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David Krause

emlékek egy folyóról
L-nek

színek
bögrét merítek a folyóba  
amelynek partján te és én 
a sodrásról beszélgettünk. úgy 
festem meg magunkat ahogy 
az ezt követő években éltünk: 
az üres szobában csak mi 
és egy eső áztatta ablak 
mögötte a város. 
iszap lesz belőlünk: két 
világos színnel kevert 
test. ujjunk 
hegyét összeérintjük 
én egy figura a háttérből 
te aki a képet nézi. 
szemed fehérje marad 
az utolsó üres folt 
és hullámos lesz a papír 
amin száradunk

hullámok
amikor ezen az utolsó napon 
minden szeizmográf aludt 
a víz felszínére írtál 
és hullámaid elérték az ujjam.

minden hullámként 
végzi; a szívverésed is 
ezen az ágy  
melletti képernyőn 
minket meg sem  
érintve
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itt várok és 
emlékszem szavaidra: 
„csak a fény a tenger játéka 
láttat de sosem beszél 
mikor a partra levegőért kiér 
talán a tajték sistereg.”

néha a vihar 
a rég partra sodródott 
dolgok között talál rám 
néha nem látok mást 
csak a hullámokat 
kacsintást 
szívverést

nádas
és valamikor a szél 
még csak a folyó 
átirata. 
és valamikor a folyó 
még csak a nyelved 
átirata, 
mikor a szélről 
vagy a folyóról 
mesélsz. 
 
ki vagy te, és ki én, 
amikor minden mindenben elsüllyed? 
amikor a vers nádas, 
amely a folyóból nőtt 
a szélbe beleírva.

David Krause (1988) kölni születésű német költő, író. 2008 vége óta foglalkozik 
írással és költészettel. Német-, angol- és latintanári szakon végzett 2014-ben. Első 
és eddig egyetlen önálló kötete Die Umschreibung des Flusses (A folyó átírása) címen 
jelent meg 2016-ban. 2015-ben elnyerte Darmstadt városának Leonce és Lena-
díját, melyet 1968 óta kétévente ítélnek oda egy tehetséges fiatal szerzőnek. 2017-
ben a Lyrikpreis München (Müncheni Költészeti Díj) első helyezettje lett. Líráját 
első kötete alapján a szubjektum és az emlékezet tereinek összefonódása jellemzi. 
A személyes, vallomásos hangot gyakorta töri meg a természet beszüremkedé-
se, így a személyesség és a személytelenség játéka mentén mozog Krause költői 
hangja.

Bordás Máté fordításai


