
Válogatás a mai bolgár líra
gyöngyszemeiből
Szolnok megye bulgáriai testvérmegyéje Kjusztendil. Az itt élő és
alkotó költők legfrissebb verseiből adunk közre most egy csokorra
valót, ízelítőül a baráti nép irodalmából.

GEORGI SZTRUMSZKI:

Víz
Mi tegnap éltető,
szelíd, engesztelő
forrás volt még, édes víz, hideg -
árad
világnak,
zavartan tör elő,
vészt hoz, villámló fergeteget,
hidakat tép, gyökereket görget,
mélybe kavar és ajtókat dönt,
árja bokrokat, köveket pörget,
bilincselő parton túlra dong,
piszkos felhők torlódnak sötéten,
fekete szurdok bőg, akár a vad.
Az örvények torkán tajték-fehéren
fenyegető kiáltás fakad.

Felfogod-e mindezt, ó, te ember?
Benned loccsan az az ádáz hang.
A messziről indult düh szól e nyelven,
az éktelen,
a féktelen harag.

Fodros habja alatt elcsitul majd,
erdők mélyébe visszavonul
a meg-nem-értett, meg-sem-hallgatott

súlyos kérdése csenddé simul,
de a legyűrt kín éget, egyre nő,
s bosszút kiált, új fergeteget,
mi tegnap éltető,
szelíd, engesztelő
forrás volt még, édes víz, hideg.

hang,

Kunhegyest kisutca

Deresedő nők
Deresedő nők, nők, kik elindultok,
ha megvirrad a nap könyörtelen,
mikor a hűvös elválás karonfog,
amikor továbbáll a szerelem.

Szemetekbe rémület szurka dermed.
Keserű kérdés pillátok alatt.
A legszebb madarak már elrepültek.
S vigasztalást senki, semmi nem ad.

Tegnap még áhítottak, csábítóak,
kik uralkodtatok szívünk felett.
Veletek alkonyul ifjúságunknak
szép ragyogása - elmegy veletek.
Szíveteket a kihűlés rémíti.

A vérben fagy siklik váratlanul.
Deresedő nők, nők, kedveseink ti
virágnyílástól, míg a lomb lehull!

(Kiss Benedek fordítása)



KIRIL KADIJSZKI:

Szárnyak
Forgatja reánk kék radarhálóját egyre az égbolt,
kimeríti vele az élet hangjak - e szüntelen
lombsusogást, habcsevegést...

Szálldosnak illatok
a légben - lelkek, melyek testüket kutatják
a jövendő gyümölcseiben.

Bs füst, égi por meg ősz
keringél a világ felett. De mégis: milyen életillatú
a halál - ahogyan elnyugszik a fűben lila orgonafürtként
a lassan kihűlő galambtetem. Holnapra bizonnyal
így hül ki e ragyogásban a mindenségen diadalmas
lét is. De ma még nincs legyőzve az élet.
Lám, a jegenyék - zöldgallyal álcázott rakéták -
is a reggelnek szegeződnek. Meg hogy is tudna a holnapra
gondolni, ha még mának bolondja - az ember?

Bgő pipacsok
a búzamező sebei; a kenyérben is ott parázslik a vér -
a holtak vére visszaered ereinkbe, és lefelé húz bosszúja,
mint a gyökér. . .

Indulok én is. Valamerre.
Hol van már a röpülések kora? Leterítve nyugszom
bizonyára. . .

Bs kétoldalt vattáimnál két kisgyerekem
tört szárnyaimként. ..

Homokszem
Titokzöld csillaghullás júniusa. . .
Az éj telisteli most szénaszaggal
s parti homokéval. Hold-lapátot
hajítottak a rétre. Fönn az égbolt
rostája zeng, hogy újra átszitálja
az idő aranyrejtő halmait.

Csak fekszel itt, az éjben elbűvölten,
míg rádöbbensz, hogy csupán egy homokszem
vagy magad is: épp, hogy csak moccannál, de
az élet máris táncoltat szitáján,
hogy hullj ki rajta gyorsan. . . Bs megint csak
röpülj tova a pusztaságban. . .

(Veress Miklós fordítása)



EKATERINA JOSZIFOVA:

A felhő
Megcsap az alkony hűse,
hatalmas felhő úszik át köztem s a Nap között.
Gyorsan halad, megsúrol téged is
árnyéka másik végivel.

Te most épp mit csinálsz? S mit fogsz csinálni holnap?
Elolvadnak a napok mint a felhők.
Szeretnék úgy megöregedni,
hogy vállad tartsa homlokom.

