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George Szirtes

NÉGY BALLADA A VÁGYRÓL
Rakovszky Zsuzsa fordítása

1. Kényszeresek

Akad, ki csak a múltért -  a szürkéért eped 
a zöldben. A legendás parfümért, 
mely körüllengi a sírba szállt szépeket.
Akad, akit a vágy a kék tengerárban ért 
utol, így szól a dal, mást míg virgonc ifjúként 
dorbézolt hajnalig, mást fényes délben lepett meg, 
vagy amíg szívta langyos, sós barlangok legét.
Le kell vetkezzen olykor, mondják, a jólnevelt test.

Van, akinek nyomában egész démonsereg 
lohol. Vad férfiak, kik imádják a veszélyt.
Viszketeg nők. Akad, ki egész nap képzeleg, 
s vágyának tárgya képzelet-festette kép.
Kiknek más kínja adja csak a kéjt,
rohadt alakok, s kik egy mosoly tőrébe esnek,
s kik antik ívek árnyán lesnék a megfeszíttetést.
Le kell vetkezzen olykor, mondják, a jólnevelt test.

Olyik magához nyúl örökké. Némelyek 
megváltást esdenek. Más úgy véli, hogy a kéj 
bemocskol. Egyesek sűrűn járnak meleg 
klubokba. Más a hajnali misén ledér 
csábtáncot járna. Mások legapróbb vétkükért 
a mellüket verik. Olyik förtelmesen fest, 
másokon indián harci festék az ék.
Le kell vetkezzen olykor, mondják, a jólnevelt test.

Vedd azt a sok Jucit, Jocót, Böbét -  
hányán vannak! És kevesebben sose lesznek.
Mit meg nem tesz az elme a vágynak foglyaként.
Le kell vetkezzen olykor, úgymond, a jólnevelt test.
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2. John Aubreyból

Hol a tavalyi hó, és hol vannak vajon 
a bájos hűtlenek? Venetia Digby hol van, 
kinek mellszobrát egy rézművesnél látta John 
Aubrey? Vagy Anne Herbert? Fűszeres por a porban. 
És Mistress Overall, akinek Catherine Hallban 
volt az ura magiszter? Nem egyszer csalta meg, 
de szépségéhez ő hű maradt élve-holtan.
Kedves poruk vajon milyen légben lebeg?

Dúskeblű nők, akiknek rőt haján 
Velence napja csillant, s akikért lángra lobbant 
a költő vágya, mindért egyszerre, hol buján, 
hol csak plátóian -  könnyű lányok, kik roppant 
készségesek, ha már pár pohárral fölhajtottak.
Csupa őrült szeszély és lobogó szőrmeképp, 
úgy bízz bennük, ha őket az ágylábhoz láncoltad -  
Kedves poruk vajon milyen légben lebeg?

Lovuk lába csúszott meg? Ujjuk a ravaszon?
Túl mohón nyelt falattól fuldokoltak?
Szesztől? Portól? Sokáig hevertek a napon?
Vagy Tunbridge Wells lakói jogos haragra gyúltak, 
s kiseprűzték őket? Vagy végül megjavultak?
A fűben hemperegtek, s félig nyílt, meglepett 
szemük csak elmosódó foltnak látta a Holdat?
Kedves poruk vajon milyen légben lebeg?

Színes fémjük valóban mind rozsdává omolva?
Erény vagy pár pofon -  mi fékezte volna meg 
vad vérüket? Vagy másként nem is tehettek volna? 
Kedves poruk vajon milyen légben lebeg?

3. Az önző gén

Hová tűntek? Most hol kerengenék 
atomjaik? Hol megismételhetetlen 
énjük? Lelkűk akár méhraj lebeg 
az alkalomra várva, kinn a kertben?
A réten sátoroz, kísértet-hadseregben? 
S kit annyian neveztek agyuk-ágyuk 
úrnőjének -  az ő illata merre lebben? 
Az önző gén vajon hová jut?
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A vágy szétbontja tárgyát, s mint marék porszemet
röpíti szét ezerfelé egyetlen
kéjes tüsszentésben. Claire térde hol lehet?
S kik az ablakba álltak, amíg a díszmenet lenn 
elhaladt, könnyű fruskák, szüleik engedetlen 
gyermekei -  hiába próbáltak hatni rájuk 
apák-anyák, belátták, hogy semmit sem tehetnek: 
az önző gén vajon hová jut?

