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Ljubov Makarivna Szirota

A Pripjatyiakhoz
(Triptichon)

1.
Tudjuk, semmilyen vezekelés sem hozza helyre
annak az áprilisnak a tévedéseit és a szenvedést.
A lelkiismeret hajlott vállakkal tartja
az örökre ránehezed� kínos terhet.
Higgy nekem, lehetetlen
legy�zni
vagy enyhíteni
fájdalmunk az elveszett otthonért.
A gyötrelem ott marad a dobogó szívekben,
a félelem az elménkben lüktet.
Ott,
töviskoszorúval a fején,
darabokra hullt városunk kérdezi:
mindig szerettelek titeket
és mindent megbocsátok nektek,
hát miért hagytatok el örökre?!

2.
De a város éjjelente feléled,
bár örökre kiürült, életre kel.
Ott maradt álmaink felh�je száll,
s az ablakokat bevilágítja a holdfény.

A fák rendületlen emlékek által élnek,
emlékeznek a kezek érintésére.
Mily keser� lehet a tudat,
hogy árnyékunk senkinek sem kell
védekezni a perzsel� h�ségt�l!
Éjjel ágaikon csendben ringanak
hajdanvolt lángoló álmaink.
A ragyogó csillagfény
a járdára hullva
�rködik, míg eljön a reggel…
De ahogy kivilágosodik…
Elveszett álmaink
az elárvult házak
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néma ablakaiba
tapadva keser�
jégmosollyal búcsúznak t�lünk!…

3.
Álltunk létünk hamuja fölött;
most mit vigyünk hosszú utunkra?
Tudat alatt ott a félsz, mehetünk bárhová,
fölöslegesek vagyunk.

A veszteség érzése
felfedte a lényegét
a hirtelen jött gyökértelenségnek,
megmutatta, hogy kálváriánkban nem
osztoztak velünk a vétkesek; egy napon
�k néznek szembe a megsemmisüléssel?
…Minket arra ítéltek, hogy nyájként maradjunk ott
a legkeményebb teleken…
Ti repüljetek el!
De amikor elszálltok,
ne feledjetek el minket, földhözragadtakat!
Nem baj, hogy vidám, távoli földekre mentek,
boldog szárnyalástok messzire visz,
és lehet, hogy szénné égetett szárnyaink
védenek meg titeket a gondatlanságtól.

Nagy István Paphnutius fordítása

Ljubov Makarivna Szirota (1956) – ukrán költ�n� és m�-

vel�désszervez�. Látta felrobbanni a csernobili atomer�m� 

4-es számú blokkját – életében ez fordulópontot jelentett. 

Az elszenvedett nagy mennyiség� radioaktív sugárzás követ-

keztében � és fi a is jelent�s egészségkárosodást szenvedett. 

A tragédia ihlette els� verseskötetét (Teher, 1990). 2009-ben 

jelent meg újabb könyve, a  Pripjaty-szindróma, mely a ka-

tasztrófa 23. évfordulójának alkalmából került a boltokba.

Cornelis van Schaick (1808–1874) holland költ�, író és 

református prédikátor, aki 1852-ben Szurinámba költözött.

Lucebert – eredeti nevén Lubertus Jacobus Swaanswijk – 

(1924–1994) holland költ� és fest�. Irodalmi munkásságát 

tekintve az Ötvenesek (Vijftigers) vezéralakjának tekint-

het�. Fest�ként a szintén kísérleti és progresszív COBRA 

(COpenhagen-BRussel-Amsterdam) csoport tagja volt.


