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BATA JÁ N O S 1963-ban született. Horgoson él. 
Az Újvidéki Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tan
székén tanári oklevelet szerzett. Jelenleg a horgosi ál
talános iskolában tanít. Verseket, esszéket, kritikákat 
ír, szépirodalmi szövegeket fordít németből. Az Új 
Symposion folyóirat világirodalmi rovatának szer
kesztője. Társszerzője a Teleírt világ (1987) című köl
tészeti antológiának.

Kötetében versei mellett osztrák költők műveit ül
tette át magyar nyelvre. Műfordításai szervesen illesz
kednek költői világképébe.
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VERSEK





SZEPTEMBER

A falak még őrzik a nyár melegét.

Felhők közt fölsejlő Nap -  guruló emlék: 
fák, vizek és bomló illatok.

Csöndesülő, kifakult esték -  
leszálló füst, elárvult Krisztusok.
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ALKONYUL

Egyre erősebb érzés 
bennem a félelem.

Minden összezavarodott: 
bennem és köröttem.
Nyúlnék a fákhoz, 
de az évszázados 
erős tölgyeket 
villám hasította szét.
És idén a dió sem terem.
A fecskefészek 
alig kikelt, 
kopasz madaraival 
lezuhant,
a kertben meg kígyók 
tanyáznak.
A Göncöl szekerét 
gomolygó felhők 
borítják el, 
ha meg tiszta az ég, 
a kerek Hold 
szórja
cinikus fényét.

Félek a kiszolgáltatottságtól, 
egy lehetséges (polgár)háborútól, 
hogy házainkba betörnek, 
könyveim elégetik,
-  és hogy ölnöm 
és megöletnem kell.
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Ószülő pulikutyám 
bozontos fejét lábamhoz 
szorítja, és fekete szemével 
csak engem néz.
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REPEDÉSEK KÖZÜL

a meghasadt falat csak 
a pókok hálója tartja, 
fönnakad-e benne egy-egy 
lemálló gondolat,

vagy csak a tapaszt alatt 
tenyésző apró férgek, bogarak 
piszka hull a repedések 
közül, feketén és szemcsésen?
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DECEMBER-VÉG

Megrettenve az éjszakától, 
mert a téli csöndet 
kutyám ugatása váltja föl,

visszagondolva az elmúlt évre, 
aminek nagyobb része kilátástalanul 
telt el, átbukdácsolva hónapokat,

miközben hinni nem lehetett 
már semmiben, szabad-e reményt 
éleszteni benned és bennem?
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PILLANATNYI MEGEMLÉKEZÉS

Sötétben 
a falon tapogatózva 

nyúlok a villanykapcsoló után. 
Fény.

A falon: 
családi ereklyém, 

ezüst hattyúnyakú, fekete sétapálca, 
anyai nagybátyámé, 

aki valahol 
(talán a Don mentén) 

bukott bele az 
éjszakába.
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A JELENÉSEKBŐL

Förtelmes férgek támadnak. 
Napkeletről vagy Napnyugatról. 
Elözönlik a világot.
Csápjaik érintésétől 
dögvész támad, 
mit a perzselő szél. 
visz tova 
városról városra.
Kutaknak vize, 
anyáknak teje elapad.
Folyók és tengerek 
medrükből kilépnek.
A Göncöl hét csillaga 
széthullik bomolva.
Kétfejű borjak és 
hatlábú lovak 
egymásnak ugranak.
És az ember? -  
Az ember már 
réges-rég elárvult.
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KOROM

Ártatlan gyermekek 
szemét szúrják ki 
újra
büntetlenül.

Rám mikor kerül sor?
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SZOMORÚ KARÁCSONY

Hó helyett 
csak
eső esett, 
szomorú, szitáló 
őszvégi eső.
Én nem tudtam hinni, 
bávatag kétkedő, 
értem is világra jött 
a kisded Megváltó.
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AZ. ÚT

megperzselt bőr szaga orromban, 
fehér villámok vágnak le köröttem, 
eső nincs, csak homokot csap arcomba 
a ...  ászéi.

fogaim alatt ropog a lét, 
remegő kézzel keresem az összetört 
szentségek helyét, belőlük nyíló 
gyökerek erezetét.

talán még dadognék, 
homokot öklendezve a szélbe, 
kihányva magamból évtizedek szennyét,

de csak a gyomor rándul görcsbe, 
megroggyan a térd, és a fölkavart 
por megsebzi újra Krisztus vérző testét.
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A HARANGOK EREJE

A Tisza fölött mozdulatlan a 
köd. Fehér bárányok sarjú 
füvet legelnek. Az esti égre 
szélüldözte felhők zuhannak.

A harangok megrepednek inkább, 
mintsem hogy köszöntsék őt, 
ki serege élén bevonulni kész.
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ELBORULT MÁJUS

A tetőn kopogó eső 
hangjára figyelek.
Meg a szélre, ami
belülről fúj, valahonnan innen.

Hideg fények villannak, 
árnyékomat pillanatokra 
odacsapják a falhoz.

A toronyban megkondul a legkisebb harang.
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POST EQUITEM.

Hatalmas kőtömb zuhant alá 
az égből -  talán egy 
angyal kőbe fagyott szárnya.
Talán az Isten megdermedt könnye,

hatalmas kőtömb -  világnak vétke.
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A DISZNÓ VÉRE

hommage á Tolnai

lassan megfagy 
az udvar sarában 
én meg csak állok 
némán
az udvar sarában 
hányás kerülget 
de ott hagyni nem lehet 
a disznó vérét a 
disznó piros-fekete 
sűrű vérét 
kis patak volt 
az udvar sarában 
piros-fekete kis patak 
de mostanra már 
megfagyott
-  megfagyott piros-fekete 
kis patak -
jöhetnek a tyúkok 
fölcsipegetni 
mennék felejteném 
de nem lehet 
magához köt a 
disznó vére
-  soha nem felejtem 
mint rogyott össze 
apám villacsapása 
alatt
agyonütöd! rémültem meg 
de pár másodperc 
múltán fölállt és
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röffenéseket sikoltva 
imbolyogva 
rohant az ólba
a b i z t o n s á g o t  n y ú j t ó  ó l b a
hányinger kerülget
vér
a disznó vére 
képtelen voltam elviselni 
a gidák sírását 
mielőtt
átvágták volna
torkukat
sírtak mint én
a kisgyerek
addig ki sem mertem
menni szobánkból míg
el nem csitult minden
anyám jött szólni:
most már kijöhetsz...
a disznó vére
lassan megfagy
bele a sárba
és már gyülekeznek is
a tyúkok
csipegetik
nekik mindegy
még ha sárral keveredik is
vér -  a disznó vére
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GRAMMATICA SIMPLITIA

én téged 
te őt 
ő téged 
ki engem
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TŰZ, FÉNY, SZAVAK

Most kellene a tűz, 
a sárga fényű, melengető tűz.

