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SZAÍD 1947-ben született Teheránban.
1965-ben diákként Münchenbe érkezik, hogy német 
irodalmat tanuljon és német költő 
íegyen.Demokratikus politikai elkötelezettsége miatt 
a hazatérés eleve kizárt. 1979-ben először lép Irán 
földjére - a sah bukását követően. Amit tapasztal, az 
kiábrándító. A fundamentalisták rendszere, 
Ayatollah Khomeini és a síita fanatikusok Iszlám 
Köztársasága nem nyújt számára lehetőséget az 
újrakezdéshez. Szaíd visszatér a németországi 
emigrációba.
1986-ban megkapja München városának irodalmi 
díját. 1990-ben a Stuttgart-i írók Házának 
ösztöndíjasa. 1991-ben az Adalbert-von-Chamisso- 
díjhoz járó támogatási díjat érdemli ki 
munkásságával, 1992-ben a Civis-Hörfunkpreis 
birtokosa, majd 1993-ban a Robert Bosch Alapítvány 
ösztöndíjasa lesz és még ugyanebben az évben a 
Goethe Intézet felkérésére szerzői körúton vesz részt 
Japánban. Szaíd tagja a Német Írók Szövetségének és 
a Német PEN Centrumnak.
1994 Premio Letterario Internazionale „Jean 
Monnet", 1996 Heidelberg város díja „Irodalom a 
Száműzetésben“, 1997 „Villa Aurora“ ösztöndíj, Los 
Angeles, USA; 1997 a Német Szövetségi Köztársaság 
PEN Centrumának Hermann-Kesten emlékérme 



SAID wird 1947 in Teheran geboren und kommt 1965 
als Student nach München. Hier verbinden sich 
seine literarischen Interessen mit einem politisch
demokratischen Engagement. Damit ist seine 
Rückkehr in den Iran ausgeschlossen. Nach dem 
Sturz des Schahs, 1979, betritt er zum ersten Mal 
wieder iranischen Boden, sieht aber unter dem 
Regime der Fundamentalisten keine Möglichkeit zu 
einem Neuanfang in seiner Heimat. SAID geht 
zurück ins deutsche Exil.
1986 Literaturpreis der Stadt München; 1990 
Stipendium des Stuttgarter Schriftstellerhauses; 1991 
Förderpreis zum Adalbert-von-Chamisso-Preis; 1992 
Civis-Hörfunkpreis; 1993 Arbeitsstipendium der 
Robert-Bosch-Stiftung; 1993 auf Einladung des 
Goethe-Instituts Lesereise durch Japan. Mitglied des 
Verbandes Deutscher Schriftsteller und des PEN- 
Zentrums Deutschland.
1994 Premio Letterario Internazionale „Jean 
Monnet“, 1996 Preis der Stadt Heidelberg „Literatur 
im Exil“, 1997 Stipendium Villa Aurora“, Los 
Angeles, USA, 1997 Hermann-Kesten-Medaille des 
PEN-Zentrums Bundesrepublik Deutschlands.





SZERELMES VERSEK Liebesgedichte



Nem vesztettem semmit

Belépek
leveszem rólad a szemüveget 
levetkőztetlek 
végigszeretlek
felteszem rád a szemüveget 
és elmegyek.
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Ohne VerlustIch trete ein nehme deine Brille ab ziehe dich aus liebe dich zu Ende setze deine Brille auf und gehe fort.
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Vajon mi 
dolguk van 
az orrszarvúaknak 
a mi szerelmünkkel? 
kérdezem magam 
és tovább fúrok 
vastag bőrömbe.
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Was wohl die Nashörner mit unserer Liebe zu tun haben? frage ich mich und bohre weiter in meine dicke Haut.
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Számtalan árapály után 
az évek során 
és az esőtől 
bölcsebben.
Kesztyűben 
zongorázol, 
idegen nyelveken 
verseket írok 
és tejüvegen keresztül 
csókolom kedvesem.
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Nach all den Gezeiten durch die Jahre und den Regen weise geworden.Ich spiele Klavier mit Handschuhen, schreibe meine Gedichte in fremden Sprachen und küsse meine Geliebte durch Milchglas.
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Szeretni

