
FRANCOl8DE
CORNIERE

Franc;:ois deComiere (1950)
Caenben él, olvasótáborok
fáradhatatlan szervezője.

Köznapi életképeket rajzol
át leheletfinoman, érzékeI
telve azt, ami afizikai, tárgyi
világon túlra mutat, tága
sabb távlatba helyezve
mindazt, ami esendően,

eseUegesen emberi. Több
mint egy tucatnyi kötete je
lent meg, próza ésköltészet
vegyest. Verseskötetei közül
afontosabbak: Mais OU sant
ces photos? (De hol van
nak azok afotók?, Le Cas
tor astral, 1987), J'ai beau
marcher (Hiába is gyalog
lok, L'Échoppe, 1988). Tout
doit disparaitre (Mindennek
el kell tűnnie, Le dé bleu,
1994) címü kötetéért az

az ember leírni, amit kéne,
ami talán valahol kötelessége,
és valami harminc-negyven évtől

kisimult hanggal csak kérnimer,
ésazt is csak türelemmel.
Villanyfényben áz6folyos6k tekeregnek;
az ajt6k előtt valakit mindigvárnak,
ésvizespoharak csendje fogad,
és puha selyempizsamája van az éjszakának.
Nem mészel,maradsz méglegalább
ötvenévet. Délután van,
ázika tea, száraz s6skeksszel.
fogyasztand6.
Elszenderedsz, valaki betakar;
pihentet ésvigyáz rád a takará.
Egyre többet alszol, deez sebaj.
Az ébrenlét is múland6...

A mozdulataid
Bizonyos mozdulataidnak
tényleg csak itt van helye.
J61látlak (háttal állva)
a szoba ablakában
a tükör előtt melyet
- mint mindannyiszor 
a párkányra állítasz kényes
egyensúlyba mig fésülködöl.

Vagy (előrehajolva)

a marmonkannáb61 vizet öntesz
egy edénybe aféltetőalatt

Vagymég(derekadat fesz{tve)
mindkétkezeddel markolod
a gereblye nyelét
hogyösszegyűjtsd a szederindát
levagdosottgazokat
- melyek kinőnek újraúgyis.

E mozdulataid
tettékhogymost megtorpanok
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RTL-Poésie 1-díját, Taut
ce/a (Mindez, Le dé bleu,
1992) címO kötetéért Geor
gesUmbour- ésApollinaire
dijat kapott. 2006-ban regé
nyt publikált Bou/evard de
I'ccéan (Óceán körút, Le
Castor astral) címmel.

sosem késnek a találkáról
melyrőllemaradhatnék - tudom
elég lenneegy egyszerű darázs.

Egy szusszanás
Ki kellett tárniaz ajtót
az összes ablakot
huzatotcsinálni
fogni egy kis szelet
egyszusszanásnyit.

Elkapott a forróság
bőrünkre tapadt már
lélegzetet sekaptunk.

Déli szélfújt
újhold volt és dagály
mindenkimagyarázta
hallhattuk éppenséggel.

Felkeltünk ekkor
jártunkegyetaz éjben
néztük az eget
tengeren a csillagokat.

Valami különös konyha
csapját folyattuk
nagyvizespoharunkba
melyben márrégóta
a lábunksemért le.

Kettőnk testeelnyúlva
megszáradt lepedőn:

egy szusszanás csak semmimás.
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A ház nagy csendje
Mikor nem vagytokitt
a ház nagy csendje
velem sz6ba elegyedik.
Hiába ezereinék a papir
fölött ülve maradni
nem birom soká.

Fölkelek hát ezért-amazért
ajt6t fi6kot nyitok
egy csésze kávéegy régi füzet
számolatlanul elsz6rtmondatok.

A há16szobában
a földön egy pul6ver
a szőnyeg kellős közepén fénymásolatok
az ágyon kazetták
ne1zány párcipőegy ruha.

Az étkezóven
újságkiteregetve
virágcsokor lehullott szirmok
egy párna lábnyomok.
Afolyos6n
táska tornacipő

egy kulcscsom6

A dolgoz6szobában
könyvekmegint könyvekpapir.

Alvást tettet a macska
mirehelyemre érek.

A ház nagy csendjében
nyflik az ajt6
"Tudtálnyugodtan (mi?"
.Igen,"

Lackfi János fordításai
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