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Huszonnyolc ifjú
Twenty-eight Young Men

Huszonnyolc ifjú fürdik a parton,
Huszonnyolc barátságos ifjú mind,
Huszonnyolc évnyi asszonyi magány.

A nőé a nagy ház a partmenti dombon,
Ott bújik csinosan, kicsípve a függöny mögött.

Vajon melyik ifjúhoz vonzódik legjobban?
A legegyszerűbb is szép a szemében.

Hova megy, hölgyem? hiszen látom,
Lubickol lenn a vízben pedig meg se mozdul a szobában.

Huszonkilencediknek megérkezik a partra, táncol és nevet,
A többiek nem látják, ő látja és szereti őket.

Az ifjak szakálla megcsillan, a víz lecsorog hosszú hajukról
És végig szalad kis patakokban egész testükön,

Egy láthatatlan kéz is végigszalad egész testükön,
Remegve indul a homloktól lefelé a bordákon át.

Az ifjak hátukon ringatóznak, fehér hasuk a nap felé domborodik, 
nem kérdezik, ki markolja meg őket,

Nem tudják, ki liheg, ki hajlong és feszül előre-hátra,
Nem törődnek vele, kit spriccelnek össze.

W A L T  W H I T M A N



10

Hosszan elnyúló órák
Hours Continuing Long

Levertségem hosszan elnyúló fájdalmas órái,
Alkonyi órák, amikor magányos rejtekembe zárkózom, leülök és a kezembe temetem 

arcomat,
Álmatlan órák éjszakai sötétben, elindulok, vidéki utakon és városi utcákon csatangolok 

mérföldeken át, elfojtom a fájó üvöltést,
Csüggedt, zaklatott órák – mert láttam a férfit, aki nélkül nem lehetek boldog, 

ő viszont nélkülem is boldog,
Órák, amikor megfeledkezik rólam – (és telnek a hetek és hónapok, és azt hiszem, 

én sosem fogom tudni elfelejteni!)
Komor, kínzó órák, szégyellem magam, de hiába: vagyok, aki vagyok,
A szenvedés órái – azon tűnődőm, más férfi érez-e így,
Van-e akár csak egyetlen férfi, aki olyan feldúlt, mint én, ha elveszti a barátját, 

a szeretőjét?
Vajon ő érez-e így? Megtörten ébred-e reggel, azon rágódva, kit vesztett el,  

és éjszaka felriad-e, hogy ki veszett el?
Őrzi ő is a barátságot némán, de örökké? Vajon titkol gyötrelmet és szenvedélyt?
Elfelejtett emlék, ha felbukkan, vagy elejtett név, felzaklatja-e, hallgatag lesz-e és levert?
Vajon látja magát bennem tükröződni? Ezekben az órákban látja-e saját óráit és arcát 

visszaverődni?

Álmomban álmodtam
I Dreamed in a Dream

Álmomban egy olyan városról álmodtam, ahol minden férfi testvér,
Láttam, milyen gyengéden szeretik egymást, láttam, ahogy sétálnak kéz a kézben, 

jó sokan,
Álmomban ez volt a szoros barátságok városa, ahol semmi nem erősebb  

a férfias szeretetnél, az ural mindent,
És ezt a férfiak tetteiben is láttam, minden órában, ott volt minden szavukban 

és a tekintetükben.
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Atléták edzője
I Am the Teacher of Athletes

Atléták edzője vagyok,
És aki mellkasomnál szélesebbre gyúrja mellkasát, az enyém széltét bizonyítja,
És az tisztel a legjobban, aki megtanulja az edzőjét tönkre verni.

A fiú, akit szeretek, nem általam acélosodik férfivé, hanem saját jogán lesz erős,
Inkább féktelen, nem teszi erényessé félelem vagy behódolás,
Rajong a kedveséért és megbecsüli a pecsenyéjét,
A viszonzatlan szerelem vagy bármi sértés jobban megsebzi, mint a penge éle,
Kitűnően lovagol, verekszik, lő célba, vitorlázik, énekel és játszik a bendzsón,
A sebhelyes, himlőragyás, szakállas arcok tetszenek neki, nem a simára borotváltak, 

akik kerülik a napfényt.

Megtanítom, hogy mindenki a saját útján kóboroljon, de ki tud tőlem elszakadni?
Követlek, bárki is vagy, ettől a pillanattól,
Szavamtól viszket a füled, míg meg nem érted, mit jelent.

