
KATSAUKSET

Frtederihe Mayröcher

Gedichte I Runoia

was brauchst du

was brauchst du? einen Baum ein Haus zu

ermessen wie grosz wie klein das Leben als Mensch

wie grosz wie klein wenn du aufblickst zur l(rone

dich verlierst in griiner iippiger Schönheit

wie grosz wie klein bedenkst du wie kurz

dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume

du brauchst einen Baum du brauchst ein Haus

keines ftir dich allein nur einen \Tinkel ein Dach

zu sitzen zu denken zu schlafen zu träumen

zu schreiben zu schweigen zu sehen den Freund

die Gestirne das Gras die Blume den Himmel

Fiir Hei nz Lunznr Mai{uni 9 5

mitä tarvitset

mitä tarvitset? puun talon

punnitalrsesi miten suuri miten pieni elama ihmisenä

miten suuri miten pieni kun katsot ylös lawalruunuun

kadoten sen vihreän rehevään kauneuteen

miten suuri miten pieni pohditko miten lyhyt

on elämäsi verrattuna puiden elama:in

tarvitset puun tarvitset talon

kumpaakaen et yksin itsellesi vain sopen katon

istua ajatella nukkua unelmoida

kirjoittaa vaieta nfidä ptävä

tfidet ruoho kukka taivas
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wie und warum ich dich liebe

wenn du es bist bin ich nicht sicher ob ich es bin

was dich bedroht ist bedrohlich ftir mich

der Spiegel in den ich blicke an jedem Abend

hilt mir gleichzeitig entgegen dein Bildnis und meines

das Geheimnis im Dunkel deines Herzens ist nicht

um von irgendjemandem gelöftet zu werden

es zieht mich an am griindlichsten und am tiefsten

und ist vermutlich das Motiv meiner unbeirrbaren Liebe

ftir Ernst Jandl zum 70. Gebunstag, 22J.95

miten ja miksi rakastan sinua

kun sinä olet se en ole varma olenko se minä

mikä uhkaa sinua on uhkaavaa minulle

peili johon katson joka ilta

näyttää yhtaikaa sinun kuvasi ja minun

sdaisuus sydämesi pimeydessä ei ole

tulla kenen tahansa paljastamalsi

se vetä minua puoleensa perustavimmin ja qruimmin

ja on oletettavasti järkkymättömän rakkauteni motiivi
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Mimosen im Glas

zum Heulen sage ich zum Heulen nach Bethlehem diese

Mimosen im Glas in der Vase mit Lippenbltite und Srnuos

solch Thaum und Steuop wfirend die Seide die Seele des

Morgens wie grauer Sport usu)., Kämme von feuchter Locke

dunstige Ringel iiber der Dachtraufe - was I Thg ist! :

was ftir I Thg ist! Die Lampe iiber den aufgerissenen

Briefen : I Schimmer der Ti'änen der schwarzweisz gefeckte

Stein ehemds Briefbeschwe rer jetzt Fusxchemel, Kleinst-

format . . ach in Nebel Friihe im Veihrauch deines Schulter

Gefechts und im weisz sprieszenden Baum am Straszenrand

die ersten wabernden Bienen. Die Mimosen im Glas als

Ti'auerweiden i.iber den Rand des Glases hängend - so

erschöpft, dieses ganz vertrocknete Blatt : Pdmblatt

plissierte \Tildnis nämlich himmelfarben und graugriin, sein

bleicher Stengel I Federkiel. Heute aufgewacht mit dem'Wortkiirzel

,,Charms getrunken . ."