Most kellene a fény, 
az útmutató, sárga lángú fény.

Most kellene szobák melege, 
az alom szaga és kutyák tekintete.

Szavak kellenének, ősrégi szavak, 
amik megóvhatnának bennünket.

S hogy végül is mi marad?
... talán egy tétova mozdulat.
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BENNÜNK REJTŐZKÖDIK A TISZTESSÉG

Csak a szél
és a meg-megeredő
eső
szólnak helyettünk.
Az égre 
nem száll a 
füst,
lopakodva kúszik.
Beborít mindannyiunkat. 
Lelkünket átjárja, 
tekintetünket beárnyékolja.

1989. II. 20-28.
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FENYŐK ALATT

Jegyzetfüzetem tele van a 
tőled kapott papírdarabkákkal.

Ez a nyugodt, 
az itteniek szerint 
dekadens nyugalommal 
telített város sem tud 
megnyugvást adni. -  
Mint szitáló őszi eső, 
a fenyő tüskéi 
és a madarak tolla 
hull rám 
halált varázsolva 
a parti fák alá, 
a padra.

Graz, 1987. július 13.

25



TÜNÉKENY BÉKE

Október eleji vasárnap 
kora délutánjának melengető 
napsütésében Homéroszt 
olvasok.
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BEATRICE NÉLKÜL

Kenyeret pirítottál, 
vacsorát készítettél -  
biztosan megéheztél, 
mondtad.

Közel voltál hozzám, 
mint még talán soha, 
és ugyanakkor távol, 
valahol az álom és 
valóság egymásban oldódó 
csöndjében.

Télről beszéltünk, 
kemény télről, ami 
festőket rántott 
csontkemény földjébe 
valahol a Tisza 
mentén.

És ez a tél?
Van-e esély, 
lehet-e esély 
december közepén?
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KÖNNYCSEPP SZÁRAD

elnehezült testünk 
vizeletre emlékeztető szaga 
keveredik gondolatainkkal.

szavak nélkül bámulunk 
az enyhítő sötétbe, 
és arcodon, immár emlék,

könnycsepp szárad.

28



AMI BELŐLED MEGMARADT

Talán csak egy arc, 
egy lisztfehér halotti arc.
Talán csak egy kéz,
egy görcsbe ránduló, vékonyka kéz.
Talán csak a haj,
rövidre nyírt, sűrű fekete haj.
Talán csak egy hang, 
szelíd, melengető női hang.
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TUDOD, KEDVES

Tudod, kedves, egyre nehezebb 
idők jönnek.
A november eleji kemény 
fagyok előhírnökei a ránk váró 
télnek. Emlékszel, 
voltak évek, amikor még 
december elején is találtunk 
zöldet, egy-egy dacos virágot, 
most meg délben is alig 
enged föl a fagy.
Pedig azt gondoltuk, szép, hosszú 
őszünk lesz, hiszen a fecskék, 
fecskéink, a többiek távozása 
után még hetekig itthon ma
radtak. Már aggódtam miattuk, 
mi lesz velük a télen, hogyan 
viselhetném gondjukat?
Aztán egy sötétedő délután nem 
jöttek vissza.
Hinnünk kell: Afrikába röpültek. 
Tudod, kedves, egyre nehezebb 
idők jönnek.
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TRISZTÁN ÉS IZOLDA

próbáltalak szép szavakkal 
csak szavakkal 
csak szavakkal

kísértelek gondolattal
gondolattal
gondolattal

kövesedek erőszakkal
erőszakkal
erőszakkal
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GÖNCÖLSZEKÉR

Mert más kapaszkodó 
nincsen,
hát csillagképeket keresek 
az égen.
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MEGÍTÉLTEN

Már tudom: 
tőletek segítséget, 
tőlük kegyelmet 
nem kapok.
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MŰFORDÍTÁSOK





AVALÓSÁG

ERIKA M ITTERER

Sloterdijk úr utazgat az országokban, 
hogy egy új eszmét hirdessen.
Ő udvarias férfi, és zavarja és akadályozza, 
ha nincs minden hallgatójának ülőhelye!

Barátságos hangon, kitűnő németséggel,
amint azt, sajnos, túlontúl ritkán hallhatjuk,
közli velünk, amit már Nietzsche fölfedezett,
anélkül azonban, hogy felismerését egészen megértette volna:
„A VALÓSÁG H A LÁ LO S, N E KERESSÉTEK A VALÓ 
SÁGOT!
Meneküljetek előle a vallások és ideológiák 
megnyugtató hazugságaiba.
A borzalom a létezés alapján áll lesben, 
mint a pók hálójában. Ne keressétek az igazságot! -  
A szépség hazugság, azonban mégis az teszi lehetővé az életet. 
Erosz és Mámor
röpke pillanatokra elámítják az iszonyatot.
Őrizkedjetek a valóság keresésétől! Felejtsétek el!”

Az ifjú hallgatók lelkesülten tapsolnak. Végre egy férfi, 
aki az összes elavult eszménybábot feldönti, egy csapásra, 
egyetlen golyóval, a merész tekéző!
Földön hevernek! Hurrá!

A világnézetben utazó miért meséli ezt nekünk?
Nem veszi észre, hogy önmagát hazudtolja meg, amikor ezt

[kimondja?
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Miért nem hiredeti, a Világ rendben van? 
Ehelyett halálos eszméje terjesztésén 
fáradozik! Kinek a megbízásából 
helyez el ártatlannak csomagolt bombákat 
az emberek közé?

Nem tehet mást, a szerencsétlen. Gorgó ősöreg arca 
kényszeríti beszélni. Azt kiáltja: „Ne nézzetek ide!” 
miközben föllebbenti fátylát.

Az életüket megtagadók nem reméltek-e a megélt rossz ellenére is, 
korlátozott tapasztalataik látszata és logikus következtetése 
ellenére is -  következetesen levetették 
magukat a legközelebbi emeletes ház tetejéről, vagy 
választották a kötelet vagy a mérget. Mi tartja őket életben?

