
CHRISTINE RUSTA VERSEI

Konfrontáció
(KONFRONTATION)

Kivonultak rudakkal.
VáYJcik a jeget s irgalmasan
akacsákat, hattyúke;t
kiolvaszt ják
a befagyott t6ból.

Arra a férfira ott a parton
ki illetékes?
A serény mentókre mered.
De a fagy Már belémart,
mellében a madár
halott.

Sóskertek
(SALZGARTEN)

Kiszáradó
vízágyások fölött
láthatatlanul kivirul
a phőni:rt·irág

a tenger fehér
hamujából.

Zsoltár.
(pSALM)

Föld, sérülékeny malomM,
porl6 permet, porló ká,
porló fény.

Emberliszt. Atkozott
és áldott kenyércsillaguuk
a levegő vékonyka héJában..

Fekete angyal
(EIN SCHWARZER ENGEL)

Fekete angyal
jön majd és így szól:
..Megtagadta fehér színét a hó,
fehér tollaikat átkozzák a hattyúk,
a lepedő esküszik, bórötók foltos,
a tehenek tejét vér saínezt."

OlaJfa Korfu sdlletén
(EIN ÖLBAUM. AUF KORFU)

Egyik barátom Korfu,szigetén,
én nem voltam jelen,
írás és pecsét nélkül,
csak úgy !?izaiomra
vett egy ola.jfat nekem.
Ott áll a fa az öböl peremén
s azóta' már legbecsesebb tulajdonom,
oly igen enyém, mint semmi más,
mivelhogy nem tartok rá igénY~.

Nem tudok vele törődni.

nem fogom látni sóha életemben,
de léteeik.
Tudom, hogy néz a hajók után,
szállást ad a szélnek s a fénynek,
idegeneket vendégel meg szelíd
olajbogy6mmal.
Ott messze bárklnek
könnyedén vendégjogot adhatok,
és az én fa és tenger nélküli
ablakom éjjel, nappal
csupa érkezés és elindulás.

Évről évre szebb lesz az én olajfám.
Titokban már azt kutatom,
Ki örökölje. .
Hogy Korfumat elérje,
nem kell' neki végrendelet.

Útkö:z'-en
(UNTERWEGS)

Sűrű

a jog házsora
8 jóval éjfél"előtt már
sötét.

Kik a kegyelem kunyMiban
alusznak mint őrök,

a sZélhez támaszkodnak,
fejüTe főlött

csillagcserepek.
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Barátaimnak
(l';IEINEN FREUNDEN)

Senkiföldje
(NIEMANDSLA"lD)

A kutakat betemett~k.

Nem fogadhat lak úgy mint Abrahám.
Nem vagyok Mamré kertie.

Senkifölded vagyok.
Ha szereted abogáncsokat,
minden parcella szabad,
de magad kell hogy vizet ás! magadnak.

Segítsépedül nem kell angyal.
Jöjj mint a fú,
mely nem iszik kors6ból.
Szép dúsan kizöldítjük egymáat.

Éjjel
(NACHTS)

A hatvanat hamar elérjük.
A veszteség mindig sietéSs.

Csak azután kezdődik

a mi időnk, a régiben az új arc,
az ifjúság, a maradand6.

.If teljes
iga~ság

(DIE GANZE WAlIRHEI'l')

Láttuk, ah.ogy
a mohó rig6k
ronggyá tépték
a sárga sáfrányt.

Halljuk, ahogy
a fekete torkok
fényként
szállnak alá.

Verébhalál
(SPERLINGS'rOD)

Fölvétetni
a verebek közé!
Nem ijesztenek minket
jelekkel.
De hova hullnak el,
mikor 6rájuk eljőn?

Föllelhetetlen testvérek.
Mind megvannak teljes számban,
soha, egy se hiányzik•..

Uram, nem tudok imádkozni többé.
Fáradt vagyok.
Mit mondhatok neked,
amit már régóta ne tudnál?

A Szép, az szép,
az Iszonyatos iszonyú.
az Iqaz megmarad igazn:tk,
csak nehéz fölismerni.
Egymásba vegyül a J6 meg a R04sz,
oly könnyen összefonódnftk,
s oly könnyelm"in választ juk széjjel őket

Dicsőségre és Kárhozatra,
ettől lesz tisztátalan jámborságunk.

Uram, nem tudok imádkozni több~!

Elfára.sztott az ember nyomorúsága,
a teremtmények kínszent'edése.
Teremtésed fölséges,
de irgalmatlan.·

Dicsértelek, szerettelek,
védtelek bárki mástól,
saját magamtól, s végül
Tennenmagadtól. minde"lestül
emberi mértekembe 1)et·ve.

Nem birom tovább! Hagy; 'ttludnom
az ola;fagyökereken
egy getúemáni· órát.
Nem akarom látni az Angyalt,
ki a kelyhet hozza Fiadnak.

De hagyd kiinnom,
hogy nagykorúan ébredjek fől
a truermekséq ájulatából
a Kereszt alaUt testvéris~gre.
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