ftir Christel Fallenst ein 25.3.00

Mimoosia /asrssa

ulvoa sanon ulvoa Betlehemiin nämä

mimoosat lasissa maljakossa huulikukinto ja nnNses

tuollainen uni ja nnNsAs samaan aikaan silkki aamun

sielu kuin ankeaa urheilua jne., kammat kosteasta kiharasta

utuinen kiehkura kattokourun yli - mikä I päivä onkaan! :

millainen I päivä onkaan! Lamppu aukirevittyjen kirjeiden

pei:illa : klrynelten I kiilto mustavalkoiseksi tahrautunut

kivi mui noin kirj epaino nykyisi" j rlkaj akkara, pienintä-

kokoa . . ah srunussa aamu hartiapunoksesi

suitsukkeessa ja valkeana versovassa puussa kadunreundla

ensimmäiset väreilevät mehiläiset. Mimoosat lasissa

itkupajuina lasin reunojen yli riippuen - niin

nääntyneinä, tämä lopen kuivunut lehti : palmunlehvä

pliseerattu villeys nimittäin taivaanvärit ja harmaanvihreä, sen

kalpea varsi I sulkakynä. Tänään herännyt sanalyhenteeseen

"Harmsia juoneena . ."
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DIEs DIEs DIEs DTESES ENrzöcKEN rcH I{LEBEAN DTEsER Enpn

an dieser hinschmelzenden Erde an diesem Baldachin eines

Junihimmels dessen Bläue in \Tellen gebauscht und mit tiefen

Schwdben : ich meine nunken und zuweilen verborgen, scheinen

sich zu verbergen in irgend Buchten und Malven Holunderbäumen :

wilden Monstranron. . die Luft ist wie damals, ja, die Luft
wie damds in D., die Zinen nei n Zirben die \Tolfsmilchstauden

voN ANnncINN : alle Schme rzen aller'Wahn schon Ewigkeiten vorher

seit Ewigkeiten erlitten, die lllia Magnolienfelder, von oben

von irgendwoher ich glaube aus verhi.i{hem Gezweig diese

einzelne Stimme mich durchdringt : mein unsichtbarer

Liebster in dieser Baumkrone ach jubiliert! diese Lust diese

Si.isze ich runBE an dieser Flammen Erpressung an diesem

Licht an diesem Himmel, sage ich, etwas Hawaii oder möchte

in aunGUNDrsctrEN Ge'nrnttiiber Maszliebchen Erde . . u,)As!

Flitzerei / phtzlicher Engel, habe diesmal versäumr

die ersten Schwalben zu sichten in ihrer Inbrunst nicht wahr,

diese Luftbeute, 'W'ollust der Aug€n, ach ich ruBBE an diesem

Leben an diesem LnSENDGEDTcHT.

4.6.00

TtMÄ rÄnaÄ TÄMÄ TÄMÄ rHAsrus urNÄ Lm'tAtrDuarrÄHÄN MAAHAN

tähän poissulavaan maahan tähän kesäkuuraivaan

juhlakatokseen jonka sinislrys aaltoina paisunur ja sryin

pääskysin : tark oitan juopuneinja toisinaan katkeyrynein, näyttävät

kätkeyqruän joihinkin poukamiin ja malvoihin koiranheisipuihin :

villeihin ehtoollisleipäastioihin . . ilma on kuin silloin, niin, ilma

kuin silloin D:ssä, hapsut ei vaan havut sudenmaitopensaat

ALUN ALI(AEN : kaikki kivut kaikki harha jo ikuisuuksia ennen

ikuisuuksista asti kärsitry lilies, magnoliapellot, ylhäältä

jostakin luulen verhouruneesra oksistosra tämä

yksittäinen ääni tunkeutuu lävitseni : nälrymätön

rakkaimpani tässä puunlawuksessa ah riemuitsee! tämä halu tämä

suloisuus minä urueuDuN näiden liekkien kirisrykseen tfiän
valoon tdhän taivaaseen, san on, uältän Hawaijia tai tahtoisin

BuncuNotN putrTTtRHonrrNyli kaunokaisten maan . . mitä!