Egy felhőn 
melynek színe nem volt 
Ketten feküdtek 
kiknek neve nem volt. 
Valamit játszottak 
ami szabályok nélküli volt 
és beragyogták a napot 
melynek melegsége nagy volt.
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Das LiebenAuf einer Wolke die keine Farbe hatte lagen zwei die keinen Namen hatten. Sie spielten etwas das keine Regel hatte und beschienen die Sonne die eine Wärme hatte.
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Befagyasztott hazugságok

Nevedet kiáltom.
Te visszakiáltasz.
És félreértjük egymást.
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Eingefrorene LügenIch rufe deinen Namen.Du rufst zurück.Und wir mißverstehen uns.
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Éjjel
a híd alatt fekve 
és semmit sem látva
a csillagokból, 
kik csókjaidat idézik - 
oly messze oly melegen.
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Nachtsunter der Brüche liegen und nichts sehen von den Sternen,die an deine Küsse erinnern - so fern und so warm.
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MAJD ADDIG ÜVÖLTÖK,AMÍG CSEND LESZDann schreie ich, bis Stille ist



Lola Jakobowsky Horovzitznak

Mosolyod: 
melengető nap 
a diaszpórában.

Szemeid, 
igazságtalanul megbüntetett gyermekek, 
nyugtatják nomád kezeimet.

Kezeid,
nagyok és jókedvúek, 
simítják darabosságomat.

Mennyire hasonlítunk mi egymásra.
Két más-más falfcábóí 
kitaszított farkas.
Mindannyian
Örök Zsidók 
vagyunk.

Honvágyat érzek 
ölelésed 
után.
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Für Lola Jakobowsky HorowitzDein Lächeln:wärmende Sonnein der Diaspora.Deine Augen,zu unrecht gestrafte Kinder, beruhigen meine Nomadenhände.Deine Hände,groß und freudig, streicheln meine Kanten.Wie sehr wir uns ähneln.Zwei von verschiedenen Rudeln abgestoßene Wölfe.Wir allesindEwige Juden.Ich habe Heimwehnachdeiner Umarmung.
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Éden árnyképében 
egy vak útikalauz ül 
és suttogást 
kéregét.
A vándor régesrég 
tovatűnt
a délibáb falában.
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In der Silhouette Edens sitzt ein blinder Wegführer und bettelt um Flüstern.Längst ist der Wanderer in die Mauer der Fata Morgana entschwunden.
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Ha tavaszunkban 
dörög az ég 
csókjaid 
katlanába menekülök. 
Itt lépj le hát, 
mielőtt ősz lesz.
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Wenn es donnert in unserem Frühling, flüchte ich in die Krater deiner Küsse.Pflück mich hier ab, bevor es Herbst wird.
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A kalapács cseppeket fejemen 
nem hallom.
Talán azért, 
mert oly hosszú ideig 
a vízesés mellett 
kiáltoztam?
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Die tropfenden Hämmer auf meinem Kopf höre ich nicht.Vielleicht deswegen, weil ich so lange Zeit neben dem Wasserfall geschrien habe?
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A szívem tökéletes. 
Csak kezeimet 
gazdagíthatod 
csókjaiddal.
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Mein Herz ist vollkommen. Nur meine Hände kannst du bereichern mit deinen Küssen.
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Térjünk a tárgyra! - 
mondta a nagy madár 
a kis madárnak.
És szívélyes légkörben 
elbeszélgettek 
ketreceikről.
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„Kommen wir zur Sache!“ sagte der große Vogel zum kleinen Vogel.Und sie sprachen in herzlicher Atmosphäre über ihre Käfige.
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A temető felett a borult eget 
két ciprusfa szakítja át 
a kapu előtt 
egyetlen muskátli 
galambok a sírlapok között 
és a levegő asszonyosan lágy.
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Der bedeckte Friedhofshimmel von zwei Zypressen durchbrochen vor dem Toreine einzige GeranieTauben zwischen Grabplatten die Luft weiblich sanft.
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HALÁLOMBAN IDEGEN VAGYOKWo ich sterbe ist meine Fremde



A kijárat előtt

Két női kéz sötétkék egyenruhában: 
kinyitnak egy ajtót - 
mennyire zárva volt 
hosszú éveken át.
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Vor dem AusgangZwei Frauenhände aus einer dunkelblauenUniform: Eine Tür wird geöffnet - wie verschlossen sie war all diese Jahre.
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Az első lépések

