár visszafordul

s újra medrébe tér a nagyfolyam.
Az idő vagy a semmiség rohan
a vak tengerbe, vissza önmagába?

Megbaltá~ mert szenvedésünk beérett?
Vagy megöltek, mert betöltötte léted
önmagát, hogy átfolyJon a halálba?
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7. Miért más az az ima, mit a nappal
fényes levegője sodorfeléd,
mint az, mi a medréig néma éj
mélyéból száll Hozzád? - a virradattal

Jeváltozol vagy mi, vagy a szavakkal
más lételembe fordul ami él?
Hisz a szavak tükrén villan a fény
mellyel az éjben pa:rázsvonaJakkal

írod jeleid csipkebokrait.
Az éjszakában kialszik a hit,
belesimulunk a mélyebb sötétbe

mely mindent eltemet, de sugarak
forrást. is - képed, de nem Jevagy.
Fénylesz, de magad nem lépsz át a fénybe.

8. Mért vonzaszjobban, hogyha eltaszítasz?
Mért szeretlek jobban, ha nem szeretsz?
Így tán inkább érzem fenségedet,
így tán fényesebb magányban ragyoghatsz?

Magányomban tartasz meg önmagadnak?
Szigetedre számúzöd szívemet,
hiányodba, holpanaszfergeteg
sodorja öroényétpanasz-szavamnak.

Hűségemértlöktél a kárhozatba
és kárhozatomban vettél magadba.
Égő tűz, elemészted lelkemet.

Lelkem tüzévellángokba boritlak.
Megölsz, ha életemmel háborltlak.
Feltámasztasz, ha már megöltelek.



9. Azért vagy hogy meg{osztódj önmagadtól:
"Istenem, mért hagytál el engemet?"
Világot teremtettél hogy Veled
együtt mindig újra semmibe hulljon

nem a léttelen létbe vissza - haljon
a tudott semmibe: a rémület
felh6zze be sötét egeidet
iszonyú fájdalmad ha felpanaszlod.

Isten ki fénysebesen távolodsz
világodban a világból - hagyod
hogy hiányodra épüljön teremtett

létünk. Létedből kivonod magad.
Halálunkba oltod halálodat
hogy létünk nemlétedbe dtemeljed.

10. Az angyalok, akik a gondolat
titkát nem ismerik, csak ők ismernek Téged.
Előlünk eltakar a kép s a képzet,
eltaszít a feltörő akarat.

1üzhalálunkban jégkristályba fagy
csillaggá tömörülő szenvedésed.
Tükör-forditásban bennünk a végzet
bomló hulladékká, ronggyá szakad.

Nem lehet hogy lásd, szeresd - nem lehet
hogy ne tudd, ne lásd, kínunk ne szeresd.
Egy pontoo; sugárzik halál, öröklét.

A velünk és bennünk elszenvedett
általadfájdalmak fájdalma lett.
Holtunk perce Benned örök jelenlét.
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