Mit tehetünk, ha pompás mértanuk szétesett, 
létüké, lényüké? Micsoda véghetetlen 
türelem hozta létre, s most a szélben rezeg, 
mely másokat legyez. Ahogy Jenny pillája rebben, 
mímelt álmélkodással, vagy Kate kiéhezetten, 
bágyadtan összeborzong -  többé föl nem találjuk, 
milyen volt ajkuk íve, a tágra nyílt, ködös szem -  
az önző gén vajon hová jut?

Mindük megérne egy gyászéneket,
csak annyi mindent ne költöttek volna rájuk...
Miként válasszuk el a dísztől a lényeget?
Az önző gén vajon hová jut?

4. Ferómon

Hol van most May, a költő, aki a vizelet 
gyógyhatásáról szóló cikkeket gyűjtögette?
Hol a szigorú Susan, aki a képzelet 
elleni bűnöket listába szedte?
A vékonycsontú, barna Elizabeth (bevette 
az összes altatót), s a borok barátja, John, 
ki részegen magát a Szajnába vetette?
Az illat is eltűnik, mint a nyom?

Hol van Derek Whitely, s időben elvetett 
fűmagja? Hol van professzori széke?
Hol van Tim, a szólógitáros elveszett 
ifjúsága? És hol van Alán Jarvis, szép szőke 
albérlője? Vajon most ki a gondviselője 
Martin Belinek -  szegényen, s úgyszólván józanon 
végezte, Anne Hébert-rel, Reverdyvel vesződve... 
Az illat is eltűnik, mint a nyom?
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S a hírneves halottak, Deanek, Marilynek, 
ők hol vannak? Jogos részük kiélvezték-e 
hírből, vágyból? Vajon a halált szexinek 
találták? Lelkűket mily lépvessző csalta lépre?
Van-e mítosz, amelyben nemcsak az övék, de 
az a dicsfény is elfér, melyet egykor nagyon 
közelről ismertünk, ágyban, házból kilépve...
Az illat is eltűnik, mint a nyom?

S kikkel nem gondolunk többé, felejtve, 
hogy nincsenek már itt e földgolyón, 
s mi még igen? A vágyunk kik vonzzák mit se sejtve? 
Az illat is eltűnik, mint a nyom?

RAKOVSZKY ZSUZSA FORDÍTÁSA 
KÖZBEN

Barabás András fordítása

Sok vers van, amit szerettem volna én írni. Ilyen az angol költészetben Thomas Wyatt 
T hey  Flee from  Me Wh o  So m etim e  D id  Me Seek , George Peele T h e  Vo ic e  from  
THE W ell, Edward Taylor UPON a WASP CHILLED WITH COIJD című verse, hogy csu
pán a XVI. és XVII. századból említsek néhány példát. Most átsiklunk egy-két évszázad 
mintegy harminc irigyelt versén, és megérkezünk saját századunkba. Sorolhatom Ró
bert Frosttól a H ome BURlAi.-t, Edward Thomas Rain  című költeményét, Theodore 
Roethkétől a DOLOUR-t, nem beszélve T. S. Eliot WASTE LAND-jéről, Auden kórusairól, 
aztán ott van Isherwood T he  Dog  Beneath  THE Sk in , Wallace Stevens T h e  Idea of  
ÜRDER AT Key WEST, Louis MacNeice SNOW című verse, Elizabeth Bishoptól szinte 
minden, és a felsorolás tetszés szerint folytatható, igazán szórakoztató társasjáték.

Majdnem ennyire élvezetes játék a Bárcsak én írtam volna ezt a sort. Ide tartozik a „7o 
cease upon the midnight with no pain”, az „/ am a gentleman in a dustcoat trying”, a „Lőve set 
you going like a fát gold watch”, a „Tears are round, the sea is deep, /  Roll them overboard and 
sleep” stb. stb. Saját verseimben nem annyira az egyes sorok szereznek örömöt, inkább 
a sorok közötti, illetve a sorok ellenében megjelenő képek és továbbfejlesztett motí
vumok, bár az is igaz, hogy egyik-másik soromat egészen egyszerűen szeretem, és ha 
felolvasást tartok, már várom, hogy kimondhassam, például: „And down the door the 
rain has wom small grooves /  You don’t know what it is that means or moves”; vagy „And ice 
creams wobble in their goblets”; vagy „The pendidum is still /  And time runs doivn like water 
from a hűl”.


