
Bradean-Ebinger Nelu versei

Egq gondolaton

Egy gondolaton lovagolva
a szeles hegyre
kaptatott,

Fö]é rkezve
leszállt róla, megtörölgette,
é s é lszakára
bevezette
a szürke szubsztancia istállóiába,

Hajnalban,
indultában lefelé ,
üresen ál]t az istálló,

Lernondás

Meghagyom neked á]maid,
é s szemközt megyek a napnyugtával,
a pirossal hogy eggyé  váljak,

Meghagyom neked álmaid.
SZemköZt megyek gyerekkorommal,
Gyermek voltam, hogy mesé lte valaki:
mid n a nap bí borban
áll nyugaton,
hú Své ti tojást festenek-

Meghagyom neked álmaid,
s megyek-

Yallomds

szeretet-keres ben
nyomokat
találtam

nyomokat a frissen huIlott hóban
a nyomok a mú ltba vezetnek
a frissen hullott hó alatt

rátalá]tam
aZ anyai szeretetre
a frissen hullott hó alatt

rátaláltam
aZ anya
szereteté re
ií ántad é s irántam

sváb anyanyelvünkre
találtam

Bánáti ház

ott lent a kelet dé li felé n
áll egy ház
nincs már aki kinyissa
aitaiát,

Világgá ment onnan
macska é s kutya
patkánysereg
maradt a ház ura
az asztalokon
egé rhad mulat.

szikkadt szé l dudál
a lyukas tet  felett
a szobákban nem hallasz már
nevetni gyermeket
az istállóban a tehenek
már csak álmodban b gnek
s a ház el tti háIs is
csak az
álmodban n  meg.

ott lent a kelet dé li felé n
áll egy ház
nincs már aki kinyissa
ajtaját -
nekem örökre
a szül i ház.

B n

KorbácsoId hajaddal homlokom!
Lomha lepké k szállnak el ajkainkról,
 sz csillan föl a fé nyben,
 sz elillant szerelemben,
senki szemé ben keresem szemed,
reitett szemöldök-hí dí Vek alatt,
Ködlány kötegben rátalál kezem
hajad ismer s illatára -
mindent felszí v a pirkadat fehé re,
mé gsem szabad té ged megé rintenem.

A té kozló fiú
A sehová se vezet  utcán
kutyák voní tanak
hancú rozó csapatban,

A sehová se vezet  utcán
gyógyul a seb is,
belé m nyilallik:

az utcán, mely Sehová se vezet
Az ú ton, hazafelé .
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Mindennek vé ge

Ablakom szé lesre kitárom.
Árnyé ka a falon feszület.
Markolat rajza a né p fé nyé ben,
Ablakom magamban bezárom;
vé ge mindennek,

Az idegen jövevé nq

Hitvilágából
É rkezett,
Annak hité b l, amit l
b,letet eln l erdemes,
AZZal a hittel
]ött e]  ,
Hogy minden ember egyenl 
AZ ISten SZí ne el tt,

Gyermekhité ben
É rkezett,
Annak hité ben
]ött e], hogy
A iót tenni,
A rosszat gátolni kell.

Ezzel a hittej
Állt be a sorba,
Beállt, mert Vágyott tenni jót,
De  k csak a hité t
Akarták kiszí vni bel le,
Csak gyermekkora hité t elrabolni t le,
Rá ezé rt
Ne haragudjatok!

Mert el nem hagyta  
Egyetlené t, ami megmaradt,
Hité t szí vé hez ölelte vé gig,
Fogai köZé  szorí totta
Gyermekkora egyetlen hité t,

Most hová men|en?
Hazára merre leljen?
Ré gi honában,
Ami nincs már?
Az ú j világban,
Melynek smelyben 
Oly idegen?
Ouo vadis, quo vadis,
lött-ment idegen?

Arnqtalan, magad
0uditnak\

Hogy mint árnyé kod
ú gy kövesselek,
örökké  árnyé kodban
állIak,..

üres pillantásra
mé ltatsz csak mindig,
é s mé sz tovább,
Mit kezdlek VeIe?

Ám árnyé kodat el,
raboItam t led;
most árnytalan
maradtál magad.

Holnap

Ké rlek té ged, ki
tegnapomban é lsz,

szórd be lehul]ott
csillagok cserepeivel
szaladó utam.

Egy csillag lehullott;
s e sza]adásban
üzen a visszaté ré s,

Holnap:
vé rz  lé ptekkel
hozom lábadhoz
aiándé kaimat;

Né ked, ki holnapom
egé n tündökölsz. ódor uí szló fordí tásai

Bradean-Eblngeí  Nelü ,,Egy közé p,európai ember vallomásal" cí mí í , a Masszl Kiadó Ikerkönyvek sorozatában magyarul
é § né metül, 200l-ben megielent veí ses könyvé ból.
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