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BDIN



И... няма време!
Или има нямо време!
                         А. Илков

... защото
бягството от думите е лесно
а как ще се спасим от онова
което премълчаваме...
                         Г. Господинов



Și... nu este timp!
Sau este timpul mut!

                         A. Ilkov

... fiindcă 
refugiul în cuvinte este simplu

iar cum ne vom salva de la ceea ce 
trecem sub tăcere...

                         Gh. Gospodinov
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Бдин

Мила мамо,
аз умрях,
но не отидох във Рая, 
а пристигнах във Бдин.
Пощальонът, 
на своята ръждива „Украйна“,
често минава,
така че противно на всички закони
ще имаш вести
от мен.
Честно да ти кажа
и тук не постигнах много,
понеже не знам езици.
Останах поет.
Но да си поет сред неми
е все едно да си гробар
в Отвъдното.
(Между другото,
видях гроба на Левски и Ботев.)
Моите връстници
отдавна станаха класици,
а аз люпя семки 
на ръба на Канона.
Иначе, паса овцете на Царя
и така си изкарвам прехраната.
Срещнах два вида хора.
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Bdin1

Dragă mamă,
am murit
dar nu am ajuns în rai,
ci în Bdin.
Poștașul 
trece adesea
pe bicicleta lui ruginită „Ukraina”2,
așa că, în ciuda tuturor regulilor,
vei primi știri
de la mine.
Ca să fiu sincer,
n-am făcut cine știe ce nici aici,
niciodată n-am fost prea bun la limbile 
străine.
Am rămas un poet.
Dar să fii poet între muți
e ca și cum ai fi gropar
pe lumea cealaltă.
(Apropo,
am văzut mormintele lui Levski3 și Botev.4)
Contemporanii mei
au devenit de mult clasici,
și eu am rămas să sparg semințe
pe marginea canonului.
Altfel, păzesc oile Țarului,
și în felul ăsta îmi câștig pâinea.
Am întâlnit două feluri de oameni.
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Едните викаха –
„Оттук ще мине лехата!“
Другите викаха –
„Оттам ще мине лехата!“
Бях раздвоен, 
седях по средата.
Върху мен 
се изля водата.
Както преди,
нямам другари.

Ходя сам на брега на реката.
Гледам нагоре,
чакам да донесе
я някой скрин,
я някое кандило
или гнездо, което да свия,
или да срещна жената,
която обичам
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Unii ziceau – 
„Stratul de flori va trece pe-aici!”
Alții ziceau – 
„Stratul va trece pe acolo!”
Mintea mea era împărțită,
stăteam chiar în mijloc.
Apa curgea
peste mine.
La fel ca mai înainte,
n-aveam niciun tovarăș.

Umblu singur pe malul râului.
Privesc în amonte,
aștept ca apa să-mi aducă 
fie vreun scrin,
fie vreo candelă,
fie vreun ungher, să-mi fac culcușul,
fie să dau de femeia 
pe care o iubesc
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Бдин I

Както си вървях
край реката,
изведнъж видях
камък във тревата.
Отмахнах кръглите очила
и се наведох да прочета:

„Тук лежи един поет,
талантлив за пет.
Христов го наричаха,
всички го обичаха.
Той размесва времената
сякаш дяла със теслата.
На словесния Балкан баира
е за неговата лира.

Музи покрай него много,
но поезията малко.
Ако го погледнеш строго,
ще си кажеш – „жалко“!
Ти, критико благороден,
виж таланта самороден,
че по дух и по стил
той биде Един, 
но за беда
замина за Бдин.“
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Bdin I

Mergând 
pe lângă râu,
am zărit deodată 
o piatră în iarbă.
Mi-am dat jos ochelarii rotunzi
și m-am aplecat să citesc:

„Un poet aici și-a săpat văgăună,  
priceput era cât cinci dimpreună.
Hristov i s-a spus pe nume,
iubit a fost de-o-ntreagă lume.
Ere și epoci a adus laolaltă
De parc-a cioplit timpul c-o daltă. 
Balcanii își înclină povârnișurile lor 
Sub versul lui nemuritor.