lznnähtelyä / äkillinen enheli, olen talla kertaa jättänyr

erottamatta ensimmäiset päåislcyt hartaudessaan eikö torta,

tämä ilmasaalis, silmien himo, ah minä LTTMAUDUN tähän

elämään tähän nrÄvÄnuNooN.
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oder Vermont, an Ernst Jandl

lasz ein den Segen : die Thänen am Fensterglas

die leise aufklatschenden Ti'opfen auf Messer und Blech

Geschirr und Gehörntes, gnadenweise, und gnadenweis

Tag. Endlich ertrunken ERSoFFEN die Sonne im gloriosen

Meer des herabållenden Himmels, in den Strömen der geöffneten

\Tolken . . hinaus solhe ich ohne Keid ohne Schuh

mich durchtränken lassen von diesem'WnltrvessER

welches klopfend und zartlich tastend anstatt

Geliebtem : Gestorbenem mir erscheint, eus-

gesetzt bin ich verschiiffet, morsches Gebåilk mein Leib

Zipf und Zipftl aon Abseits :

du sichtbar nicht rnehr nicht wieder

3.14,10.00

tai Vermont, Ernst Jandlille

laske sisään siunaus : klynelet ikkunalasissa

hiljaa läiskfitelevät pisarat veitseen ja peltiin,

astioihin ja sarvipäfiän, armosta, ja armollisesti

päivä. Lopultakin hukkunut upoNNUT aurinko putoavan

taivaan loistokkaaseen rnereen, avautuneiden pilvien

virtoihin . . uhs rninun pitäisi ilmdn aadtteita ihnan kenkiä

antautualseni tämän vIH KI\TEDEN kasteltavaksi

jok" taputellen ja hellasti kosketellen

rakastetun : kuolleen sijasta minulle ilmestlf, alttiiksi-

asettuneena olen hautautunut, laho palkisto ruumiini -
ryp?I ja nipuhkd noha paohn z

sinä nähtäaissä et eniiä fr ttttts
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tempelhtipfen

" . . Ach, icli weisz es, und. es ist mir

egal . ." I R. S. Thomas, weil, ich brenne ich fenne

ich flamme ich ziingle ich zehre, weil, ich zahne verzehre,

als Flechten die Feuerzungen meinen Ri.icken hinab wie sie bersten

(Verbum) meine vergilbte Haut und verlumptes Herzareal,

weil, ich lungere schmutze schmeisze mich gegen die'Wand,

weil, ich phantasiere wiederhole mir den miszgltickten Tod

meiner Mutter vor genauZoJahren, weil, ich fluche ich fenne

ich durchdringe mich selbst ich zehre ich zftre mir

Haut und Farbe und Sprache von diesen meinen bri.ichigen

Knochen, weil, ich sauge das eigene Blut sobald das Messer

absichtlich dieses Messer das Spiel mit dem Messer am

Handgelenk, weil, ich brenne ab diese Haare diese Zunge und

Zdhne obwohl : bin ich noch nicht bereit zum Sprung von

der Höhe des Dachgeschoszes, ich fenne ich flamme ich

ziinde mich an die Flechte der Flamme mein Ri.ickgrat entlang

wie Dal(s in Flammen stehende Giraffe nicht wahr, weil,

ich schreie ich tobe ich stampfe mich selbst bis an

die Knöchel in die aufgeweichte Erde des verkommenen

Rasensti,icks neben der Fahrbahn . . wo Andalusien?, wiirde

ich diesen Himmel effragen, - nein. Lieber verkrusteten

Auswurf auf dem Asphalt lieber wälzen im tiefsinnigen

Ekel im Unfat (der Emotion), ich meine Hagiographie eines

von verdreckten Gassenhindern mit Ifteide gekritzelten Tempels

im Proletenpark : Hur,rr"rnr I HöLLE . . ich glaube die Himmelsleiter

hatte 6 Sprossen und oben fitg der Engel die behutsam

geworfenen Steine auf, oder was.