E világnak hercege a történelem ura.
Borzalmas az ő birodalma, és sokan
pusztulnak el. Mégis,
a csecsemő viszonozza anyja mosolyát,
biztonságban érzi magát. A borzalmak üvöltő valósága
nem az egyetlen valóság. Öt legyőzi
a szeretet néma, teremtő, örök valósága,
az, ami életre hívott bennünket, az, ami
mindannyiunkat életben tart...
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HOVA TŰNT MINDAZ

M ICH AEL G U TTEN BR U N N ER

Hova tűnt mindaz, amit valaha megosztottunk: 
a meztelen szépség és a mélységes hév?
Emlékszel-e még, mondd, hallgatagon mily gyakran 
erősítettük magunk sötét borokból?
És feküdtünk azután áttüzesedett mellel 
egymás mellett, elmerülve.
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GARIBALDI UTOLSÓ KÍVÁNSÁGA 

M ICH A EL G U TTEN BR U N N ER

A tengernél állítsátok föl máglyámat -  
és akácot hozzatok: az ég, mint az olaj. 
Homlokomat keletnek fordítva 
vörös ingben fektessetek rá.
Hajnali derengésben és szabad ég alatt 
öleljék körül testemet a lángok; 
és hamvam lehull, parázs közé keveredik, 
mint Shelley hamvai a homokba, 
s majd nyughatatlan hullám visz tova.
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DANTE MARCELLO MALASPINÁHOZ 

M ICH AEL G U TTEN BR U N N ER

Amikor a városba értem, újra megjelent nekem 
a tőlem valaha elragadott asszony.
Minden oldalról átlényegült lénye vakított.
A káprázatot azonban kiszorította a rémület, 
mint ahogy villámcsapást mennydörgés követ, 
mikor e láng megpillantásakor 
vad Ámor parancsolón magával ragadott.
Azóta vagyok örömre és búra hangolva, 
s dalolva gyakorlom a soha nem gyakorolt művészetet.
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LÁP

STEFAN  W OLF

Ne hagyj nyitva
egyetlen ablakot sem, mert
mindenféle kacatot bedobhatnak,
szemetet, letörött
üvegnyakat, azt,
mit kimondani sem szabad!

42



AHOL A FAANYAGOT TÁROLJÁK 

STEFAN W OLF

Öreg távírópóznák 
vannak itt és üres sörös
üvegek, cigarettavégek, 
gondolatok a vállhoz szoktatott 
fejszékről, a favágók 
érdes alakjáról.

Megremegnek a gondo
san összerakott deszka- 
és hasogatott 
tűzifarakások. A világnak 
mindegy 
már.

Hideg van 
és őszutó.

Pipámból
füst száll föl,
és kezeim
varjak szeretnének
lenni, melyek épp
a szomszédos
szántóföldre ereszkednek.
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SZÉNAKASZÁLÁS 

STEFAN  W OLF

Álomittasak a füvek, 
frissen kalapált kaszával 
kaszálunk a nedves árnyékban, 
melyből a nap bennünket 
hegyes ujjaival lassan 
kimetsz, és száradni 
a közeli cseresznyefára 
akaszt.
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HÁZAMRÓL

RO TRAUD SARKER

Útközben 
gyakran álmodtam 
házamról

napraforgósárgán vittem 
vállamon 
vászonfüggönyeit 
a gesztenyefa leveleinek 
énekére lestem 
és néztem a szőlő 
óvatos színeit

éjszakánként tenyeremet nyitottam 
mintha a Hold újra 
kavicsfehéren 
a bodzafák lombjai közé 
hullna
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CSOKROK, CSERESZNYÉK A SZÉLBEN 

FRIEDERIKE M AYRÖCKER

égett egy 
arc, egy
mozdulat, egy következmény visszhangkövetkezmény
kakasszó, a völgyből
most hangos kukorékolás, az
evező Hold gyengéden föltűzve
a csillogó ablaktáblával szemben, a
fecske beleveti magát a levegő
késébe, simára hengerelt véres kis
szőrös állat mezei pocok? az aszfalton a
végtagok megadóan
kinyújtva, kifeszített
szárnyakkal, megfeszített szárnyakkal, karokkal, mint egy 
riói repülő Krisztus lebegve 
a világ
princípiuma felett, a Nap rozsdája 
a visszahajlásnak szolgálva, csillogó 
zöld szilánkok a nappal szemben: lekaszált 
gabona kévéi a sötét
aszfalton, meg cseresznyék a szélben (tarackok), 
hatalmas
tűzvörös szegfűk az ágyásokban vagy az ágyban színes
iszonyat, az elkorcsosult kandzsi-
fák a kertben, szürkészöld fölvezető út
augusztus, lágyan
rugózik a lépés hátamban a hízelgő
leáldozó Nap, herebóbiták vöröses
fürtökben... leszakítva
az út mellől, az emelkedő hegyoldalban:
távírópóznák árnyéka -  mint
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fénylő fekete szuroksorok az északi
fatörzseken -  fölnyaláboltam valamit kötegbe kötöttem,
a földet, bódultán
kezemben, csokrok kutyatej búzavirág
pitypang a zuzmók erdejében,
szénával betömött ablakok
kapkodó türelmetlenség a loholáshoz...
a bolond tudomány
(nyerítése)
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ILSE TIELSCH

KERTEM  O LY ZÖLD 
idén áprilisban 
az ágak
reményt hajtanak 
s te zsenge fű 
bizakodásom vagy

vékonyabb most 
és sérülékenyebb 
a meztelen bőr
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ELNÉMUL AZ ESŐ 

W ERNER GUBI

Elnémul 
az eső
a fekete tető alatt 
a szél fölszárítja 
az utakat.

Lélegzetet venni 
sietség nélkül 
a hatalmasok 
higgadtságával.

Lachsrosa áll reggel 
magasan
az üres ablakokban 
elhalványuló
sötéten öltözött sólyomcsapat.

Északnak elragadott 
felhők még csepegőn 
kiterítve
hogy száradjanak. A többi 
megdőlve 
sebes szökésben 
a világoszöld harci fény elől 
a déli horizonton.

Az ég feléig 
kardfényű
szép mint a kifényesített 
penge süvöltése
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amint a határos hegyekbe vág. 
Oskőzet-vidék 
kristálydrúzaerdők az erezett 
mélyen kiöblösített kalcedónon.

Az elsüllyedt messzeségbe 
zordan
távoznak a zivatarok 
magukba zárkózottan 
és magányosan 
és újra föltűz a Nap 
a tükörkapu 
fény gyűrűjéből 
a hegyi tó 
csendes 
vizéből.

50



ÖREGEMBER, JERUZSÁLEM 

JU LIÁ N É  W INDH AGER

Marc Chagall 
festett meg engem 
hajfürttel és szakállasan 
a városka
fürdőmedencéje előtt.

Megfestve 
lobogó kaftánban 
a fekete nemezkalap 
tart meg erre az életre.