Álmomban így elalhatnék kicsit
nagy tested mellett békességben,
derűs lelkeddel békességben.
Mosolygón mondom ezt.

A tágas csendben itt nem változik az élet.
A felleg
elvonul majd.
Előttünk semmi sincsen csak a közeledő é).

Az igazság
Egy lépés félre s már
nem vagy vele.
De ez túlzás, nem hordunk szemellenzőt,
tálányos és akadozó
arcok bólintanak ránk mindenünnen,
Hisz a talányok is
remények,
s most ők szólítanak.
Az igazság közben helyén marad,
közömbösen vár:
elfojt tninden fölös mosolyt az igaz szív,

s megöl
minden illúziót.

(Fodor András fordítása)



KIRIL BORISZOV: GEORGl BELEV:

Kárhoztatás Ablakból
Miért nem adod fel a reményt?
Miért szövögetsz újra terveket,
mikor mindent elveszítettél?
Mit készülsz még kockára tenni?
Immár életed az utolsó
és irgalmatlan gazdagságod.
Tudom, kész vagy rá, hogy feláldozd,
de nyersz-e valamit vele?
Ügy érzem mégis,
hogy ez áldozatra kárhoztatásban
rejlik a győzelem, amit kívánsz.
Az életnél fontosabb mi lehetne?
Lehet, hogy így
a szimbólumokig tudsz emelkedni,
az élet képeinek titkaihoz érsz,
amelyekkel a többiek,
amelyekkel mindenki más
- semmik bár, vagy hatalmasok -
folytatja életét.

(Király Zoltán fordítása)

i.

Teljesen megőszült a fa.
Csupán egyetlen levél
maradt zölden a csúcsán.
Az udvart büszkén bevilágító
fán e levél tűnik betegnek.

2.

Három napos havazás - mennyi fehérség!
Alóla mintha szavak emelkednének,
birkózva, akár gyerekek paplan alatt
hogy melyik bújjon elő elsőnek
zihálva és kipirosodva. . .

Itt-ott olvadozva fehérlik a hó.
Tarka tehén - a föld
kilép a hideg istállóból,
s megy, megy a mennyei réteken,
rajzanak hátán felriadt bogarak.

(Kiss Benedek fordítása)

Korai csendélet



BINJO IVANOV:

Harminchárom évesek
Nem tudok, nem emlékezni mindenre, minden
százszögű kavicsra mezítláb-lépteinkben.
Kábán járja körül az ég az' ormot, füstöl helyenként
akár a kunyhó,
hátunkban naptü-kaptár hasogatva
fájdalom-jajban vészekéinek a bokrok,
mi pedig ketten növünk a fűben,
ülünk szálaikra szúrva
a barátommal - legegyebb mindenkinél,

legvégtelenebb
legszámtalanabb,

a teremtetlen nektárra érett,
a ki-nem-gyulladt csillagokra érett,
a barátom, ki meghal,
a barátom, ki meghal majd.
Az egész erdő - ágaskodva - nézi.

Mily léhán lélegzett akkor a levegő,
hogy szorongott benne a súlyos táj!
Vérünkben, vizünkben égett
méze az út poros nyelvének,
a hosszú mezőt végignyalta - onnan a ködbe át az az út;
s a szemünk utána, csak utána rándult,
legegyebb barátom meg szavakkal, szókkal, szókkal tébolykotta,
mókus szivárvány szóival,
arcába utolsó szél kapott, homlokát szabdalta,
ajkait,
merített, merített, merített hajszálanként, cseppenként és
magszemenként,
egymás után rakta félre mind...

Mi csapott és béklyózott meg, barátom?
Testünk alól gyökerek zúgtak, hangyabolyok
ira/nodtak,
de miért villództak vacogva a mezők, s a hangyák mért nem vonszoltak
életet?
Mondtam már: Élj, gyere, hempergőzz a. világban s mártózz
fövény szemekbe;
napszúródj, kút fölé hajoljál, vizét ne oszd meg,
s ne add a magadét nekem;
koldus tenyeret ne nyújts ki mindőnkre - a pókhálós tüske
megszúrja még?



. . . mint nap a csönd úgy zuhant le,
utolsó első madár lobbantotta a barlangot;
a köveken szökelltek a szivárvány szavak,
zuhogtak zajok, aránylóit a por,
a fürdetett sziluett - tarkón a kéz - szétfeszült,
a szétfeszült sziluett hanyatthomlok szállt,
a szétfeszült sziluett a földre ért,
sújtotta nehéz magját épp belé,
emlékét az becsukta s forogni kezdett.

(Szondi György fordítása)

Falu vége (1926)


