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I V O  R A F A I L O V

Porciano, 
Arno völgye
Látom, ahogy csörtet
a vadkan a dombon,
az ösvényen,

ahogy eltűnik a gerinc mögött.

Ha Dante tornyának csapódna,
a torony akkor is állna.

A közeli falu szüzei
elszörnyednének.

A megtermékenyítők rendre, mintegy
véletlenül, az álmaikba lopódznak:
egyszerűen odavonzza őket a hely szelleme.

A torony a bűzlő állatok 
háta mögé magasul.

Úgy mesélik, a földrengés se
bírt vele, mely ledöntötte
a szerelem titkos zugait.

A terhesség-
megelőzés
Flavius lánya, 
Catullus az apádról 
alig mondott valamit, szinte semmit
(ha egy vers szinte semmi).
Néhány vonással jelezte, jelleme 
mennyire kötődik ahhoz, hogy mindig 

máshol háljon.
Olyan szilárd, akár egy potenciális lakat 

fémötvözete.

Olyan ő, akár egy teremőr,
aki viharlámpával járja be
a múzeum nyirkos pincéit –

miközben Cook asztrolábiumára
csattanva csöppennek a cseppek.

A családtörténetedből én
más momentumot
emelnék ki inkább. 
Azt, amihez nem kell magyarázat.
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Néhány szemrehányás 
az első szerelemhez
Olyan, mint a lengyel költészet története.

Abban az antológiában, amely 
Miłoszszal, Szymborskaval, Różewiczcsel és Herberttel kezdődik,  
ahol  senkinek nincs esélye, hogy mondjon valami megjegyezhetőt:

fölösleges evolucionizmus,
kurta posztmodernizmus,
kicsinyes szentimentalizmus.

És ezután

hogyan magyarázd meg a gyerekeidnek,
hogy nem egyetlen nagy szerelmed gyerekei,
hogy nem a hála génjeit hordozzák?

Hogy valld be,

hogy míg őt akartad elfelejteni, elmúlt az életed,
mert annyira közeli és veled egyidejű volt,
hogy egy másik nyelv kellett ahhoz, hogy ne beszélj róla?

Még egyszer Catullus. 
Új fordítás
Belelapozás helyett a könyv sarkáról
guggolva tisztítottam le a pókhálót, és arra gondoltam:
ezt a könyvet még senki nem
tartotta a kezében.
Alighanem sötét ösvényekre visznek
az oldalak, melyeken nem járt még ember.
Vagy nem ment rajtuk még egyszer végig. Vagy egészen más formában járta be őket,
más időben, térben vagy fordításban.
De mielőtt magam is próbálkoznék, megakadok
Flavius lányánál. Mosolya természetesebb, mint a veréb szökkenése. Évekkel ezelőtt
fészket raktam vele. És ez a régi fészek most akár egy szétszakadt pókháló.
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A Hopper-ciklusból
1.

Volt-e élet a múltban?
És ha volt, mi zajlott ott egészen idáig?
És mi az, hol van az az ott, mely olyan, akár
egy magányos tájkép, mintha belülről néznél kifelé,
mint egy tökéletesen kitakarított, elhagyott szoba?
Egy szoba, túl a poron, mely a fénypászmában táncol,
túl a testen, mely a szoba lenyomata, mely lenyomatot
hagy pamlagon, karosszéken, kifényezett asztalon.
Olyan idő, mely végképp maga alá gyűri a teret
és megáll. Átadja a helyét valami másnak.

2.

Igen, vannak országok, helyek, ahol áttörhetetlen
magányba vonulnak, amit nem zavar sem a feltalált telefon csengése,
sem a levélváltás, amibe nem hatol be a beszélgetőtárs szava,
sem a kutyaugatás,  amit nem csomóz 
helyhez a macskadörgölőzés.  Annyi hely azért van, hogy néhány test
hosszában elférjen egymás mellett, de itt és most egy test van
(ha ott van egyáltalán), méretét a mászás sebessége
jelzi. Így távolodik a valóság
emléke, a valóságérzékelés. Helyek, akár a többi
hely, akár minden más hely. Ahonnan magunkra látnak.

Látványokból is születtünk
Reggel: amikor a fej alatt lapul a tenyér,
s a könyök hóviharba került sárkányrepülőhöz hasonlít.
Délután: a kerek váll a pánt keretébe
foglalja magát,
s olyan lesz, akár egy új templom kupolája,
melyet kötéllel emelnek a magasba.
Estefelé: amikor mellbimbók világítanak
a derengő szobában szürkületkor,
és én ennél a fénynél olvasok.
Késő éjszaka: amikor a kereső kéz
a levegőt szorongatja,
és a nyelv minden tudományát elsodorva
körvonalakat rajzol.
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Moby Dick
Tegnap éjjel 3.20 tájban felébredtem,
és megkérdeztem magamtól, hogy szeretlek-e.

Hát… nem igazán.

De hiszen ez szörnyű, mondtam magamnak,
mert az utóbbi hetekben
teljesen máshogy viselkedtem,
s te is mintha szigonnyal
húztál volna magadhoz.

Felvidultam
és kimentem az erkélyre
elszívni két cigarettát.

Esett az eső.
Az eső ébresztette volna fel?
Hallottam, hogy ilyen időben
harap a hal,
de a bálnavadászatba azért senki
se vetné bele magát.

Elcsodálkoztam,
miért szerez örömöt az,
hogy nem szeretlek.

És már csak a válaszból
is vers születik – 
tegnap átfutottam
a 314. oldalt:

„Csodáld a bálnát, ember!
És végy tőle példát!
A jég közt is tartsd magad melegen!
Élj úgy ebben a világban te is,
mintha nem lennél a része!”

A kész verssorok morzsáit mormolgatom.

Egy másik könyvre is gondoltam,
amely ott volt a kupacban a zsámolyon – 
„Meg kell ölni a bálnát?“ Farley Mowat műve,
rosszul  leplezett tisztaságvágy.

A végén átfagyva
feküdtem vissza.

És jó lenne, ha tisztességesen 
tudnám befejezni, valahogy így:

végül
(a spermacetgyertyát eloltva)
visszafeküdtem
szétömlő haja mellé.

A szökőkutat óvatosan elkerültem.

Ivo Rafailov (Burgasz, 1977) bolgár költő, fotóművész és könyvdesigner. Két verskötete jelent meg, 
a legutóbbi Megszámlálható megkísértések (Изброими изкушения) címmel 2013-ban.

Bojkov Nikolaj (1968) bolgár költő, műfordító. Többek között Esterházy Péter, Kertész Imre, Nádas 
Péter, Szijj Ferenc és Borbély Szilárd műveit ültette át bolgárra. A Kalligram folyóirat számára korábban 
Nikolaj Atanaszov, Szilvia Csoleva és Palmi Rancsev verseit fordította.

Csehy Zoltán (Pozsony, 1973) költő, műfordító, irodalomtörténész. Jelenleg Ovidius Átváltozások 
című művének fordításán dolgozik.

Bojkov Nikolaj és Csehy Zoltán fordításai
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