Vityebszk fölött 
repültem
hóval födött tetők fölött 
zsákkal a hátamon.

Te vagy az, 
vagy valaki másra 
kell
várnunk?
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ÍRISZ

JU LIÁ N É  W INDH AGER

A keresztelőkápolna 
mögött
íriszek csoportja.

Szegényház-haloványan 
vagy éj kéken 
Cinderella köntöse 
kiterítve a cseresznyefa 
ágai fölé.

A szélben suttogva, 
keskeny az ösvény a kapuhoz, 
a világba, mondják az apácák.

Forróvá válik a nap 
az elhagyott
lánykák labdajátéka fölött 
a parkban.
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BÚCSÚ A BAZILIKÁBAN 

PETER H A N D K E

Ellebegő arc -  színes grimasz!
A szempillanatnyi képben örökre elvesztél 
és arcod helyett lehajtott fejeddel 
és szemed helyett csak a résekkel 
mutattad az álarcot 
De a kőpadló lábam alatt 
a fekvő kövek újra közelebb hoznak 
Magamat közéjük rejtve 
terhelem meg velük magunkat

Testeink gyönyörű terhe 
Soha többé nem akarok álarcot
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A KÓBORLÁS VÉGE

PETER H A N D K E

1
Nyomorúságos egyedüllét:
Hideg
Éjszaka
Lepedék az ajkakon 
Lesütött szemek

2
A sugárút szitáló sötétjében 
rád gondolva
érzem karjaim belső fele forróvá válik 
a kényszertől 
hogy átöleljen
Gondolatban lekaparom rólad ruháidat 
hogy közelebb legyek hozzád

3
Úgy teszünk mintha az egyedüllét problémát jelentene
Valószínű csupán rögeszme -
mint a félelem hogy nyáron halunk meg
amikor a bomlás gyorsabb

4
Asszony hátulról:
Te is
te rövidre nyírt az erős tarkóddal 
egy nap meg fogod érezni a veszteséget -  
el a zuhanó guillotine képzetével 
ny akcsigoly acsontj aidból
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5
Métro Raspail:
A kísérteties sötétbe
húznak el az emberek a világos állomásról 
a metró alagútjába 
És velük a gyönge fény 
az alagút falán

6
Az útszéli csatornában víz folyik 
árnyékszerűen a sztaniolpapír fölött 
és hirtelen belefájdulnak fogaim

7
Három halálfej:
A kávéházban ül három fiú 
és bukósisakjaikat 
fölnyitva
maguk mellé a földre tették

8
Éjfélkor részegen:
A kávéház toalettjében
egy gótikus templomablakkal szemben pisálni 
És hazafelé
a fényesen világító metrót 
messze messze az utca végében 
a sötétségen keresztülsuhanni látni 
mint mozgó fénybetűket 
a nap utolsó hírével

9
Szombat este a Boulevard St. Germaine-en: 
Egyrészt összegyűlnek 
a népzenére az utcákon 
Másrészt megbolondultak
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Hé te ott az utcasarkon:
a modern ember magányának történetét
meg időközben már ismerjük
Hát tűnj csak el te is
éjszakánként a szeles utcasarkokról

11
Te széles arcú szép ismeretlen nő 
aki benn az étteremben 
cigarettára gyújtasz:
Az utcán előtted elhaladva 
fölismerem arcodat 
és homályossá lesz -  
gondolataimban kivirulva

12
A metrókocsi fölcsapható ülésén 
egy asszony ül lehunyt szemekkel 
mintha ott várna a halálra 
Hogy az áruházban a pénztárosnő 
egy nejlonzacskót csak úgy odadob neki 
anélkül hogy feléje fordulna
megremegteti a csöndes-győzedelmes elégtételtől -  
És otthon segélykérőn szagolja 
a darab szappant
amit olyan ösztönzően savon de Marseille-nek hívnak 
és egy darab friss vajat 
amit dróttal
egy hatalmas rakásból szeltek le
és egy még az áruház hűvösét őrző almát

13
Anna Magnani a Mamma Roma  bán:
Megkapta fia halálának hírét 
és megpillantja szobája ablakán át

10
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ahol az ágyon még az ő holmija hever
a város peremének új épületeit
és amögött az Örök Város könyörtelen kupoláját:
a körülzárt Világból a fájdalmat
kivetítve a Világűrbe

14
Ma olyan barátságosan néznek
rám az emberek
amikor szembe jönnek velem -
Vajon beavatottak lennének-e és előzékenyek is
mint mindenkivel
akinek ez korkérdést jelent?

15
A Montparnasse temető:
Dél van
és a macskák úgy ugrálnak a sírok között 
mint az élet pillanatai 
Az élet pillanatai ugrálnak mint macskák 
a nagy temetők sírjai között 
A száraz juharbokrok zizegnek 
és a felhők az égen tovaúsznak

16
Elégedetten az elvégzett munkával
betértem egy kávéházba
Én a zenedoboz mellett álltam
és a söntésnél egy asszony állt fehér csizmában
És most tulajdonképpen tovább kellene írnom ezt a verset

17
Zarándok vak-fájdalmas szemekkel 
Mielőtt még megfelelően megismertetnének 
a partokat váltogató bolyongással:
Összegyűjtve az írógépen
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állapítom meg a te hivatalosan meg nem erősített 
közbeeső idődet
Szavaim rendíthetetlenül állnak itt
számodra
nélkülem
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KÉK VERS

PETER H A N D K E

Mélyen az éjszakában 
újra világosság támadt 
Kívülről bezúzva 
föleszmélten kezdtem el 
összecsomósodni
Erzéktelenül nyilallt belém a fájdalom 
lélegzetről lélegzetre 
egyre jobban
„Csak most ne ébredjek föl” gondoltam
és visszatartottam lélegzetemet
De túl késő volt
Újra rám tört az értelmetlenség

Még sohasem éreztem magam ennyire
kisebbségben
Kinn az ablak előtt
semmi más nem volt a túlerőn kívül
Először csak néhány madár dalolt
majd olyan sok
hogy az éneklés
lármává vált
a levegő zajtérré
szünet és vég nélkülivé
A csüggedtségtől
hirtelen többé emlékezés sem volt
sem a jövő gondolatai
Hosszan kinyújtva feküdtem félelmemben
nem mertem
kinyitni szemem
átéltem újra a téli éjszakát
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amikor egyetlenegyszer sem 
fordultam egyik 
oldalamról a másikra 
összekuporodva akkor a hidegben 
most kinyújtva
analfabétán az iszonyattól kívül 
önmagamon