Ezt nem pénzért mesélem, vagy hogy elüssem az időt, amíg a hajóra várok.
Ezek a te szavaid is, most én vagyok a nyelved,
Ami a te szádban megbénult és az enyémben életre kelt.

Mit gondolsz,  
miért ragadok tollat?
What think you I take my pen in hand?

Mit gondolsz, miért ragadok tollat, miről írok?
Nem a hadihajóról, amit ma láttam felvont vitorlával befutni a nyílt vízről, 

hiába formás és fenséges,
Nem az elmúlt nap gyönyöréről, és nem az éjszaka gyönyöréről, amely körülvesz,
És nem a köröttem elterülő hatalmas város ragyogásáról és gyarapodásáról,
Hanem arról a két férfiről, akik ma a mólón baráti búcsúval búcsúzkodtak,
Aki maradt, társa nyakába borult és szenvedélyesen megcsókolta –
Miközben, amelyik indult, szorosan átölelte – és nem tudtak elszakadni.
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Hiszek a húsban 
I Believe In the Flesh

(részlet)

Hiszek a húsban és a vágyban,
Csoda, hogy látok, hallok és érzek, és minden tagom és porcom is csoda.

Isteni vagyok kívül-belül, és minden áldott lesz, amihez érek és ami hozzám ér.
Ez a hónalj finomabb illatú minden imánál,
Ez a fej túlszárnyal templomot, bibliát és krédót. 

Ha egyszer bármit istenként imádok, az feltáruló testem lesz,
Áttetsző alakom, te leszel,
Árnyas domborulatok és völgyek, biztos, férfias ekevas, ti lesztek,
Mindenem, ami a földbe hatol, ti lesztek,
Sűrű vérem, tejszínes csermelyem, életem halovány letépett foszlányai,
Mellkasom, aki mellkasoknak feszülsz, te leszel,
Agyam, a te okkult görcsös vonaglásod lesz,
Vizitök virága, félénk hód farka, két tojás a szalonka fészkében, ti lesztek,
Hajam és szakállam csapzott szénaboglya, izmaim, ti lesztek,
Juharfa csurgó szirupos nedve, férfibúza rostjai, ti lesztek,
Nagylelkű napkorong, te leszel,
Kipárolgás, aki felvillanyozod és elhomályosítod arcomat, te leszel,
Izzadt patakok és harmatcseppek, ti lesztek,
Szelek, kik az ágyékotok hozzám dörgölitek, ti lesztek,
Széles, izmos mezők, tölgyek vastag ágai, tekergő utamon szerető csavargó, 

ti lesztek,
Kezek, amiket megfogtam, arcok, amiket megcsókoltam, halandók, akiket érintettem, 

ti lesztek.

Bálványozom magamat. Ez mind én vagyok, buja és zamatos,
Minden pillanat, minden, ami megtörténik, örömmel és izgalommal tölt el.
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Gerevich András fordításai

Orgiák városa
City of Orgies

Orgiák, korzók, gyönyörök városa,
Egyszer még híres leszel, mert benned éltem és énekeltem,
Sem pompád, sem parádéd, sem változó életképeid ezért nem jutalmaznak, 
Sem házaid végtelen sora, sem a rakodóparton dekkoló hajók,
Sem az utcai menetek és felvonulások, sem a portékával teli fényes kirakatok,
Sem művelt eszmecserék, sem estélyek, sem lakomák,
Egyik sem jutalmam, viszont amikor átkelek Manhattan utcáin, a gyakran 

felvillanó és elkapott tekintetekben megcsillan a szerelem ígérete,
Viszonzás az érzéseimre – ez a jutalmam,
A szeretők végtelen sora lesz a jutalmam.

Egy nyugati fiúhoz
To a Western Boy

Még sok mindent kell megtanulnod tőlem, hogy a diákom légy,
De ha nem olyan vér kering az ereidben, mint bennem,
Ha némán nem választhatnak szeretőnek, és némán nem választasz szeretőket,
Miért akarsz a diákom lenni, mi értelme így?

Gerevich András (Budapest, 1976) : költő, író, műfordító. Legutóbbi könyve Tizenhat naplemente címen 
jelent meg 2014-ben a Kalligram Kiadó gondozásában, illetve Frank O’Hara Töprengések vészhelyzetben 
c. kötete részben a fordításában fog megjelenni a közeljövőben a Magvető Kiadónál.


