
Áldo� legyen
a kígyó
Ne is tartóztass
elillanok akár
mélyvízben
cikázó
angolna

Már most is kopoltyúval
lélegzem

Szövetségesem a Hold
a felszínen kacsázik
hogy nyomvizemet összezavarja

�

Anyám 
ködbe öltöztet
végsőkig kimerít

Újra meg újra
feltámaszt engem
maroknyi földből melybe
fejfáját ültette el

Beragadt lift vagyok
két táj között

�

Van talán száz anyám is
öreg és fiatal
mankóval vagy anélkül

Tejével táplálni egyikük
sem volt hajlandó
éhezve kuporogtam mellettük
földbe mélyesztettem
gyökereimet
így táplálkoztam

�

Gyökértelen lábbal
vándorlok a földön

ANISE KOLTZ

Anise Koltz 1928-ban szü-
letett, a luxemburgi iroda-
lom nagyasszonya. Szá-
mos francia és hazájabeli
díjjal jutalmazták, a párizsi
Mallarmé Akadémia, a Bel -
ga Királyi Akadémia és az
Európai Költészeti Akadé-
mia tagja. A Mondorfi Iro-
dalmi Napok alapítója. Ví-
vó dó metafizikával telített,
enigmatikus versei szá mos
nyelven megjelentek.
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lakható szemhatárt keresve
ahol bőrömet végre ledobhatom
s kiderül létezem-e

�

Idegen maradok —

Emigrál léptem
alatt a föld

Késeken járok
véredben keresek
hazát

�

Bőröm alatt
metró közlekedik
alapjaimban
megremegtet

Vérkeringésemben
megállók
keletkeznek sorra

A peronon
múltból jött
utazók várakoznak

Fejem végállomása
lesz a tömegsírjuk

�

Anyám testén
felírva állt
születésem 
s halálom dátuma

Mozgó sírkő gyanánt
cipeltem őt
a vállamon

E láthatatlan teher alatt
összerogytam végül

�

Bármerre járjak
magammal vonszolom
holttestemet is
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Minden este
feláldozom
a lemenő napban

Együtt pacsmagoljuk be vérrel
az eget

Lackfi János fordításai

Öreg lakás
Jó beesni olykor júliusban
anyámékhoz az öreg lakásba;
élvezni, ahogy a vasárnapi
csönd papírfehér arcukat
lassan beássa.
Jólesik a nyugalom,
egy fél pohár víz,
s benne ötven év szomjúsága,
az ablakban lógó másvilági fény,
és a ruhafogas akasztani való magánya.
Még az állott levegő is kellemes,
és az örök lehetőség, ami a falak közt
kering, hogy lehetett volna valamikor,
lehetett volna másvalamit.
Anyáméknak ez már elemi —
nem valós már semmi, csak elméleti;
a gondolat, a képzelet is szeletelhető,
mint a szalámi,
s nem lehet már semmi újat,
semmi régit találni. Olyanok
a tárgyak, mintha csak valamikor odanőttek volna.
Egy-egy lámpa, kanapé kimered
a földből, mint a gomba.
Azért kellemes ez a hely,
mint egy erdő,
és anyámék, mint az öreg, töredezett ágak.
Árnyékuk van és emlékük —
lehullásra várnak.

NECZ DÁNIEL
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