A levegő
milyen magasan sivított!
És akkor
egyszerre csak
az ablak előtt egészen közel
egy mélyebb fütty a madárzajban
egy zenedobozdallam -
„Egy ember” gondoltam
betűzve a halálfélelemtől
és megizzadtam
mozdulatlanul
„Az aki a jellegtelen szörnyből a 
meggyilkolandóvá
az emberek nélküli reggel előtti fényben. . . ” 
Félelemgomolyok szálltak föl a pincelépcsőn 
és a bennem levő ÉSZEMBER 
hallgatózott: 
a dallam megismétlődött 
megismétlődött -
„Ilyen egyhangúan egyetlen madár sem fütyül
a szörny ki akar gúnyolni
mély fekete ajkával
vigyorog”
gondoltam ÉN
A fénynek
ha hunyorítottam
olyan színe volt mint azokban az időkben 
amikor még hittem a pokolban
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és a fütyülő szörny az ablak előtt
hangtalanul rázta csuklóját
mintha csak komolyra akarta volna fordítani
„Akkoriban ezt nem Freddy Quinn énekelte?”
gondoltam
„Vajon melyik madár lehet” az észlény
Aztán fölébredt a gyerek mellettem
és kiabálni kezdett
hogy nem tud aludni
„Végre” mondtam
odamentem hozzá
tele egoizmussal
és megnyugtattam
Garázsajtó csapódott
az első koránkelő munkába indult
A következő nap estéjén elutaztam

A hosszú dombú hullámzó helyek 
a nagy tetszetős városban 
a szabad tájnak ezek az ismétlődései 
dombhorizont j aival 
a házak között 
a városba 
ezekre a terekre 
áthelyezett táj
amiben az embert mint egyébként sehol másutt 
elfogta a horizont utáni vágy...
Amikor kimásztam a föld alatti üregekből
ebben a városrészben
esőfelhők homálya uralkodott
és a következőben
már égtek a lámpák
A hasamból
életérzés szállt fölfelé
hogy fölnevettem
órák teltek el az utcai kávéházakban
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sörivással 
Néztem 
és emlékeztem 
nézve emlékeztem 
néztem
anélkül hogy vágyakoztam volna
az emlék is
vágy nélküli volt
Semmit sem akartam rögzíteni
nem mentem moziba
az utcán maradtam
hunyorogtam
mindig ha a nézéstől
elbárgyultam
De én képes voltam nézni és nézni 
anélkül hogy némává váltam volna! 
Mindenkit elfogadtam 
és megértettem
mert mindenki idegen volt számomra 
Még gyilkosommal is megérthettük 
volna egymást 
O volt a hasonmásom 
Szüntelenül új autók 
tűntek elő messze 
a púpos tér mélyéből 
az esti ég olyan kék volt 
hogy még maga a járdára szaró 
kutya
is elvarázsoltnak tűnt
Hitetlenkedve csóváltam fejem
egyszerre csak én lettem A TÁRGYILAGOS
ÉLŐ
Furcsán elfeledetten nyugodott a vessző 
a lábak között 
Mélységes mélyből 
emelkedett föl az öröm
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és megváltoztatott
„Képes vagyok boldog lenni” gondoltam 
„Irigyeljetek is érte!”

Naphosszat magamon kívül voltam
és mégis úgy
ahogy lenni akartam
Keveset ettem
keveset ittam
csak önmagammal beszélgettem -
igénytelen a boldogságtól
megszólíthatatlan a kíváncsiságtól
önzetlen
és öntelt
amiben
az öntudat
mint a BEN SŐ SÉGESSÉG  
az önzetlenségen 
én
mint egy megelevenedett gép
Minden véletlenül történt
hogy megállt egy autóbusz
és hogy én fölszálltam
hogy a menetjegyem érvényességi határáig
utaztam
hogy addig jártam az utcákat
amíg a táj másmilyen nem lett
hogy a másmilyen vidéken is túlmentem
Úgy éltem
ahogy éppen jött
többé nem HABOZTAM
K Ö ZV ETLEN Ü L reagáltam
semmi K Ü LÖ N Ö SET  nem éltem meg
a nem „Egyszer láttam”-ot
éltem át csak
A macskák a nagy temetők
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mauzóleumaiban leselkedtek
Nagyon kis párok ültek a kávéházakban
és közösen fogyasztották a Saladé N igoise-t...
Saját elememben
kotlottam

De álmaimban
még nem voltam érdektelen
A csigaember
visszamaradt nyálnyoma
Nem szégyelltem magam
nem is idegeskedtem
Vágynélküliségbe helyeztem magam
amikor sokat ittam
A lecsukódó szempillák terhesekké váltak 
A mellettem elmenők statiszták voltak 
akik úgy tettek mintha főszereplők lennének 
„Levi’s-farmer-emberek” gondoltam 
„Reklámfelülettestek! ”
-  „Amivel mindent elmondtam rólatok!” 
gondoltam
a korábbi szimpátia nélkül
A kedvetlenségtől felszínessé váltam
Amit csak láttam
megérinteni is véltem
olyan sötétnek
és akadékoskodónak
tűnt számomra
Amikor egy alkalommal fizettem 
a pénz úgy kunkorodott 
a kereskedő lélegzetétől 
mint hernyó 
a tűzhelylapon 
Bőrömben nem éreztem 
jól magam
mindenem viszketett
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Többé már nem izzadtam olyan gondtalanul 
Az arcvonások 
a rossz helyeken...
És a kutyaszarral 
díszített sugárutak...
„Micsoda elvárás
ez tőletek Afrikából importált kölykök 
azokkal az állatian távollevő szemeitekkel 
előlem a csatornába fordulni!”
Föladtam
és elutaztam egy másik városba 
ahol barátaim voltak

Érzéketlen szállítási tárgy 
a szállítóeszközökben 
Önfeledt 
egészen a kéznek 
a vaj szagát
és a mintha a kezdetek óta úgy lenne 
a műanyag borító alatt 
a felvágottét 
és a frissítő zsebkendőét 
érzékelő hajlandóságáig!
Gondozott
igen
mint egy fizető 
Hajlékot kapni 
igen
egy egységnek egy részét 
Mindazonáltal: 
egy MÁSIK értelmetlenség 
halálfélelem nélkül
Szívem nem dobogott senki iránt sem 
és a város újra idegen volt számomra 
a hangos bizalmas előjelektől
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Este nyolc óra után 
a kapukat bezárták 
és én telefonáltam 
hogy bemehessek 
Barátom sötét lakásában 
elmerülten ültem 
zúgó fülekkel
és hallgattam saját lélek nélküli hangomat 
A boldogságban csak a boldogságra tudtam 
emlékezni
a boldogtalanságban csak a boldogtalanságra 
Leverten meséltem 
milyen boldog is voltam

