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Aleksz andr Me z siraunak

ez az els6 6n,ill6 ki;tete Magyarorszdgon. \

iitienduesek nemzeddkdhez tartazik, ,'
' :. s mint minden nemzeddktdrsdnale,

. nekl is feleithetetlei,
\letre sz6l6 |lmdnye a h,iborrt - nem nintha

olyan sok h,iborils uerset lrna, de lirdj,in 
"' minduntalan dtsi.it

a korai szenueddsek, eml\ke 6s egyszeriisitS, 6rlel6 ti;ze.
C sen de s s zaurt, u ildgo s fogalmazdsr a tiir ekv6,

hagy o mdny o s an u er self,

fegyelmwett kOb6, flozofkus alkat,
nencsak gon dolati kiihdszetdnek ;

hanem s zerelme s u er seinek v agy ter md s zetlfr dj tinak
alaphangjit is ez a szeynl|lS d6 hajlam

hatirozza meg.

A kiitetet Csorba Gy6z6
fod{tona.
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SZARATOV

Haj, Szaratou !
Nem gy6gyftottak ott meg.

Bokdmban

bennmaradt a u asszildnk.
Csak 6pp egy 6cska kApenybe tekertek.,

s a uonat uitt is mdr 6szak i"rdnt.

Hilsomban a

szildnkot egyre 6rzem:
begi;rbilh l,ibfej em lilktet, saj og.

A szdlkds polcokr6l les pdr sotdt szem -
meleg nyughelyre csak nem juthatok.

Kiizdd orosz hazdmon

kt;dfehdrleu.
Tduolban uillandsok, hangtalan. . .

Szaratoui komor paraszti ndpek
seg[tett|k nindenfel| utam.

Ahol megdlltunk,

friss uizet kln,lltak
6s nemrdg fejt, kedves-langyos tejet.
Nehdz mwnkdsleeze orosz hazdmnak
gy iingdden, egy szerfin dddelgetett.

S aj dt gondjuk, ke seruiik Jdlretettdle,
nem tdlahdle el6m tenger bajuk.

Bennem tduol l6u6 fiuk, szerettdk,

korom szerint
lehettem is

firk.

Nyersebb beszddm6d jdrta ndha

ndluk,
mdskor meg szinte
rilbe uett szavuk.
De hangosabb sz6 el nem hagyta szdjuk,
holott harminc napig tartott az fit.

Egy pr iccsen rdzkol\dtunl< mindahdny an,

s egy borjrt-cs6nak uitt a Ladogdn.

Csak rdsz uagyok a ndpes tdrsasdgban,

de bdnn,im is, ha tijbbnek ldtszandm.

A tiiz karal
lucsk o s s drb an ny ri s z tirgdk.

Csobog a sz6, szemem ,ilom-kados.

RSzsdt pall6nak, a mocsdrba dtinti;k,
mahorkdm s kAtszersilltem :

mdr kr;zris.
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Ondletrajzomhoz mdg irni k6ne

s a kdrd1tube ilj kdrddseket,

hogy megmaradi on bennem

mindig ilue,
Srizze gonddal az eml4kezet.

O, 6rdes 1rintdsii, durua markol<,

6, szeretettSl csorran6 szivek,
6, szaratoui csiindes, udn gtarasztok,

6, €n bardtaim, ti kedvesek!

A hdboru puszta-magdban

nem sarkallt t)ersre sosem.

Hisz a magudt benne taldltam

minden mdsb an kt;ziisen.

Botr dnl<oztasson e mondat,

gyarapttsa a biineimet !
igy uolt: dgyfik, ha morogtale,

uers akkor nem sziiletett.

Mire j6 ama hdboru-sablon?

Az az egybemos6 szemiiueg?

Vettiink a ndgy

|letanyagb|l...
s ebben harc, b6ke: csak-egy.

Nem kell odalenni miatta.

Igen: akna afrontok, el6tt
6s felduitds riadalma,
s mindenki uissza se jiitt.

Bdk\ben ugyancsak van fagy,

s iiteg is, mely t)udire 16,

s a.felderitdsbfl, haj! csak

az utdszok bfijnak el|.
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B0cstj A H6T6L

No ldm, befellegzett a h6nak,
mely itt Moszkvdban szinte kdk. -
Ke r 6k- s or ok b el dny o m 6 dt ak,
lucsok lett, fistiis kotyual|k.

6, mennyifdle nyom s alakzat!
S zdlr 6 z s a-formdn u agy ker e s zt-
s feny 1-mintdsan szdtnyilaznal<
a h6ban, mely kdklfin eres.

Bdr uad hideg uan, r6ja, r6ja
m6gis a ldb az utakat:
s a tdl erStlen, hogy megduja
a pusztuldst6l a hauat.

S lesz udges-udgig mind a vdros

a pfresdgig meztelen.

A tiprdst6l oluadua sdros

mdl6 a h6 mdr teljesen.

Ha mdrhetetlen menny isdgben

zildulna is rdnk zdpora,
Moszkudban csak nem lenne mdgsem,

nem lenne nyiludn h6 soha.

ZENE,

Mi uoh, mily nagyszerii zene!
S mily biiviil6',c zengett a ldgben,

mig saigott te:t,lLlele sebe

az 6rilh hdbur,rt hevdben.

Milyen zeme,

6s mindeniitt,
s mindenkinek

' uolt kdpes adni.

Birjuk ". .. gy|ziink... nem engedilnk...
most r,rern dagadni kell - maradni. ..

A h.&rcos szddeleg, s ezdrt

a bt,;tnker, mit

I tripldn befedtek,

a l'"1gnyomiskor tdbbet 6rt,

m int Beethoven a ndmetelenek.

Az orszdgban
mindertM

egy etlenegy hfir re szket|se :

lLlekbe, testbe mart bel6

a hdborrt kinszenu edise.
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