
ABDI LDA T AZSIBAJ VERSEI

ssaua« Tazsibaj a szovjet-kazah költészet "nagy oregei" közé tartozik. Ifjú
sagát nomád-pásztorként töltötte Kazahsztán hegyeiben. Verseiben a legváltqza
tosabb formákat, műfajokat alkalmazza, kitűnő mesterségbeli tudással és 
tartalmilag - egy egészen tiszta, lehiggadt, az élet jelenségei iránt megértő, nyu
godt szemlélettel. De nemcsak a szemlélődő, önmagát-átadó belenyugvás su
gárzik a verseiből, hanem az "ormokat-járó" ember életérzése is: a szabadság
érzete, a teljes-kitárulkozás, a boldog emberekkel való tökéltes azonosulás.

(b. l.)

NYOMOK

Ösi nyomoknak vándora vagyok,
fekete ösvény sötétjébe nézek.
Eldalolnék most minden dallamot,
hogy mindent méltó énekkel dicsérjek.

Szemem a fekete ösvényre lát,
s kutatva pillant az ősi nyomokra,
s ha nem találom semminek nyomát,
feljajdulnék keseTÜen zokogva.

Látom a roppant vésznek menetét,
por gomolyog,
és vánszorogva hosszan
emberek szánalmas serege lép
vonszolja testét a parti homokban.

Karavánt látok, mely távolba tart;
a kerek hold: 'péres cipó az égen ...
Hallom az ajkukról az ősi dalt,
bánatos datiamot a messzeségben.

Ösök és évek sora
múltba tűnt.

Lassan nyomuk sincs már, a fű benőtte,

Elvonultak, de itthagyták nekünk
dalaikat, s szavaikat örökre.

CSOBÁNOK

Ö, szent emlék:
juhászkor, ifjúságom!

A nyáj mellett nőttem fel, mint gyerek.
Szopós bárányok sorát egyre látom,
bégetésükre szívem megremeg.

Nyáron meg ősszel vigyáztam a nyájra,
forró homok várt, s kövér legelők,

aztán bebújtam egy birka gyapjába,
8 így alttdtam el,

ha az este jött.

11j. Farkasok. FeZüvöltött a falka,
jól értettem bőszült nyelvük szavát.
Ég s föld némán figyelt a messzi dalra;
"énekelj" - suttogták az éjszakák.

Csillagképek
parázslottak föÜfttem -
a? Almásderes meg a Vas cövek.
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(A derest a gyűrűhöz kikötöttem,
s szemem
virrasztva,
rablókra lesett.)

Fürkésztem a csillagok birodalmát,
s tűnődve láttam a szépség nyomát.

Olykor őriztem

a szépség nyugalmát,
a csillag-Iányét

éjszakákon át.

S most is megint, a csillagos magasban
megismerem sok jóbarátomat.

S a másik csoblinban,
a fiatalban,

újra-köszöntöm
ifj'ÚSágomat.



Én szeretem atrollybuszt,

bár látni vágyam én.

A CSOBÁNOK FALVAl

Azt mondjuk:
nyájak, legelők, juhászság 

mind a múlt.
Egy tollvonás, s nincs több szokás,

kihúzni, elavult.

s mindent, ami modern,
dehát 
<:sobánolk,
legelők:

ez tegnapi-magunk.
Dzsajlát nem látom már soha

Csobának falvai felé
visz megszokás, remény.

Gyors rakéták röpítenek,
kozmikus repülők,

de hadd látom: ott-e a nyáj,
a nyáj, mely az enyém?

Holdfényem éj.
Csillag vibrál.

DüZöngnek a hegyek.
Fejemnél az almásderes

fújtat az éj felett.
S feltámad tőle a világ,

a múlt, a legelők...
És bennem a gondolatok,
mint a tűz, fénylenek.

A NEVETÉS ZÁSZ'LAJA

Azé
a nevetés,

ki érti.
Jön egy ember, s boldog vagy, mert nevet.
Ha nincs nevetés, minek élni?
Ujjongás ez,
és nem csak élvezet.
Ha ismerős, ha sose láttad,
de a nevetés -

a szemében ül.
Az öröm, mint lavina, rádcsap,
s vele nevetsz,
és nem vagy egyedül.
A nevető, vidám tekintet
külsődnek derűt, egészséget ad,
s - megfigyeltem - ha rádtekintenek,
szikrányi mosoly bennem is marad.
Vásott kölykek, nevessetek csak,
hahotázva, csengőn nevessetek,
ha. a lurkók vígan kacagnak,
anyjuk meg apjuk majd velük nevet.
Nevessen

a néger, a német,
s mint visszhang, zengjen az öröm szava!
A nevetés mindenkié lett,
fent lobog, és látják a népek.
Sose hullj le,

nevetés zászlaja!
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