Aztán
a kefélésről beszélgettünk 
A szexuális kifejezésektől 
fesztelenséget nyertünk 
a továbbiakhoz 
A hozzánk csatlakozókat már 
személyeskedőn üdvözöltük 
és ők megszabadítva elvesztették 
idegenségüket 
A külvárosi kocsmákban 
már a belépéskor is 
ott folytattuk képzelgéseinket 
ahol a parkolóhely keresésekor 
megszakítottuk
Mindezt minden érzékiség nélkül
Az autóbuszok emeletén
vadidegen emberek mosolyogtak
ha hallottak bennünket
és otthonosan érezték magukat mellettünk
Micsoda exhibicionizmus
egyikünk rögtön
hirtelen valami másról kezdett el beszélni!
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De mindig akadt valaki
aki a másikban vélte
fölfedezni a nemiségre való célzást...
Eközben senki sem beszélt önmagáról
csak képzelődtünk
soha az igaz történetek fájdalmát
Ahogy itt a környezet kivirult
és a vágy semmi másra mint a jelenlétre:
a savanyú bor őszintesége a
henger alakú poharakban
Csak nem abbahagyni
kérem nem abbahagyni!
A trágárságokban 
a sötét újkor
leírhatatlan részletei sorakoztak 
elveszett összefüggéseikké 
Halló
itt az értelem újra!
Végre éjfélkor többé már nem
saját szomorú arcomat kell látnom
Magamra hagyottan is
jól őrzötten ültem
utólagos gondolataim között
Nyugodtan figyeltem
kinyúlt tagom
ahogyan az a szívdobbanásoktól rángatózott
Jól éreztem magam
hogy semmit nem éreztem magamról
„A farkam” mondtam
személytelenül

Aztán komolyra fordult 
és a komolyság olyan hirtelen jött 
hogy én azt szerettem volna 
ha nem is rólam van szó 
Aztán kíváncsi lettem

67



majd tapintatlan
Egy nővel a következő illemhelyre fogok 
menni
Az enyelgésből 
nincs több trágárság 
sem éle
a „kefélés” helyett most azt mondtam 
„le szeretnék feküdni veled”
-  ha valamit egyáltalán mondtam 
Kerekre rágtam körmömet az ujjaimon 
nehogy túl nagy fájdalmat okozzak 
Az érzékiségben 
hirtelen semmit sem tudtam 
nevén nevezni
Azelőtt a legártatlanabb dologban is 
megleltem a szexualitás metaforáját 
most
a megéltben
a szexuális műveleteket mint 
valami más metaforáit éltük meg 
A mozgások emlékeztettek 
mire emlékeztettek?
A hangok a
tárgyi világ hangjai voltak 
Az illat a ...
Egyáltalán nem kellett lehunynom szemem
hogy egészen más eseményeket éljek meg
mint amilyenek előttem zajlottak
és a „valós” képek
a „tények” leírása aközben
inkább tetszőleges
mintsem tárgyilagos lenne
csak a „másmilyen” képek voltak
amelyekbe az „igaziak” egyre jobban és jobban
beleringattak
és a „másmilyen” képek
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nem allegóriák voltak 
hanem a kellemes érzés által 
megszabadított pillanatok 
a múltból
-  ahogy most épp 
egy sünre emlékezem a fűben 
almával a tüskéiben
Jel
melyet a lélegzettel a tudat mélyéről föl 
kell hozni...
így tudtam gyengéd lenni
anélkül hogy szerettem volna
és a bőr a sarkakon
a halovány köldök
és a boldog nevetés
nem mondott egymásnak ellent
és mindegyik külön-külön
egymásban összefonódott:
a levelek az ablak előtt
a magát énekszóval felébresztő gyerek
egy Fachwerk stílusban épült ház a szürkületben
a világoskék az útmenti szentképes fákon
azokból az időkből
amikor még hitt az ember az öröklétben 
„Igen, nyeld el!”
„A szépség az információ egy formája” gondoltam 
én
forrón tőled 
és az emlékektől 
„Te kényszerítesz arra 
hogy olyan legyek
mint amilyen lenni akarok” gondoltam
Hogy létezem
elkezdett
számomra valamit jelenteni -  
Nem abbahagyni!
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És éppen most akadtam meg 
amikor észrevettem 
milyen hirtelen ért véget a vers
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MEGHATÁROZÁS

ERICH  FRIED

Egy kutya 
amelyik haldoklik 
és tudja 
hogy meghal 
mint egy kutya

és mondani tudja 
hogy tudja 
hogy meghal 
mint egy kutya 
az egy ember
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AMIBŐL KÉSZÜLT 

ERICH  FRIED

Halálom aprópénzből készült 
és papírpénzből

Halálom utakból készült 
az iskolába és a munkába

Halálom a toronyórából készült 
és kötelességekből

Halálom az újságokból készült 
és rendőrökből

cigarettából és pálinkából 
cukorból és kenyérből és sajtból

szeretetből és sikerből és sikertelenségből 
haragból és türelemből

Halálom szüléimből készült 
és gyerekeimből

kudarcomból 
és sikereimből

szolgaságomból 
és szabadságomból

társaságomból 
és társtalanságomból
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hitetlenségemből 
és hitemből

reményemből 
és csalódásomból

gondolkodásomból 
és felejtésemből

Halálom nemzetségemből készült 
és szívemből

Halálom éjszakáimból készült 
és nappalaimból

Halálom ébrenlétemből készült 
és alvásomból

Életemből
és a ti életetekből és halálotokból
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A FŐVÁROSBAN

ERICH  FRIED

„Ki uralkodik itt?”
kérdeztem
Ők azt mondták:
„A nép természetesen”

Én azt mondtam: 
„Természetesen a nép 
de ki
uralkodik valóban?”
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TÉLI TÁBOROZÁS 

ERICH  FRIED

És a vidám tüzek 
honnan kerültek ők ide?
A kérdezők dideregve ülnek 
kettesével és hármasával és 
szikrázik a hideg

Összezárom karomat a mellemen 
összezárom mellemet a szívemen 
összezárom szívemet félelmemen 
Héjt a héj a héj körül 
és belül 
ki tudja?

