
Áts Erika verse

család Familie

a nagttrival utaztunk a qépen im Flugzeug auf meiner Reise mit Oma
és lrdítoztah brüllten sie los
bombát cináItak beló:Iünk haben aus uns eine Bombe gemacht
sailltunft wir flogen
equenest az anqu dolqozójába hinein in Mutters Büro
puha karia íve eltörött der weiche Schwung ihres Arms zerbrach
a teleÍOnkaquló után uúlt éppen sie griff gerade zum Telefonhörer
apu Vater grub
hét nap hét éjiel hltlrt sieben Tage sieben Náchte
porban romban puszta kézzel utánunk in Staub und Schutt mit b]ol3en Hánden nach uns
rettentí forgószél volt mul3 ein Twister gewesen sein
iszont4ú íöldrengés ein Erdbeben
az képes erre zu sowas fáhig
eqare üt m1ta1qta stammelte er immerzu
a szeptembernek melg vadul in den September der wie verrückt
1rglnát bOmIOtt Fliederknospen trieb
felfoghatatlan nicht zu fassen

Áts ertka koltő, míífordító ver§ett 2000/5. és ó. sánunkban kózöltük legutóbb.

Berényi Mária úi versei

Őszí séta Nu pot pleca ,i nu plt sá rámín

megfáradt fák alatt Eu stau ,i azi la inceput de drum
sétálgatok az őszben ín jurul meu doar pulbere 5i scrum
ki nem mondott szavak nu pat plem ,i nu plt sá ramin
visszhangja kísér rum sá aleg intre dluá d.ire(.tii,

szabadjára engedem intre dluá dlrinte
gondo]ataimat sint c1nd,amnatá la neputintá
foitogat a tu 1thii inie(.tati d.e ceatá

torkomba akadt szó privesc nlstalgic spre nefunos(ut
érzem szívem akadozó
lassuló dobogását P aríi mi,s maí gtnditori
megszököm a
szavak gyűrűjéből nki slmn, ni(,i vis, nici real

és jönnek mi se duc zilele, anii
lehajtott főVel a hétköznapok pa§ii mi-s mai gtnditori

merq spre Castelul Amintirii

Tólí este ími d,uc tineretea defunctá pe umeri
má caut in ochii copiilor
(uvinte natale

A hold hideg fényben ragyog má cheamá-n 5oaptá
]údbőrzik medrében a folyó stau Ia marginea drumului
az égbolt holt magányba dermedt párásitá sau párásindu-i pe altii
acél szikrázik a hópeIyheken

A lombokat rongyosra rázza a szél
saját |egén csúszik el a tél
a tájakon kegyetlen köd ül
szobámban az este lassan szétterül

Dí. Berényt Máfia a Magyarotságl Románok Kütatólntézet-
ének igazgatónőie, románul és magyarul publikália versett. E
sámunkban az lrtnyt családról írott tanulmányát ls közre ad-
iük.
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