Ez a föld 
nedves, 
és nem valami barátságos. 
Miért tiltakoznak 
álomittas lábaim?
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Die ersten GehversucheDiese Erdeist naß,aber auch nicht besonders freundlich. Was widersprechen mir meine traumbeglückten Füße?
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II. Fogadtatás

Útlevélvizsgálat.
Egy mutatóujj
keres sok név között egy könyvben.
Egy mutatóujj
más helyekre emlékeztet engem.
Egy bélyegző csapódása 
állítja:
Már nem vagyok idegen.
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II. EmpfangPaßkontrolle.Eine Zeigefingersucht in einem Buch mit vielen Namen.Ein Zeigefinger erinnert mich an andere Orte.Das Dröhnen eines Stempels behauptet:Ich bin kein Fremder mehr.
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A félelem,
az első ismeretlent 
ezen a nyelven megszólítani 
tovatűnt, amikor ő 
hang nélkül kivette kezemből a cigarettát, 
hogy meggyújtsa vele a sajátját.
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Die Angst, den ersten Unbekannten in dieser Sprache anzusprechen, verflog, als er mir wortlos die Zigarette aus der Hand nahm und damit seine eigene ansteckte.
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Kedvesem,
a közlekedés itt katasztrófád
- majd az első arrajáró zöldséges 
elintéz mindent,
sok jóindulattal és humorral.
Még egyetlenegy balesetet 
sem láttam.
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Geliebte,der Straßenverkehr ist hier katastrophal und wird vom nächsten Gemüsehändler mit viel Güte und Witz geregelt.Und ich habenoch keinen Unfall gesehen.
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Gyermekkorom hátsó udvarai 
után kutatva 
emlékeim utcáit járom be. 
Nem szállók ki az autóból sehol. 
A gyerekek 
az utcákon új játékokat játszanak. 
Az anyák 
a küszöbökről 
új kiáltásokkal hívnak.
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Auf der Suche nach den Hinterhöfen meiner Kindheit besuche ich meine letzten Gassen. Nirgends steige ich aus dem Auto. Die Kinder auf den Gassen haben neue Spiele.Die Mütterauf den Türschwellen haben andere Zurufe.

43



Az utolsó éjszaka

Ágyban fekve és 
arra gondolva, 
hogy van viszontlátás 
- ami elszomorít.
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Die letzte NachtIm Bett liegen und daran denken müssen, daß Wiedersehen traurig macht.
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Egy pillantás az ablakból

A sósivatagot
elhagyni 

az égő napban.
Ezek a vöröslő homokdombok
- hogy lesznek majd el, 
nélkülem.
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Ein Blick aus dem FensterDie Salzwüsteverlassen unter der Sonne.Diese roten Sandhügel, wie sie wohl zurecht kommen ohne mich.
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Semmit sem viszek magammal 
innen, erről a földről -

születésem tanújától.
Semmit innen, ebből a hazából, 
csak az utca sarát 
cipőtalpamon.
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Nichts nehme ich mit von dieser Erde - der Zeugin meiner Geburt.Nichts von diesem Vaterland, äusser dem Straßenschmutz an den Schuhsohlen.
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Németül beszélek 
a teheráni áprilisban.

- Ez az a város, 
amiről meséltél? -
- Igen, kedvesem! 
Itt fekszik előtted. 
Nem látod? -
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Deutsch gesprochen in der Apriliuft von Teheran.„Ist das die Stadt, von der du erzähltest?“ „Ja, meine Freundin!Hier ist sie.Siehst du sie nicht?“
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KÉZIRAT Manuskript



üvegfüggönyös otthonom 
már nem fogad vendégeket 
a passzát honol bennt 
melegen-izgatottan 
és az északi szél 
az éj súrlódásfelületén 
hogy tovaűzze a fényt 
a tenger a függöny előtt 
elcsukló hangon panaszolja 
az évszakok visszatértét
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mein haus mit gläsernen gardinen empfängt keine gäste mehr innen wartet der passat gewärmt und erregtund der nordwindauf der reibfläche der nachtum das licht abzudrängendas meer vor gardinen beklagt mit brüchiger stimme die Wiederkehr der jahreszeiten
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