
ALEKSZANDR TYIMOFEJEVSZKIJ

[Kispolgár vagyok, fecsegõ…]

Kispolgár vagyok, fecsegõ,
menõ verseket fércelõ,
s kölyök s ifjú legény, apa,
szerkesztõ, kísérletezõ,
trágya közt gyöngyöt keresõ,
s lapos szövegek szónoka,
s csinovnyik, leprásra kopott,
s rab, jobbágylélekbõl való,
s barát, s annak is csak bukott,
és férj, de még férjnek se jó,
simlis, sikkasztó, kártevõ,
örök iskolakerülõ,
és korhely és szoknyapecér,
s a te elkésett útitársad,
aki gonosz, piszkos és fáradt,
s vendég, kibõl senki se kér –
Megyek. Süketek és kopottak
az utcák. S hová? Isten se tudja tán.
Egy költõ, aki hiába kopogtat
Oroszország zárt ablakán.

TATJANA KUZOVLJOVA

[A létezés széles térségein…]

A létezés széles térségein
mint szénakazalban a tû –
megmondani, hogy ki is vagyok én,
biz’ elég egyszerû.

Mert én a Ti és a Te között élek,
itt keresek egy gázlót,
hol zord szava a sötétségnek
a szabadságra rászól.

Vagyok – hol rezdül a fény,
hol „páros és páratlan”
játszik, ám nem gyõzök én,
s a mély csend nem szokatlan.

Mert veszítesz, de holnap
már tudod, okulva élsz,
s itt mindent megoldhat
ha megérint az a kéz.

Hol a szerelem éveken át
fontosabb, mint a kenyér volt,
hol úgy nézzük egymást,
mint a földet az égbolt.

Ahol hetek sorát
gyûrûvé gyûri a sodrás,
ahol mi éjszakákon át,
akár a napfényt, úgy keressük egymást.
Úgy legyen. 
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európai figyelõ magyar napló

ALEKSZANDR TYIMOFEJEVSZKIJ (1933) költõ, kinek a kilencvenes évek hozták meg az ismertséget, holott már régóta énekelték országszerte
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adott ki. Megkapta a Venyec 2000 irodalmi díjat. A Kolco A. címû irodalmi folyóirat fõszerkesztõje. A Moszkvai Írók Szövetségének tagja.