Egy hagyma aki keservesen áttelelt 
és a hideg földarabolta és sírnia kell 
Az okosok makacsul rágják a csípős étket 
És a vidám tüzek 
honnan kerültek ők ide?
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KÖRBEN-JÁRÁS 

ERICH  FRIED

Megyek a halottakhoz 
segítségért 
A halottak 
nem segítenek

Megyek az élőkhöz 
segítségért 
Az élők
a halottakhoz küldenek

Az élők jól gondolják 
Az élők remélnek 
a halottaktól
a reményüktől és gondolataiktól

Az élők remélik 
hogy a halottak 
gondolatai 
élnek

Az élők azt gondolják 
hogy a halottak 
reménye 
reményt nyújt
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A TENGERNÉL

ERICH  FRIED

Arthur Rimbaud „Marine”-jához 

Ütik őt
ütik őt gyorsan és hangosan 
Az emberek és az állatok ütlegelői 
ütik a habot

a habot hogy vele 
a hullámok habját lecsillapítsák 
a tajtékot amely könnyedén 
felszökkent a Holdba 
az asztronauták 
első álmai előtt rég

A kocsi ezüstből és rézből 
a hajóorr vasból és ezüstből 
a szuperszonikus repülőgép 
matematikai képletekből 
és csillogóra fényesített profitból 
mind-mind segítenek őt ütlegelni

Segítenek a habot ütlegelni 
de a hab véres
mérgező szappanbuborékokat 
hosszú tincsekbe fésül 
minden próbálkozás szennyvizéből 
tisztára mos bennünket

Hideg vér 
vörös hó pelyhei
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az apály végtelen barázdáin 
az erdő pillérein 
Én is megsebeztem már magam 
a fényösvény élén

Van még remény 
hogy én is ne 
tajtékozzam 
hanem még egyszer 
a tűz habját nézzem 
a vízesés habját?

Valóban van még remény 
hogy a világ tovább tartson 
mint ezek a sebek 
melyeket az emberek ejtenek?

78



A KŐPÁSZTOR 

ERICH  FRIED

A köveket kivettem szememből 
és számból

A köveket kivettem szívemből 
és fejemből

Kirakom őket a napra 
hadd melegedjenek

Kirakom őket a mezőre 
hadd szeretkezzenek

Estére összegyűjtöm őket 
a köveket és gyerekeiket

A számba rakom őket 
A szemeimbe rakom őket

A meleg köveket 
a szívemre és a fejemre rakom

Hadd melengessenek 
a nappal melegével

Ekkor tudom 
szép volt a nap

ekkor tudom 
hogy éltem
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KÖVEK NÉLKÜL 

ERICH  FRIED

Ki morzsolta szét 
szememből a köveket? 
Most szemgolyóim 
gyökértelenek 
mint a víz

Ki emelte le 
szívemről a köveket? 
Most vörösen szökdécsel 
minden ereimen 
a vér után
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KÉRDÉS AZ ÁTVÁLTOZÁS ALATT 

ERICH  FRIED

Ha te lettél Minden 
a szél és a macska 
és a tűz
és maga a hatalmas éj
hogy hallom még mindig a szelet
fújni csontjaimban
és a macskát szememben
belülről
kaparni?

Hogy lehetek én a Minden 
ha te
Minden vagy?
Hogy lehetek én az 
ami te vagy?
Mert én te lettem
mindketten a szél és a macska vagyunk 
és a tűz
és maga a hatalmas éj
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JEGYZET A KÖLTŐKRŐL

ERIKA M ITTERER 1906-ban született Bécsben. Költő, próza
író, esszéista. Tizennyolc éves korában Rainer Maria Rilkével ver
sekben levelezett, amit 1950-ben jelentetett meg. Szinte egész életét 
Bécsben töltötte, de mégsem érzi/vallja magát igazi bécsi írónak. 
Drámái közül a Verdunklung (Homályosítás) címűt a Theater dér 
Courage-ban mutatták be.

Verseskötetei: Dank des Lebens, 1930 (Az élet hálája); Gesam- 
melte Gedichte, 1956 (Összegyűjtött versek); Das verhüllte Kreuz,
1985 (A beburkolt kereszt). Regényei: Dér Fürst dér Welt, 1940 (A 
világ hercege); Wir sind alléin, 1946 (Egyedül vagyunk); Die nack- 
te Wahrheit, 1951 (A meztelen igazság); Allé unsere Spiele, 1978 (A 
mi összes játékaink).

M ICH AEL G U TTEN BR U N N ER  1929-ben született a karin- 
tiai Althofenban. Klagenfurtban járt iskolába, majd Bécsben grafi
kát tanult. Frontharcosként többször megsebesült. 1954-ben 
Bécsbe költözött, azóta ott él. Költő, prózaíró, műfordító (olasz
ból, franciából és szlovénből fordít).

Első verseskötete, a Schwarze Rutén  (Fekete vesszők) 1947-ben 
jelent meg. Fontosabb verseskötetei: Opferholz, 1956 (Áldozati 
fa); Ungereimte Gedichte, 1959 (Rímtelen versek); Die lange Zeit,
1965 (A hosszú idő); Dér Abstieg, 1975 (Ereszkedés). A Spuren 
und Uberbleibsel (Nyomok és maradványok) című prózai alkotása 
1947-ben jelent meg.

STEFAN  W OLF 1961-ben született Pettneu am Arlbergben. 
1980-ban érettségizett, majd egy évet az innsbrucki egyetemen töl
tött. 1985 márciusa óta Riedben földműves.
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RO TRAUD SARKER 1942-ben született. A London melletti 
Guildfordban él. A Surrey Egyetemen tanít, és fordítóként is tevé
kenykedik. Rendszeresen jelentet meg írásokat irodalmi folyóira
tokban és antológiákban.

FRIEDERIKE M AYRÖCKER 1924-ben született Bécsben. 
Egyik legjelentősebb alakja a 60-as években az osztrák kísérleti 
irodalomnak. Gazdag nyelvi kultúrával és kiváló formaérzékkel 
rendelkezik. Több magas rangú kitüntetésben részesült.

Főbb művei: Larifari, 1956; Tód durch Musen, 1966 (Halál a 
múzsák által); Sdgespdne fü r  mein H erzbluten , 1967 (Faforgácsok 
szívvérzésemre); Blaue Erleuchtungen, 1973 (Kék megvilágítások); 
Reise durch die Nacht, 1984 (Utazás az éjszakában); Winterglück, 
1986 (Téli boldogság).

ILSE TIELSCH  1929-ben született Auspitzban. Szülőföldjét 
kénytelen volt elhagyni. A csehszlovákiai németek hányattatásait a 
Die Ahnenpyramidé (Az ősök piramisa) és a Heimatsuchen (Hon
keresések) című, 1980-ban, ill. 1982-ben megjelent regényeiben ír
ta meg. Fordította Petőfit, József Attilát és Babitsot.