I 1.12.00

temppelihyppelyä

" . . Ali, tiediin sen, ja se on minulle

yhdzntekeuää. ." : R. S. Thomas, koska, palan nyyhkytän

liekehdin loimuan riudun, koska, saan hampaat kalvan,

punoksina tulenkielet selkääni alas miten ne puhkeavat

(verbum) kellastunut ihoni ja repaleinen sydänala,

koska, vetelehdin sottaan paiskaudun seinää vasten
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koska, kuvittelen toistan itselleni äitini epäonnistunutta

kuolemaa tasan 7o vuotta sitten, koska, kiroan nlyhkytän

tunkeudun itseni lapi riudun raastan itseltäni

ihon ja värin ja kielen näistä murenevista

luistani, koska, imen oman vereni niin pian kuin veitsi

tahallaan tdmä veitsi leikki veitsen kanssa

ranteessa, koska, palan loppuun nämä hiukset tämä kieli ja

hampaat vaikka : en ole vielä valmis hyppyryn

kattokerroksen korkeudelta, n)ryhkytän liekehdin

syrytän itseni liekkipunos selkä/intäni pitkin

kuin Ddh liekeissä seisova kirahvi eikö totta, koska,

huudan riehun survon itseni aina

rystysiin asti tärvelryneen nurmikon pehminneeseen

maahan ajotien vieressä . . missä Andalusia?, tulisinko

sietämään tätä taivasta, - €i. Mieluummin ruvettuneena

hylkynä asvaltilla mieluummin vieriä raskasmielisessä

inhossa (emootion) saastassa tarkoitan erään

likaiste n katulnten liidulla töhertämän temppelin hagiografiaa

koyheinpuistossa : TAwAS I HEL\TETTI . . luulen taivaantikapuissa

oli 6 puolapuuta ja ylhäalla enkeli sieppasi kiinni
varovasti heiteryt kivet, vai mitä.

das Blechgedicht (tiefst)

auf Messers Schneide wie die Vögel mir

weinten die Haare die letzte glti{rende Sonnenwende

ds die Haare mir wehten, und saszen im Laubengarten

Ende August und in der Gasthauslaube (Leopoldstadt)

: Gasthausnatur, und weinlaubumwunden und athmeten

Mond und saszen und sagtest du : das ist / das Ende

des Sommers, 30,40 Jahre vergangen, aber dieser

Hauch von Sommer von zärtlichem Sommer Ende

auf Messers Schneide der Nachmittag, der Azur,

nestelte, der Azur an mein Herz, weinte mir

Schwalbe und Nachtig"ll eines Kusses nämlich

in dieser blauen Nacht eines Kusses namlich

Verhältnis auch um. Man möchte sehr Tugend, dAt

Hungerbrot aber das lch ietzt essen musz -
24.3.01
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Peltiruno (syvin)

veitsen terällä kuin linnut

itkivät hiu}seni viimeinen hehkuva auringonkierros

kun hiul<seni hulmusivat, ja istuimme lehtipuutarhassa

elokuun lopussa ja ravintolan lehtimajassa (Leopoldstadt)

: ravintolaluonnossa, ja viininlehtien ympäröiminä j^hengitirnme

kuuta ja istuirnrne ja sanoitko sinä : tämä on I kevån

loppu, 30,40 vuotta kulunut, mutta tämä

kesän henlcäys hellan kesän loppu

veitsen terällä iltapäivä asuurinsini,

kohensi, asuurinsini sydåntäni, itki minussa

suudelman päåiskynen ja satakieli nimittäin

tässä suudelman sinisessä yössä nimittäin

suhdema myös itki. Tfitoisi Mlä olla kunnollinen, rnatta

nälhäleipä joka rninun nlt on syötäuä -

Fotografie

mit seiner groszen linken Hand

bedeckt er meine grosze rechte Hand

mit seiner groszen warmen linken Hand

bedeckt er meine grosz€ kalte rechte Hand

ich habe meine grosze rechte kalte Hand versteckt es liegt

beschtitzend seine grosze linke warme Hand auf meiner fiichtigen

rechten groszen kalten Hand wfirend
uns Steån Moses fotografiert im Jahre 7 6

mit unserer je anderen grosz€n Hand Gesicht verdeckend

(wie Steån Moses es verlangt) -
wir hdten uns umklammert so in dieser unscheinbaren

