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Vlagyimir Cibin

Szuzdáli harangok
Hajnalonta hosszan,
újra meg újra
utcai csöndet feldúlva,
most is, mint egykor,
ugyanúgy szólnak
a szuzdáli harangok.
Melyik századból,
milyen háborúról,
miféle bajról
zúgnak idáig,
félelmetesen s nyugtalanul
hírelve, hogy vész jön?
El�bb mindig – a mindenütt zeng� –
kisharang csendült,
majd a Nagyharang kondult,
hordták a lombok
házról házra a hangjuk.
S zúgni kezdett Szuzdál
súlyos rézharangoktól,
csengtek a tet�k, dalolt a lég,
s még a sasok
szárnya is felsuhogott.
Hajnalonta hosszan félreverve zúgtak
sztyeppei barbár ellenség láttán,
zúgtak mind er�sebben,
fülsiketít�n
a rézharangok,
s mindjük hangjától megremegett
Szuzdál aranykupolástól.
Most már az lenne szörny�,
ha baljós órán
elhallgatnának.

Nagyharang,
üss hát még hangosabban,
szaggasd le minden lombról a csöndet,
s hadd siketüljek meg
hangodtól én is,
mint ama hajdani harangozó!
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Hajnalonta hosszan
úszik a szuzdáli harangszó,
nem lebeg,
oda úszik, ahol
tavasztól �szig,
mint a harangok,
zengnek a nyírfák.

Sztella Morotszkaja

Postscriptum
Sok volt, túl sok volt a kotyvalék pia Isztambulban,
Ázsia partjainál macskajaj gyötört iszonyúan,
Néztük a sok szálló kaptárt, ott, hol a Boszporusz van,
– Eurázsia lenge híd volt, tenyérre simultan –
S rágtuk a here nélküli bárány jonhát kínunkban.
Majd „keleti expresszen” szeretkeztünk összebújtan,
S töltött kagylót ettünk kés�bb, mit törökt�l alkudtam…
Aztán egy kertben valahol, szivárványló tollúan
Sétáló pávát nézegettünk – nem háremet, untan,
S láttam a piacon hány cukrozott s mandulás nyúl van,
S az égb�l hirtelen víz zúdult ránk, ott, Isztambulban.

P. S. Halkést leltem, mikor retikülöm aljára nyúltam.

Cseh Károly fordításai

Vlagyimir Cibin 1932-ben született, az orosz valóság és a 

paraszti világ „kései Jeszenyinje”. Most közölt verse az Izbi 

(Kunyhók, Moszkva, 1971) cím� kötetben található erede-

tiben.

Sztella Morotszkaja 1962-ben született. Az orosz f�város-

ban él, a Moszkvai Írószövetség tagja. Lírája lényege a n�i 

lelkivilág és a szerelem, verseit illet�en méltatói a „legeroti-

kusabb orosz poetesszá”-nak tartják.