Főbb művei: In meinem Orangengarten -  Gedichte, 1964 (N a
rancskertemben -  Versek); Brief ohne Anschrift -  Erzdhlungen,
1966 (Cím nélküli levél -  Elbeszélések); Dér Zug halt nicht in 
Berignony 1970 (A vonat nem áll meg Berignonban, rádiójáték).

W ERNER GUBI 1954-ben született Bécsben. A bécsi egyete
men ásványtant és néprajztudományt tanult. A Literatur und Kri- 
tik című irodalmi-kritikai folyóiratban 1986-ban jelentkezett 
először.

JU LIÁ N É  W INDH AGER 1912-ben született Bad Ischlben és
1986 novemberében halt meg Salzburgban, ahol 1939 óta élt. Ver
sei és prózai munkái mellett jelentősek hangjátékai is.

Első verseskötete, a Dér linké Engel (A bal angyal) 1959-ben je
lent meg. 1957-ben Georg Trakl-díjjal tüntették ki korábbi mun
kásságáért: Cordelia und das Érbe dér Freien, 1936 (Cordelia és a
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szabadság öröksége) és Dér Friedtater, 1948 (A békehozó) című 
regényéért.

Főbb művei: Die Disteltreppe, 1960 (Bogáncslépcső); Schnee- 
Erwartung, 1979 (Hóvárás); Ein Engel in Oulu> 1984 (Angyal Ou- 
luban). Fontosabb hangjátékai: Bahnbof ohne Nahmen (Név nél
küli állomás); Ein Schluck Lethe (Egy korty Léthe); Geburtstag- 
morgen (A születésnap reggele).

PETER H A N D K E 1942-ben született a karintiai Griffenben. 
Az osztrák irodalom enfant terrible-je. A grazi írói munkaközös
ségből indult. Szinte minden megjelenését viharok kísérik. Legpro
vokatívabbak a színdarabjai, de költőként és prózaíróként is az ál
landó kísérletezés és újrakezdés jellemzi.

Főbb prózai művei: Die Hornissen, 1966 (Lódarazsak); Dér 
Hausierer, 1967 (A házaló); Die Angst des Tormanns beim Elfme- 
ter, 1970 (A kapus félelme tizenegyesnél); Die linkshándige Frau, 
1976 (A balkezes asszony); Das Gewicht dér Welt, 1977 (A világ 
súlya); Versuch über die Müdigkeit, 1989 (Kísérlet a fáradtságról). 
Drámái: Publikumsbeschimpfungen, 1966 (Közönséggyalázás); 
Selbstberichtigung, 1966 (Önbecsmérlés); Kaspar, 1968; Dér /tó i 

Bodensee, 1970 (Lovaglás a Bodeni-tavon). A Die Innen- 
welt dér Aussenwelt dér Innenwelt (A belső világ külső világának 
belső világa) című verseskötete 1969-ben jelent meg.

ERICH  FRIED 1921-ben született Bécsben, 1988-ban halt meg. 
1938 augusztusában a náci megszállók elől Londonba menekült. 
1952-től 1969-ig a BBC német osztályának politikai kommentáto
ra volt. Mintegy harminc verseskötete jelent meg, s jelentősek 
Shakespeare és Dylan Thomas költészetének németre való átülteté
sei is.

Jelentősebb művei: Deutschland, 1944 (Németország); Öster- 
reich, 1946 (Ausztria); Reich dér Steine, 1963 (A kövek birodal
ma); und Vietnam und, 1966 (és Vietnám és); Hőre, Israel! 1974 
(Halld, Izrael!); 100 Gedichte ohne Vaterland, 1978 (100 vers ha-
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zátlanul); Liebesgedichte, 1979 (Szerelmes versek); Fali ins Wort, 
Ausgewáhlte Gedichte 1944 bis 1983, 1985 (Ejtsd el a szót, Váloga
tott versek 1944-1983).

Bata János



TARTALOM

VERSEK
Szeptember 7
Alkonyul 8
Repedések közül 10
December-vég 11
Pillanatnyi megemlékezés 12
A Jelenésekből 13
Korom 14
Szomorú karácsony 15
az. út 16
A harangok ereje 17
Elborult május 18
Post equitem... 19
A disznó vére 20
Grammatica simplitia 22
Tűz, fény, szavak 23
Bennünk rejtőzködik a tisztesség 24
Fenyők alatt 25
Tünékeny béke 26
Beatrice nélkül 27
Könnycsepp szárad 28
Ami belőled megmaradt 29
Tudod, kedves 30
Trisztán és Izolda 31
Göncölszekér 32
Megítélten 33

M ŰFO RD ÍTÁSO K
Erika Mitterer: A valóság (Die Wahrheit) 37
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Michael Guttenbrunner: Hova tűnt mindaz (Wohin ging 
alles) 39

Michael Guttenbrunner: Garibaldi utolsó kívánsága (Garibaldis 
letzter Wunsch) 40 

Michael Guttenbrunner: Dante Marcello Malaspinához (Dante an 
Marcello Malaspina) 41 

Stefan Wolf: Láp (Ried) 42
Stefan Wolf: Ahol a faanyagot tárolják (Holzlagerplatz) 43 
Stefan Wolf: Szénakaszálás (Heuernte) 44 
Rotraud Sarker: Házamról (Von meinem Haus) 45 
Friederike Mayröcker: Csokrok, cseresznyék a szélben (Stráufie, 

Kirschen im Wind) 46 
Ilse Tielsch: [KERTEM  O LY Z Ö L D ...]  ([SO G RÜ N  M EIN  

GARTEN]) 48 
Werner Gubi: Elnémul az eső (Verstummt dér Regen) 49 
Juliáné Windhager: Öregember, Jeruzsálem (Altér Mann, Jerusa- 

lem) 51 
Juliáné Windhager: írisz (Iris) 52
Peter Handke: Búcsú a bazilikában (Abschied in dér Basili- 

ka) 53
Peter Handke: A kóborlás vége (Das Ende des Flanierens) 54 
Peter Handke: Kék vers (Blaues Gedicht) 59
Erich Fried: Meghatározás (Definition) 71 
Erich Fried: Amiből készült (Woraus er gemacht ist) 72 
Erich Fried: A fővárosban (In dér Hauptstadt) 74 
Erich Fried: Téli táborozás (Winterliches Biwak) 75 
Erich Fried: Körben-járás (Umgang) 76
Erich Fried: A tengernél (Am Meer) 77
Erich Fried: A kőpásztor (Dér Steinhirt) 79
Erich Fried: Kövek nélkül (Ohne Steine) 80
Erich Fried: Kérdés az átváltozás alatt (Frage wáhrend dér Ver- 

wandlung) 81
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