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Ha vat árul nak az ut cán

Az ut cán vé gig sor kí gyó zik, da gad:
Fel nõtt, gye rek, vén – asszo nyok –,
Mö gé jük ím be so ro lok,
Mit ad nak itt, kér dem, s azt mond ják, hogy – ha vat!

És jön nek egy re, ér dek lõd nek sor ra,
Be áll nak kö zénk, gond ba me rül ten,
Nagy ter vek szö võd nek ne ki he vül ten,
Majd fel ocsúd va új ra meg kér dik, a vá lasz és a hang
Ugyan az:
– Ha vat!
– Tré fál ni tet szik?
– Mon dot tam: ha vat!
– De mek ko ra a por ció? És mond ja csak , mi fé le hó?
Né met, ja pán, vagy itt ho ni gyárt mány?
És mi lyen szí nû, ne tán fe hér?
– Nem, csu pa kék s az égig ér.

Za var tan ál lunk s be le döb be nünk:
– Is ten nek há la, ha vat ad nak ne künk!
Va la mi kor hóország vol tunk, hó volt a min de nünk,
Mi tör tén he tett, hogy nyo ma ve szett?
– Ta lán el ad ták.
– No de mind?
– Az is te nért, mely or szág ne vet te vol na meg?

S bi zo nyí té kul, hogy a ha vat nem a far kas
Et te meg, el ered a hó,
Da gad a sor, a sok kí ván csis ko dó
Láb ujj hegy re áll, lát ni sze ret ne.
– Mit ad nak it ten, jóurak?
– Ugyan mit? Hát egy kis ha vat...

És sze lí den pi lin kél, és sen ki se tá gít,
A hón al jak alatt egy-egy pakk hó vi lá gít,
És bár sor ban áll nak, azért má sod já ra
Is be áll min den ki, hogy so rát
Új ra ki vár ja.

Da gad a sor, és csak úgy ha va zik, özön nel,
Va la mi el rom lott oda fent, ke gyet le nül öm lik,
S a hul ló hó tól a sor be te me tõ dik.
Im már nem lát ni, de hal la ni még,
Jön egy-egy fic kó, kí ván csi lény,
Ér dek li, mit ad nak itt, és me resz ti a sze mét48
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A hófüggönyön túl ra, vá lasz ra vár va:
– Hál’istennek, hogy van ha vunk...

Me sé sen ont ja ránk a sem mi zsák ja...

ªTEFAN BASTOVOI

Az orosz csaj
Sze mei csal fák
mint Orosz hon ré gi tér ké pe.
Kö rös-kö rül er dõk
nõ nek, Szi bé ria zöl dell,
kö zé pen szar va sok iram la nak
és a mó ku sok és va la mennyi
bar na vad ál lat.
Ami kor meg le põ dik
és ami kor sze ret
oly ma gas ba ível nek sze mei
hogy ma ga Nagy Pé ter
is meg haj lás nél kül be vo nul hat raj tuk.
Mi kor gond ba esik
a hû vös er dõk bõl elõ jön nek a te her au tók
és a vö rös lõ hó ra ki rak ják a de por tál ta kat.
Kö rös-kö rül er dõk ma gas la nak
és fa gyos Szi bé ria
kö zé pen nyar gal nak a szar va sok és va la mennyi bar na vad ál lat
és a mó ku sok a tü zet ülik kö rül.
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Szü le tett 1943-ban. Mol do vai köl tõ, a Ro má ni ai Írók Szö vet sé gé nek tag ja. Ver se a
ro má ni ai iro dal mi saj tó ban je lent meg 1989 elõtt.

Szü le tett 1976-ban, Kisinyovban (Mol do vai Köz tár sa ság). Az Octav Bãncilã mû vé -
sze ti kö zép is ko la utol só évé ben kór ház ba utal ják, ahol meg ír ja el sõ, nagy fi gyel -
met kel tõ vers cik lu sát (Un Diazepam pentru Dumnezeu – Egy nyug ta tó az Is ten -
nek). 1996–1998 kö zött a te mes vá ri egye te men fi lo zó fi át hall gat, majd fél be hagy -
ja ta nul má nya it. Je len leg Savatie test vér né ven egy mol do vai ko los tor ban él. 


