
PETER HUCHEL

Peter Huchel, a 20. száza
di német líra kiváló képvi
selője 1903·ban született
Lichterfeldében. A Berlin
kömyéki Wilhelmshorst
ban élt. A hatvanas évek
ben számüzték az NDK
irodalmi életéből. 1971·
ben nemzetközi tiltakozás
segítette Huchel áttelepü
lését az NSZK·ba. 1981
ben bekövetkezett haláláig
a fekete-erdei Stauffenben
élt. Számos német és
nemzetközi dij, elismerés
koszorúzta irodalmi rnun
kásságát. Hubertusweg cí
mü költeményét (a wil
helmshorsti utca neve,
amelyben Huchel lakott)
1972·ben jelentette meg
Geziihlte Tage (Megszám
fáIt napok) címü verses
könyvében. Magyarra a
Károli Gáspár Református
Egyetem német műlordftó.

szemináriumának hallgatói
fordították 1999 őszén, Ka
lász Márton irányításával.

Hubertusweg
Márciusi éjfél, mondta a kertész,
jöttünk az állomásról,
még láttuk a kései vonatfényét
eltűnni a ködben. Valaki jött mögöttünk,
az időről beszéltünk.
A szél esőt hajt
a tó jegére,
lassan fénybe fordul az év.

És éjszaka
a zúgás a kulcslyukakban.
A fűszál dühe
megszaggatja a földet.
Reggel felé
a fény szétzúzza a sötétet.
Az ablakról afenyők a ködöt letépik.

Odalent szegény
áll, mint áporodott dohányfüst,
szomszéd,
az árnyék lábam nyomán,
amint a házam elhagyom.
Ásítva kedvetlen,
a csupasz fákról porzó esőben

ma a rozsdás drótkerítést matatja éppen.
Mi esik le neki, írja a jelentést
a kék[üzeibe, barátaim
rendszámát, a könnyen sebezhető utcát lesve,
ellenforradalmárok,
tiltott könyvek,
morzsák a zsigereknek,
a kabátbélésbe rejtve.
A pisla tüzet táplálni egy gally elég.

Nem azért jöttem,
hogyfölkavarjam a sötétet.
Nem kívánom a küszöb elé
szórni verseim hamuiái,
hogy meggátoljam a rossz szellem beléptéi,
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Ezen a reggelen
nyirkos köddel
a szász-porosz mundéron, a
határ kialvó lámpái körül,
az állam a vas-él,
a nép a gyom,
lépek, mint mindig, vén,
roskatag lépcsőnkön lefelé.

Ras-Samra ékírása előtt

ülve látom fiamat a szobában,
fejtve az ugariti szöveget,
álom és élet
egybekapaszkodását,
Keret király békés hadjáratát.
A hetedik napon,
mint IL isten ígérte,
tüzes levegő járt, a kutakat kiitta,
a kutyák vonítottak,
a szamarak bőgtek a szomjúságtól.
És ostrom nélkül adta meg magát egy város.
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