Geste die mir im nachhinein die Thäne preszt

aus rneinem unsichtbaren Auge . . dein

Blutstrom fieszt in meinen Blutstrom tiber

dann in verwilderter lJnsterblichkeit von Liebe

ftir Ernst Jandl 2,3.03
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Valokuva

suurella vasemmalla kadellaan

hän peittää minun suuren oikean käteni

suurella lampimällä vasemmalla kadellaan

han peittää minun suuren kylmän oikean käteni

olen piilottanut suuren kylmän oikean käteni suojelevana

lepää hänen suuri vasen lämmin kätensä minun pakenevan

oikean suuren kylmän käteni piialla kun

Steån Moses valokuvaa meidät vuonna76

kummankin peittäessä toisella suurella kadellaan kasvonsa

(kuten Stefan Moses vaatii) -
me pysymme näin toisiimme tarrautuneina tässa vfiaisessä

eleessä joka edelleenkin puristaa klrynelen

näkymättömästä silmästäni . . sinun

verivirtasi tulvahtaa minun verivirtaani

silloin rakkauden villiintyneessä kuolemattomuudessa

so möchte ich mein Leben hin-

bringen so vor mich hin so Grusz und Lebewohl so

vor mich hin der grtine Berg ach weiszt du noch

zum Grusz und Lebewohl, so vor mich hin, Yerzagt-

heiten (so vor mich hin) die Sträucher Blumen Bliiten-

bäume, durch'Wiesen streichen vor mich hin, wo ist

mein Mmmermehr? Vie oft hab ich versagt, wie oft unrecht

getan, die Fohrenwdlder voller Schlehenbliiten, die

Hauswurz krönt den Stein. 'Wenn 
es dich regnet bin ich deine Erde

wenn es dich regner bin ich deine Nacht, im Hintergrund I

Stuhlbein (Giacometti) : die nächste Majestät, die stillen

Dinge! reden nicht und fennen nicht mit ihnen ist

der Umgang leicht. Diese Gedichte sind elliptisch, sagt er,

schon oben : droben zirpend bei Zypressen : zirpenden

Zypres.sen, der Briefkomet, er stand in \Volken, er der Baum,

(die Abendsocke) (hårlock) so bescheidene Dinge! das Eichenblatt der

Tirlpenbaum, der Märzenbecher, Quittenbusch - I Seufurfrtihling
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und Glpinienstrauch, und unter Tiänen dieser Maitag

unter Tränen der schnelle Schatten eines Vogels hinter

den Gardin en, so Holzpantinen und derVahnsinn dieser Uberhitzung . .

29.4.03

NIIN ITSEKSENI -
niin hduaisin elämäni

kuluvan niin itsekseni niin terveiset ja jäfiryäiset niin

itsekseni vihreä vuori ah muistatko vielä

terveisiksi ja jäahyväisiksi, niin itsekseni, ala-

kulot (niin itsekseni) kimput kukat kukka-

puut, kuljeksia läpi niitryjen itsekseni, missä on

minun eikoskaanenäänii Miten usein kieltäydyin, miten usein vdärin

tein, männiköt täynnä orapihlajankukkia,

tfitisipuli kruunaa kiven. Kun sinuun sataa olen sinun maasi

kun sinuun setaa, olen sinun yösi, taustdla I

tuolinjalka (Giacomemi) : lfiin majesteerri, hiljaiset

esineet! eivät puhu eivätkå pillitä niiden kanssa on

seurustelu helppoa. Nämä runot ovat elliptisiä, hän sanoo,

jo ylhäiilla : sirittäen korkealla sypressien luona : sirittdvät

sypressit, kirjekomeetta, hän seisoi piluissä, hän puu,

(iltasukka) (hårlock) niin vaatimattomat esineet! Tirlppaanipuun

tammenlehti, narsissi, kvittenipensas - I huokaisijakevät

ja glysiinikimppu, ja klrynelten alla tämä toukokuunpäivd

klrynelten dla linnun nopea varjo ikkunaverhojen

takana, niin puukengrit ja tämän ylikuurnenemisen ltulluus . .

Suommtanut Sirkha Knauttik
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