Muzele roiesc în juru-i,
dar poezia-n ele nu-i.
Și de nu-l consideri prietenul tău,
aproape sigur o să-ți pară rău.
O, tu, critic preanobil și binecrescut,
admiră acest talent înnăscut,
în spirit și-n stil de neegalat,
cum altul pe lume nu s-a aflat.
Dar, din păcate, acum e pelerin.
A luat-o din loc înspre Bdin!”
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Бдин II

Продължавай да сънуваш,
мила моя...
Продължавай да сънуваш...
Аз ще браня от лъчите
                            с длани
                            твоите клепачи
Продължавай да сънуваш,
мила моя...
Продължавай да сънуваш...
Виж, реката
         и града
         как се усмихват
Продължавай да сънуваш,
мила моя...
Продължавай да сънуваш...
Само във съня сме чисти
                                  и добри
                                  и истински
Продължавай да сънуваш...
Продължавай да сънуваш,
мила моя...
Само в твоя сън
                      за мъничко
                      ще оживея    
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Bdin II

Continuă să visezi,
dragostea mea…
Continuă să visezi…
Cu palmele am să-ți feresc
                           pleoapele
                           de razele aspre
Continuă să visezi,
dragostea mea…
Continuă să visezi…
Vezi, uite cum râul
          și orașul
          zâmbesc
Continuă să visezi,
dragostea mea…
Continuă să visezi…
Numai în vise suntem puri
              și buni
              și adevărați
Continuă să visezi,
Continuă să visezi…
dragostea mea…
Numai în visele tale
                           pentru scurtă vreme
                           voi învia
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Бдин III

Мили татко,
вярвам, че ти
си във Рая
и така като
ме гледаш отгоре,
моля те,
запали
в райската църква
една свещ за мене,
защото тук при нас
долу
едните събориха
църквите,
а пък
другите убиха
душите
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Bdin III

Dragă tată, 
cred că acum 
ești în ceruri, 
așa că te implor, 
când mă privești 
de acolo 
de sus, 
aprinde o lumânare 
pentru mine 
în biserica cerească, 
pentru că aici, jos, 
unde suntem noi, 
unii au dărâmat 
bisericile, 
iar alţii 
au ucis 
sufletele
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Бдин ІV

     Реката.
                  Тя тече
                  и повлича
                  нашите стени,
                                    диги,
                                    мостове
                                    и бентове.
                                    Реката.  
                       Тя руши 
                   и погубва
                   нашите здания,
храмове,
бюстове
и постаменти.
Реката.
                    Тя влече
                    и изтрива
                    нашите семейни
                                      портрети,
                                      родословни дървета,
                                      домашни реликви. 
                                          Реката.
                     Тя отваря
                     и възкресява
пантеони,
музеи,
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Bdin IV

     Râul.
 Curge
 și mătură în drum
 zidurile noastre,
       digurile,
       podurile
       și barajele.
       Râul.
     Ne dărâmă
 și ne profanează
 clădirile,
altarele,
idolii
și piedestalele.
Râul.
 Îndepărtează
 și șterge
 portretele noastre
       de familie,
       arborii genealogici,
       relicvele domestice. 
   Râul.
 Deschide,
 umple de viață
panteonurile,
muzeele,
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мавзолеи
и гробници,
                      а нашите
                      живи тела
                      заключва
                      във душни
                      каюти.
                      И потъват
                      нашите кораби,
                      и ние крещим,
                      но наште гърла
                      се пълнят с вода
                      и заглъхва 
                      на дъното
                      нашият Глас...

                      О, Реката!
                      Тя е толкова
                      непостоянна,
                      ефирна и лека,
                      но как силно боли, 
                      когато убива.
                      И ние нямаме
                              шанс,
                      защото тя е всичко 
                             за нас,
                         нашата Смърт
                       и нашето щастие,
                         нашата Вечност            
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mausoleele
și mormintele,
                        iar trupurile noastre
                        încă vii
                        le încuie
                        în cabine
                        unde te sufoci.
                        Și corăbiile noastre
                        se scufundă,
                        și strigăm,
                        dar piepturile
                        ni se umplu cu apă
                        și Vocea noastră
                        piere
                        în adâncuri.

                        O, Râul!
                        E așa de schimbător,
                        de ușor și eteric,
                        și totuși ce dureros 
                        când ucide.
                        Și n-avem
                              nicio șansă,
                        pentru că înseamnă totul 
                              pentru noi,
                           Moartea
                        și fericirea noastră,
                           Veșnicia
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Бдин V
На Веси

Трябва
да си мислим
за добри неща,
за добри
и хубави неща.
Понякога,
изпреварвам
времето.
Понякога,
чувам Глас:
„Почакай,
не бързай,
Иване,
когато скоростта
на протичане
надхвърли
човешките измерения,
тя е равна
на нула.“
Навярно
преживелите стрес
са склонни към
лоши мисли.
Не знам
историците 
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Bdin V
Pentru Vesi

Trebuie 
să ne gândim 
la lucruri bune, 
la lucruri frumoase 
și bune. 
Câteodată 
o iau înaintea 
timpului. 
Câteodată 
aud o Voce: 
„Așteaptă, 
Ivane, 
nu te grăbi, 
când timpul trece 
cu o viteză care 
depășește 
dimensiunile omenești, 
ea e egală 
cu zero.” 
Cel mai probabil 
aceia care-au trăit în stres 
sunt înclinaţi 
către gânduri rele. 
Nu știu 
cum măsoară istoricii 


