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BENEY ZSUZSA. VERSEI

stRFELIRAT

Odafent csillag az égen
. idelent örökre árva maradsz.
Tested szétsz6rta a tenger,
felitta a lelked a nap.
A csontom, a testem, a lelkem,
az életem élete vagy.

SE NAP ...

Se nap. se e,
nem olvasztja le többi
a lakatot. -
Se tél, se nyár
nem szökkenti viráQoo
az elfagyott magot. -

SIRATO

A r6zsának, mely veled ébredt,
hamuvá hült hó parazsa.
A kristály t6, ahonnét ide$záUtál
tavaszi sár-pocsolya.
Ég s föld közt lenu cérnagllökéren
életed pillanata.

Se föld, se ég
nem szüli meg helyetted
holt gyermeked. 
Isten, ember
nem töri le a sorsról
a ráütött, aranll pecséteket.

Szárnycip6jét az l.ten néked, téged
nékem adott.
A tenger, amely csontjaimat 6rZi
befogadott.
Sorsod a csillagok lEm06 egében
megméretett.
Könnyű vagy. Vedd el Búlllnak, ha ítélnek,
életemet.

KESERVES

Jajgat valahol egy láthatatlan erdc5
ott születtél, te szegény.

SzLkláról égre verődik, kilobban a tajték
hiába védtelek én!

Kis testtelen lélek, vergódsz 'Világunk
vas kelyheiben,

fénlltelen szállal fojtásig befontad
elporZó éveimet.
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