
MIRIAM VAN HEE

Miriam Van Hee flamand
költönö Gentben született
1952-ben. Orosz költésze
tettanít, Oszip Mandelstam
ésAnna Ahmatova fordító
ja.1996-os, Achter de ber
gen (A hegyek mögött)
című, hatodik verseskötete
megjelenésekor Flamand
Kultúráért dmal jutalmazzák.
Abelgiumi Castor Astral ki
adó publikálta Het verband
tussen de dagen (Viszo
nyom a napokhoz) című,

1978 és 1998 között írott
verseiböl válogatott kötetét
kétnyelvű, flamand-francia
kiadásban. Ekkor a párizsi
Magazine Littéraire "az el-

- Most nem. Biztonsági okokból. Aki ott lakott, azt mind letar
tóztatták. Hanem hallod-e - az autó megállt a megadott házszám
előtt, úgyhogy Krúdy Gyulának egyszeriben suttogóvá vált a
hangja -J nem tudod, hogy illik ilyenkor: adjak neki jattot?

Kóbor Tamás a sofőrre pillantott:
- Persze, kérlek, adjál.
- Na de ez mégse konflis, hanem kormányzati autó...
- Na és? Elhozott ide.
- Te tovább mész?
- A Lágymányosra.
- Fogsz adni?
-Fogok.
Krúdy Gyula biccentett, sebtiben megszorította Kóbor Tamás

kezét, majd előrenyújtott egy bankjegyet. A sofőr megnéztej hogy
mindkét oldalára nyomtatva van-e (volt), majd zsebre vágta.

- Hálásan köszönöm, méltóságos uram - morzsolta a fogai kö
zött. Krúdy Gyula ijedten nézett a vörösőrökre: nem látszott rajtuk,
hogy meghallották.

Kiszállt Kun Béla autójából, és csakúgyJ mint amikor az éjszaka
elkezdődött, megpróbálta összébb húzni magán a felöltőt. Hűvös

volt a júliusi hajnal.

történet
amiott van a szemünk előtt

s nekünkálmatlan éjszakát szerez
nincs is ott a szemünk előtt

mi térünkvisszamindig
a vasútra, sínre, töltésre néző

szobába J hol
nem volt tapéta,
semfüggönyök, így aztán
láthattuk mindiga fákat, afűzet

melyetki kellett vágni,
féltünk, hogyegy vihar
rádönti a tetőre

az összhangot kerestük,
deegy mukkotsemszóltunkegymásnak
arról, mit álmainkban láttunk

vagyis nema szélvolt
vagyis nem a fák
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múlt évek nagy költészeti
felfedezéseként" méltatja.
Ugyancsak francia ford í
tással együtt jelent meg De
bramenpluk (Szederszü
ret) címü, 2002-es kötele.
Két lábbal járaföldön, rop
pant éles megfigyelö, finom,
pasztelles képei szorongás
ról, szerelmi gyölrelemről,

egzisztenciális félelmekröl
beszélnek.

mégéjszakánként is világos volt itt
merta kert mögöttterült el
a rendező-pályaudvar

hola szerelvényeket kocsikra
bontották, vakvágányra tolták
s elfeledték

nem, nema vonatok
s mégcsak nem is az azévihideg
melytó1 befagytaka váltók
szüntelenhulltaka pelyhek
karomban alvó
kislányomra, kit ölben
vittem be, a kanyarban mozdulatlan
autó,egyszeriben megértettem:
mégjobban kellene rá
vigyáznom,másfeló1 viszont

mindig ott az érem túlfele
hiszena hóannyira
lassan, vigasztalóan hullott
az utak macskát betakarta,
frissen villogtatta a nyomokat,
mik arról árulkodtak, hogyvalaki
márbejött előttem itt

iskolaudvar
Jenny Montigny festménye alá

e kellemes helyet szemelte ki
valaki, a napfény fürdeti

mindenütt minden,lám: iskolaudvar
vén fák, gyerekek, kékes
árnyak, szeptemberben járunk
fejükfölött alombok
égbolt-világossága

miró1 fecsegtek?
hovátűntek vajon?
ki jött értük s a kaput
ki zárta be?
ezt a helyetfestette levalaki
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mert eltűnik úgyis
ám sebaj: hisz most méglátjukó'lcet,
a gyerekeket, a lombot,
a kellemes, napfény
fürdette helyet
a végsó' nagy eltűnés eló'tt

téli táj vonatból
/

nezve
ami mozog csak füst
munkába tartóbiciklista
mez(fkön suhanó szemem

hogyan rakhatnám össze
amit útközben magam mögötthagyok
falvak és városok
deres tetó1c
a barázdában fácán szalad

megott van mégamit nem látok
a szoba, melyben valaki
sír, akár egygyerek, pedig
nem is gyerek

a vadon, melyben vadászok
erdó1cerüló1c járnak
megamit nem hallok, lépteik,
zörgés, lövés reggeli tájban,
szárnyverdesés, szív mélyén
vérlüktetés

ami mozog csak vonat
kattogó kerekek

a fájdalmat a tájnak
támaszkodó gondolatok
szülik

Lackfi János fordításai
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