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Tegnapi világ
Ma eszembe jutott a görög költő
két méter magas
ültünk az Európa vörös éttermében
és beszélgettünk
egyszer halálra ítélték
és reggelig virrasztva várta a kivégző osztagot
azóta sok idő telt el
most ő manolis anagnostakis
fehér szűrős erős cigarettát szív
elutasítja a tömény italokat
úgy érzem a politikának áldozta életét
majd robbanást hallottunk a járdán
és a két méter magas test
az ablaküveg felé ívelt
valaki petárdát hajított a konténerbe
meggyulladt a számítógépes papír
melyet kiselejteztek a túloldalon lévő bankból
„bevillant csak ne újra szarajevóban “
mondta
ezek a szavak olyan hamisan csengtek
rendben gondoltam
ha egyszer valaki is szembenézett a halállal
játszhat kicsit vele
fiatal voltam nem tudtam
hogy a halál egyszerűbb annál aminek tűnik
annyira egyszerű
hogy hamisan csengnek a róla szóló szavak

s e m e z D i n  m e h m e D i n o v i ć
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Kiűzetés
A csetnikek kiűzték Jagomirból az 
elmebetegeket a városba. Azon a 
napon egyikük a karmainál fogva 
hordott egy döglött verebet ; a Tomislav 
király utcában egy járókelőnek azt 
mondta, hogy : „Amikor megérkezik 
az én hadseregem, te is halott leszel.”

Idegen
Egyszer én is egyedül indulok
a sír sötétjébe –
Alifakovacra, vagy egy másik dombra, 

a városban,
amelynek minden pontját ismertem –
most azonban két, három emberen kívül
senkit sem ismerek –
és csak éjjel, egyedül
a múltból nézem
a város sötétjét,
egy idegen lakásból,
én, az idegen –
idegen én

Telefoncsörgés
Állandóan csörgött a telefon,
Az ablakhoz léptem, kilestem,
Majd szempilla csúszott a szemembe.
Minden lomha, ingatag volt,
S mint minden szocreál országban,
Nem lehetett tudni, ki mit csinál.

Kivéve talán azt az aranyórás
Csempészt a hídon, aki épp
Parfümöt indult vásárolni
A nőjének, Veszpán lovagolva
egészen Isztambulig.

Alifakovac
Szarajevó északi csücskén
egy kisfiú rózsákkal borítva

Bajrám van, és ő, a kis kereskedő
rózsákkal borítva a temetőbe tart

Száz hatalmas rózsával borítva
mint egy sír a temetés napján

Mint egy sír a temetés napján
a kisfiú mászik az Alifakovacra
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Orcsik Roland fordításai

Háború
Háború
és semmi sem történik –
betérek a városba dohányt kunyerálni

öröktől fogva ismerem az illatod
mégsem voltál sohasem közelebb hozzám
hideg reggeleken rohanásból néha
az én alsómat húztad fel

tíz év alatt nem voltunk annyit együtt
mint most öt hónap alatt –
egész nap a pulóveremet hordod

az örömöd a humanitárius segély
csomagjai láttán
felvidít és elszomorít egyszerre

csodálkozom honnan szerzel kávét
minden áldott éjszaka ?

sehol sincs üveg az ablakainkon –
a szobából nem zavarhatjuk ki
a késő esti legyeket

Dátumok
1994. január 17-én esett el –
attól kezdve minden nap
halott

ma is halott
péntek
1995. február 24.

naponta átélem a misztikus tapasztalatot –
éjjel mikor a fürdőszobába megyek
a tükörben észreveszem
a bal vállam fölött növekvő árnyat

nem a sajátom

ha vállam mögé pillantok
mit látok ?

szemem nyitva
az álmomban –
holló száll az asztalomra
emberi hangon szól :
Szarajevóban május 17.-én megérik 

a cseresznye
hallottam
és várok

Semezdin Mehmedinović : 1960-ban született Kiseljakban, a boszniai háború után, ’96-ban az USA-
ba emgirált, jelenleg a virginiai Alexandriában él. Összehasonlító irodalomtudomány szakon szerzett 
diplomát a Szarajevói Bölcsészkaron. Költő, esszéista, publicista. Több irodalmi folyóirat szerkesztője 
volt, filmmel is foglalkozott. Legfontosabb kötetei : Sarajevo blues (1992), Devet Aleksandrija (2002, Kilenc 
Alexandria), Ruski kompjuter (2011, Magyarul : Ruszki komputer, JAK-L’Hartman, Bp., 2013), Autoportret 
sa torbom (2012, Önarckép táskával), Me’med, crvena bandana i pahuljica (M’med, piros bandanna és 
pehely, 2017). A mostani fordítás alapjául a Sarajevo Blues kötet szolgált, mely idén fog megjelenni 
a budapesti Quadmon kiadónál. A kötet néhány verse Radics Viktória fordításában is megjelent (Lettre 
2008/69., Jelenkor 2008/51.)

Orcsik Roland (Óbecse, 1975) : költő, író, műfordító, a szegedi Tiszatáj szerkesztője. Legutóbbi könyve : 
Fantomkommandó (Kalligram–Forum, 2016).

51


