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,Ara: 50,- Ft

Berto!t
Brecht
Versek

A rosszak fdlnel< .karmaidt6l.

A j6l< ciriilnek griciddnak.
llyesmit
Szeretn6k verseim16l
Hallani

- ez a vers Brecht lirai alkot{sainak
szinte a mott6ja lehet. Brecht szfve-
sen vagdalkozik 6s vitatkozik versei-
ben, szivesen'rombol idej6tmt!lt bil-
vinyokat,,,antik eszmdnyeket", szi-
vesen vigja oda a kesztyiit nyers 6s

sz6kimond6 v6siri rigmusaiban a fi-
nomkod6vii finomult n6met kcilt6-
szet inyenc olvas6inak arc6ba - de
nem 6ll meg a puszta rombol6sn6l:
a n6met lira 6s moCe: n szocialista
kdlt6szet nagy megflit6ia. Ez a k6lt6,
aki ijsszet6veszthetetleni.il egy6ni
hang0 verseiben sokszor sz€gyen-
kezve rejti g(ny 6s iingriny miig6

i6s5g6t, fdlre6rthetetlen 6s viligos
verseket fr, rii formikat teremt tii,
szocialista mondanival6i6nak kiizl6-
s6re: a puszt6n formai rijltisr 6s a
formai konzervativizmust egyarfnt
term6ketlennek it6li. Lir6i6nak ter-
m6kenylt6 hat{sa vil6gszerte azt iga-
zoljal, hogy korszerii m0v6szi cdlki-
tfizdsei diadalt arattak. Brecht ver-
seib6l €s szinpadi songjaib6l kdsziilt
vdlogat6sunl< el6szijr mutatja be ma-
gyar nyelven a nagy szocialista k,6lt6
lirij{t m i nden korszal<6ra kiterjedve,
minden szin6vel 6s iz6vel, viligiro-
dalmi rangiinak megfelel6en,

Magyar
Helikon



A b6ty6m repiil6 yolt...
Meln Bruder war eln Flieger

A bStyim repii16 volt.
Es egy napon levelet kapott.
LAd ai6t 6sszecso m ago lra,
Es d6lnek urazort.

A b6ty6m h6dtt6. Mert a f6ld
A n6piinknek nem el6g.
Szerezni egyre 0l birtokot
Mindny6Junk Slma 169.

Mit a bdty6m megh6dftott v6giil:
Quadarama-masszfv a t6r,

lln "sr 
m6ter nyolcvan a hossza

Es egy m6ter 6tven m6ly.

(HaJnat Gbbor)

Egy olvas6 munk6s kdrd6sei
Fragen elnes lesenden Arbeiters

H6tkapus Th6ba falait ki rakta?
A k6nyvekben kirSly-nevek sora.
Kir6lyok hurcolt6k vaion hozz6 a sziklat6mb6ket?
S az oly gyakran lerombolt Babilont
Ki 6pftette mindig 0jra? Mily ret6k alatt
Lakoztak aranysugaras Limiban a k6mflvesek?
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Hov6 t€rtek nyugodni 
"it" "t 

6pft6k, mld6n a Kfnai
Nagy Fal elk6sz0lt? Diadalivekkel
Tele hatalmas R6ma. Ki emelte 6ket? VaJon kifelett
Diadalmaskodtak a cs5sz6rokl A sokszor

meg6nekelt Biz6ncban
Mindenki palot6ban 6lt? Hisz a legendSs Atlantiszon is

Rabszolgdik hfvt6k a fuldokl6k amaz 6jen,
Mikor a tengerbe meriilt.

lz tfi{t SSndor leig6zta Indi6t.
O maga tette?
CEzSr gy6z6tt a gallokon,
Nem-volt-e legal6bb szak6cs velel
Spanyol Fiilop sfrt flott5ja pusztul6s6n.
M6s senki nem sfrt?
Misodik Frlgyes gy6z6tt a h6t6ves h6boriban.
Ki gy6zdtt rajta kiviil?

Lapon ki nt egy-egy gy6zelem.
Ki f6zte a gy6zelmi lakom6t?
Tfzdvenkint egy-egy nagy ember.
Ki 6llta a k6lts6geket?

AhSny adat,
Annyi k6rd6s.

(Csorba Gy6z6)
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