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Összeállítás a mai bolgár irodalomból 

H R I S Z T O F O T E V 

* "k * 

Ifjúságom, delén ragyogtam akkor. 
Vad voltam — aránytalan, gyönyörű. 
Könyörtelenül szerettelek — dacból — 
s ezer csoda, hogy nem föd még a fű! 
I f j ú voltam — szép és valószínűtlen! 
Sötét hangodra hollóhodtam én. 
Bűnös vagyok — bús emlékedhez hűtlen — 
fohászkodom most könyőrületért. 
Fényes káosszal álmodom, mint akkor ... 
Nem sejtettem, de fény voltam, derű! 
Könyörtelenül szerettelek — dacból! 

És sajnálom, hogy nem föd még a fű! 

* * A 

Isténemre — mindent megismételnék. 
Én mindent újra meg újra élnék, 
szeretnék, átutaznék, újra szólnék, 
meggyónnék, elsírnék, 
s kinevetnék. 
Én megismételném ezt az egész vad 
és rövid de rövid életemet, 
azzal a könyörtelen és naivdad 
gesztussal, mely mégis — mértékletes. 
Nem sajnálom — ahogy ki szoktam állni, 
újra kiállnék, kicsi és óriás, 
merném dühös lendülettel vigyázni 
legsivárabb napom is ... Nem vitás. 
Hullnék minden eltékozolt napomra 
siránkozón, szertartás szerint még, 



mint hullt egykor ama Patrokloszra — 
Achillész, Péleusz fia — 
s rínék. 
És ríttam ... Magányos és ismeretlen. 
És újra. És újra Burgasz ragyog, 
hol a szörnyű rémülettől remegtem, 
és kiáltottam — én élő vagyok. 
Élő vagyok — a restiben kilenckor. 
A lumineszkáló tábla alatt... 
Ahol fölébresztett hattyú a mozdony ... 
Én elfogadom lelkesítő, nagy 
kockázatát annak, hogy élve éljek, 
ne legyek halott Hriszto Fotev soha: 
Született Isztambulban. Harmincéves. 
De bolgár. És Burgasznak 
lakosa. 
... Színház Burgasznál nincs kegyetlenebb még. 
Egyedül élek — mikéntha póluson. 
Csupaszabb vagyok az északi szélnél... 
Ne hagyj el engem, én kis kórusom. 
Kórus: 

Hogy sietsz te. Lehetetlen, hogy itt élj 
gőgös-névtelen, ki mégis ragyog? 
Döntöttél, hogy emlékezel? Hogy ítélj? 

— Hinni akarom, hogy élő vagyok. 

Elégia 

Most pedig elfeledlek — és mindörökre. 
Mindörökre megmentelek magamnak. 
Magamba mentelek így ... Nem az emléknek. 
Nem a szánalmas, szomorú, eldeformálódott 
emléknek — amellyel bosszút esküszünk, 
megbocsátunk, megváltoztatunk, 
elveszítünk... 
Örömmel feledlek el. Légy az emlékezetem 
fölött, mint ott, a meztelen fák idején, 
oltalma alatt az esőknek ... Emlékszem rád a fellegekből. 
Légy a levegőnél is erősebb. 
Lerombolhatatlan, sugárzóan gyönyörű. 
Sehonnan se jöjj — sehova se 
vezess engem ... Légy hatalmasabb 
mindig tőlem — a bánatomtól — és kínomtól. 
Légy örök — és könyörtelen. 
Akkori szemeddel — 
esős 
kezeddel — és akkori záporos kezeddel. 
Lábaddal, mely hajlékonyabb a dagálynál. 
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Emlékezetem fölött légy mindig. 
Hétköznapi halálom fölött... 
Te lerombolhatatlan, sugárzóan gyönyörű. 
Kezeddel, lábaddal, szemeddel. 
És vállaiddal — emlékezőn 
a néhai szárnyakért... 

N I K O L Á J K A N C S E V 

Az erdőben van valaki 

Valaki van az erdőn, aki batyujában hamut visz. 
— Ha leomlik ősszel a lomb — mondja idegesen az erdőkerülő 
fülöncsípem azonnal: bizonyára fát égetett a fickó! 
Intelek a csavargástól, lányok, egyelőre veszélyes. 
Valaki van az erdőn, aki batyujában hamut visz. 
— Szerencsétlen kincskereső az csak — szól szelíden a pocakos 
eltűnik, mihelyt a mágia megrontja majd az aranyat! 
Intelek a csavargástól, lányok, egyelőre veszélyes. 
Valaki van az erdőn, aki batyujában hamut visz. 
— Lehetséges, hogy őrült — mondja bölcsen az orvos —, 
ha tudorok kezébe kerül: makkegészséges újra! 
Intelek a csavargástól, lányok, egyelőre veszélyes. 
Valaki van az erdőn, aki batyujában hamut visz. 
— Meghalt valaha Indiában — vészjósol egy javasasszony —, 
elégették feleségestül, és most várja, hogy föltámadjon! 
Ne merjetek kacarászni lányok, egyelőre veszélyes. 

* * * 

Csillagképek, szanaszéjjel magányos 
csillagok. A fájdalom özöne ez! 
De én megszoktam már, hogy mindig vesztek, 
és nem hasít belém e pillanat sem. 

Dobd az arcomba, parittya nélkül dobd a bántást — 
úgy ám, hogy a kavicsot ki ne köpjem. 
Ha megkérded, elmondhatom neked azt, 
hogyan is ér el a látatlan öröm: 

nézd, ott az a galamb, mely imitálja 
a szent lelket, épp az imént csippenté 
föl csillagomat, és én megéreztem 
azonnal, másodszor szüleiek újjá! 


