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SZEMLE

Vaszilij Bogdanov

MEGÉRKEZÉS ITHAKÁBA

elválás Crnjanskitól*

Több évtizedes hányattatás,

felesleges kitérők, feltételes megállók,

mámorító és émelyítő kalandok,

visszanyelt nemek, ki nem mondott igenek,

tagadások, fogadkozások, hallucinációk,

árulások és elárultatások, menekülések

és menetelések után a vándor hajója

végül is kiköt az ithakai kikötőben.

Az emlék jelenében vagyunk,

örökös feltételes módban.

Lehet, hogy vár ránk Pénelopé,

és elkészült a szőnyeg,

lehet, hogy nem vár,

és a molyok már régen

felzabálták a fonalakat.
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*   Milos Crnjanski többször feltűnik Vaszilij Bogdanov öregkori verseiben. Dalmáciai uta zá-
suk során, Hvar szigetén találkoztak, s felelevenítették múltba merülő, diadalmas ifj úságukat, 
és végkimerülésig vitatkoztak, életről, halálról, költészetről, és kihívásként Crnjanski Adyról 
mesélt, s versét ajánlotta fordításra. A találkozást, a fordításkísérleteket, végtelen vitáikat 
a két változatban is fennmaradó, Ördöglakat című hosszú versciklusában is megörökíti. 
Ismerkedésük a múlt homályába vész, Párizsban találkoztak 1920 robbanó tavaszán, a háború 
után, s a szerb költő rendszeresen eljárt az emigráns orosz költőkkel találkozni, beszélgetni 
a Lúdláb Királynőbe, ahogyan ez a régi kocsmájukat megörökítő kései versciklusából is ki-
derül. Párizsi megismerkedésükkor már megjelent Crnjanski első verseskönyve, az Ithaka 
lírája. Hvari találkozásuk után leveleztek is, Crnjanski elküldötte nagyapámnak londoni 
regényét, verseit, halála megdöbbentette az infarktus után lábadozó nagyapámat, talán ezért 
választotta ezt a távolságtartó formát, tudta, érezte, hamarosan, ha más körülmények között, 
más formában, de úgyis találkoznak. – Tatjána Bogdanova
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a tiszta levegőben,

hamarosan partra lépsz,

és megkezdődik az új élet.

Kissé ideges vagy, izgatott,

túl sok vitorlás a kikötőben,

túl sok idegen hajó.

Ismered a történet végét,

mégis borzongsz,

vajon tényleg minden hideglelősen

ugyanúgy ismétlődik?

Még meggondolhatod magad,

hajód orrát még visszafordíthatod,

szánthatod tovább a végtelen,

hazudozó tengert,

ahogyan eddig.

Választanod kell, kitárul Ithaka.

Bogdán László fordítása

Látó, 2017/7.

Kalász Márton

NÁPOLY

er Eva Filippini

Mármost ki ül, ott Nápolyban, e partokig se szűnő

hideg novemberi esőn – ki kémked

le a szálloda ablakán, szorongva a homályból

az olcsó kávézó szeszélytelen alvó fényszögéből (a szeméthegy

amúgy elvetve, kint se szépnek szerény kiváltást); talán

egyetlen napsütéses délóra ma Capri

szigetét fürkésző távol hunyorgásunk – az öböl, fönt a városűző:

busz, évült ülésén; várva, ki ketten,

a fehér tajték kíméletlenül hódolna, lent: a váré

egyetlen parány hajó, nézd mi vitt volna, ha eljutunk: mire

leereszkedtünk, ringott; zuhogott, s ha úgy vidd – 

tüntetve (némán, diákok), épp ne sorvadnunk, ma sodorhat

színen mindent – kedv, mint, kedvesem, így: hisz eljutottunk,

időgyötörtek álma – váratlant tár e hóvihar, hány nap: épp mi

jussunk haza?

Parnasszus, 2017/2.


