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René Guy Cadou

ÓDA SZERGEJ JESZENYINHEZ

Kilencszázhuszonöt: m ivolt a téma?
Egy őrjöngő levél a kertben tekereg 
Az ősz az ősz toronyfalakat döntöget 
És öngyilkos lett Jeszenyin poéta

Újságból tanított anyám 
Ötéves koromban betűkre 
Szergej hozzám így juthatott 
Halálodnak goromba híre

Este maszatos falitábla 
És petróleumlámpa-fény 
Amott lenn a kisiskolában 
A távoli múlt peremén

Fiam -  kötelez a nemesség -  
Egyszer majd egy tanyán tanít 
Aki a hóban elveszik még 
Oldja az elme láncait

Miklós Oroszhonában atyja 
Jeszenyinnek ekképp beszélt 
Nem is sejtve tovaragadja 
Lován Puskin a gyérmékét

Vasabroncsozott koron által 
S fagyos falvakon éjszaka 
Várja hétszintes palotával 
A pokol fenyvesudvara

Falusi falka közt éltem én is akár te 
Szerjózsa éberen fülelve 
Sarjúzott menta- és vadrózsa-illatú 
Hold táljából ebek hogyan is lefetyelnek

Fölajánlok neked tavaszt vadonatújat 
Rjazany tája ilyet megért-e valaha 
Mikor bőrövesen terelgetted a nyájad 
Csupa fény csupa vér itató-vályura
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Oh köszönj jó  napot bús ló Szergej öcsédre 
Vigasza legalább szereteted legyen 
Ha vágyakozni mert liliomok tüzére 
Mikor kihunyt a nap száraz heringeken

A cámé mosolyát fitymálva dalba szedte 
A családi majort s eltiport földtekét 
Gyermeki bánatát haját mely csupa serke 
Körötte pedig a természet csodaszép

Jeszenyin Augustin! A Nagy Meaulnes Szeijozsája 
Mikor megtett ezer mérföldet is veled 
A gyeplőjét odavetve lova nyakába 
Egyre magányosabb és szerencsétlenebb

De az álmok Oroszhonában valahol 
A bálra díszitett idő termeiben 
Fölpattansz s poharad összetöröd akárcsak 
Útközben egy csibészgyerek követ dobálgat 
Sóvárgásában az esti tó üvegébe

Nevetsz s folyvást zokogsz önmagadon poétám 
Lopott ködben aranycsillag tolvaja vagy 
Magaddal hurcolod hosszú éjeken hétszám 
Balzsamos szívedet s benne honvágyadat

Békák kara brekeg a holdra 
Mint összetört zongora szól 
Föllibben egy álomdarabka 
Egy foltozott égbolt alól

Szergej fia kölyökkorára 
Gondol most Jeszenyin papa 
Testén anyja keze munkája 
A rászabott zsávolyruha

A szegény hóbortos mivé lett?
Ökröt lovat odahagyott 
Miként valami eszeszéledt 
Mocsár partján térdre rogyott

Rebesgetik pörge kalapban 
Rója a várost vele nők 
Kiszívják tisztességtudatlan 
Csontjaiból a vért velőt
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De ezt az életet Szergej költő elunja 
Rágondol szeretett földjükre és papukra 
Aki vasárnap ott misézett a tanyán 
S még az ő múltja is friss volt mint nyírsuháng

Ittasan bár zsebe üres fogad kocsit 
Árva lelkén busong s úgy gyötri szenvedése 
Hogy otthon támolyog térdre ereszkedik 
Fakult ikon s karos gyertyatartó elébe

„Istenem! Cimborám! Atyám! Én Istenem! 
Milyen éj! Milyen éj! Az önvád lesz a vesztem 
Az ajándékomon kéklő szemed pihen 
Elkárhozom! Ne hidd mulatságot kerestem!

Ismét fölfogadott a kétely állomásán 
A sors egy hajnali keskeny jeges pádon 
Elnézem épp akár egy palack rumra várván 
A mozdonylámpa most fölbukkan-e vajon

És falusi tekejátékba csöppenek be 
Szegény szegény kutya! ki csonttal álmodott 
Száraz holdhéjra lel amely egy menthetetlen 
Szépségű égedény felszínén tántorog

Anyám arcára hó szakadt 
Három hosszú évnyi időben 
Haja fehér lett ezalatt 
Mint kavicsok a temetőben

Ki elhagyta anyját a házát 
Szálmaga világgá futott 
Hogy döngesse a szemhatárát 
Szánjatok meg egy álvakot

Megismertem Moszkvát a zordat 
S trojkában megélt reggelét 
A gázlángnál jobb noha olvad 
A gyertyaszál és csonkig ég

Két fűz közt a világ határán 
Ha a sötétség már közel 
Egy álmatlan kisfiú vállán 
Pihen meg és úgy lobban el!
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Szép Isadora ég veled 
Táncod mint ha vásznat facsarnak 
Szergej holtát ellejtheted 
A földszinti majomcsapatnak

Jeles sorsok közé izensz 
Arról amerikai módra 
Elfújtam én huszonkilenc 
Gyertyámat egy szép virradóra

A szépségébe haltam én 
Bele földemnek úgy szerettem 
Bukott angyal-ember szegény 
Golyók népéhez keveredtem!”

A GYERMEKKOR CSODÁI

Iskolai verést kiáll a kis csibész 
De rémíti komisz istállófiuk ökle 
A tintaliliom rávall a csenevész 
Oly vékonyka nyakán tegnapi hajcihőkre 
A falu szekerén hazatérőben este 
Ráébred s földerül egy mitológiára 
Épp olyan zárt világ mint egy cirkuszi ponyva 
Ott aranyszőnyegen fűrészporos porondra 
Álltában lovagol műlovarnő s kozákja 
Akinek mellényén szivar a paszomány 
És ménjük szőrzete azonnal fölidézi 
Az átázott napot Austerlitz hajnalán 
Kis kézmozdulat a nyolcéves korú győző 
Könyörületesen bajtársait köszönti 
S oly könnyedén ahogy látszik a fali mappán 
Alvó hegyek között kék szalag egy folyam 
Dörömböl egy dobon s úgy érzi hirtelen 
Körötte zeng az ég a taps vihara zúg 
Miközben mélyein időtlen majoroknak 
Aludni búskomor kedvükben vackolódnak 
Az arcokat zúzó kemény öklű fiúk
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TÉLI SZOBA

Ezer szobából ahol éltem 
A legszebb volt egy hegedű 
Ott bujt meg egy elköltözött 
Lélek a kémény köpenyében

Vén lámpa cédrusa alatt 
Ha egy nehéz nap véget ért 
Elméláztam s hosszan szorongtam 
Az eljövendő napokért

De hirtelen a fény kilobban 
Mi ez a vad zenebona 
Hasonlón ahogy szerterobban 
Dísztök termése éjszaka

Ostort pattogtatva az utcán 
Hajkurásznak egy gyereket 
Egy kísértetcirkusz vonul tán 
A láp felé s kürtje recseg?

A szív húrja most az szakad meg 
S minden ami jön  ezután 
Széttöredező szerelemnek 
Múlandó panasza csupán

Rába György fordításai


