
VLAGYJuIR АЈАхОV~х  KI;T 

Beszélgetés  
Lenin elvtárssal  

Elnnent a nap,  
гtáskájába tevén, 

iiggeit, ggпΡacljai.t.  
Csend ,Lesz tаlс m.  

Kettien vagyunk most:  

Lentin rm;eg én.  
Lenin mint fényTuép  

szob ám falán.  
Száját ha.rsány szó  

f esziti szk+t,  
b~ajusxa mereven 

fјІІfelé auéz,  
hoгmloka ránc~ílban 

az emb eriseg,  
h~atalma~s hamlok, 

hatalmas ész.  
Alatta sokezer 

ewrUber vonwl, 
lobogók erdeje, Јаardk fűszáLai.  
Felcillok, arcoпwn  

az lörrötтn tkigywl,  
jelentéssel kell most  

elébe  állami: 
Lenin elvtárs, haк&d szólak  

pйr kґаr~t,a sxó гt,  
nerm szolgálaІ4Lag,  

~szivb&i csu гpán.  
Len,in eLi гtárs, +tuclja,  

pokoli +mód  
rieгhéz, arrait most végzüm,k  

egymásutáEn. 
A гdrun,k már ruhát  

4  nruexfrtelenn ~eJc,  
tёb~b m ár а  szén s az éгс   

ez u,gye zёp7  



De p   
— hadd nnomdja.wn. el đтuпek,  

sok m~éд  a szeniuj  
és а  •bпuta b ~esz+éd.  

Mírg á2rág~julk arиa~grunk пИ?ta,  
kirr ъeriiыnk.  

(On néllküii sakan eLté глediGék nnár,  
ezten a mi föl+dünkön,  

itt гköriцüyuk  
s  köröskörül  

igen sok gaxerrnber jár.  

Nincs rá ёg száгm,  
s wrinvcs ruevezet,  

hogy hányan vannak  
4  csirkefogák:  

ku~lákák, szektánso'k,  

részege+k,  
t,al,pnyalók   

és rmuvkahaLogiatók.  

l  tt járnak és gđgitái  
dagad a Jceblürk,  

tыto"rtoи  s jelvény  

pam.p ~áz г~k a ,mellen.  
Persze, 3тоуу  

megbirkózunk v г lük,  
di rémes wuehéz  

а  harc  ezek  
Leni.n elvtárs,  

f üstös üzemгeáaukltiben  
s JuLVas t+arLdkon  

đ  n itt van v гélünJc.  
Az Ön nevével  

а  szíué'vel  
sxívi~nJab en  

es7яnёlünk,  
léLekzün:k,  

vereksxünk,  
élünk. 

Elment  мт  nap,  
táskájáíba tevén  

ü,gyeM,  gondjait.  
Csend Lesz talán.  

KeLtern. vagyunk  most:  
Lenin mveg én.  

Lewuiгn mint féntљkёP,  
szobárrn falán.  

GABOR Aиdor fondіtása  



VLAGYIMIR MAJAKOVSZ K .IJ  

2. számú hadparancs  
•a művészefiek  

seregéhez  

Figy:eljetek —  
TáLtáplált énekesek,  
aki,k  
14dáirгtóL-Ёvótól  máia 
megremegtetitek  
а  Rám+eák és Jüliák  
szereUm,i áriáliгral  
а  színház n evű  lebujok  falát. 

Figpel je.tєk —  
p'iktorak,  ti, oly Фesbesek,  
akár az orosz  puszta nyargaló,  
nyerítő  széCpsége — а  16,  
ti,  mkik műtermeteik  
mélyébe büjtak; hogy fontolgatö  
ecsette ~l ma is kornyadó  
vrircígat~ skóv ~ér coиmlbot feste,gness ~etвk.  

Figyeljetek — 
fóliánsok fallőtt bús homlakotak  
ráncoló misztikusok  

kis futuristák,  
imnagirцistíиk,  
meg akmeisták,  

kik bogozzáltok a prím rtitkát.  

Figyeljetek  — 

kik lenyalt frizurátak'at  
f ы  огzoltó.tоk és a falak- 
tápón helyett ma bocskort hordotok,  
proletkwltosak,  
kik a faokult pusIld 4i frakk  
azövеtére rrrziCi f altat varrt3tdk.  



Figyeljetek — 
összes dwdla~billegetők 
s rá léjteg+etők,  
víz-prédiJcálák,  
bort-i eklalmábók,  
kik a jövőt  
úgy rajzaljátak rrnagatok 
elé, mint aakadémi~kus 
órjásti hús- 
f ejadagot:  
ti számatakria van, 
— zseniálisan vagy nem zseniálisan  
szaviam 
nekem,  
ki nem  
lopom 
napom, 
ki a Rosztának *  dolgozom,  
hozzátok vajn. szavam elképp: 
elég!  
haagyjátók mbbа ; tm гΡ,g 
w:alarm,ennyiteket 
a puskatus ki nem hajít. 

Elég! 
egy szót se rá,fa, 
köp je ~tek 
a haulk rimek 
szé,pségére,  az áriák,rа,  
а  rózsafákra,  
‚meg a  művészet arzеnálja  
sak porlepett  
kellékére és .kac+atárra.  

Kiket érdekel, kinek fáj  ma, 
hogy: „Aф  , az ámva,  
mint szereíett,  
s mint epedett .. ."?  
Szlak ~em~berek,  
nekünk  ina azok ,kellenék,  
s neon Ihosszúhajú prédikátorok!  

Idehallgassatok!  
Ma a mozdony+ —  pfheg, 
résen, repedésen át sistereg  
a vágya:  
„Szenet, aió пi szenet!  
Gépészeket,  
szerelőket a fűtáházbxz!"  

Falyák  
felső  vidékén partra dđlt hajók  
f ullatag  
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эаја  szGt  
а  гdbkJcak feté: „Obájat,  
wHlaknгbál!"  

Mél ѓeriszá.ntб  vitán,kat  
Inbaguk a  áгrЯІјak  
vák  el,  тánkkdbіtttra, hog►g:  
„~`I j f orrrцít adjaito?C.►"  

Elmrúi,t az a vilá,g,  
mi~kor ;а  szájtát ostobá9c  
ьestёk „na І/  mesterek"  sxavát --  
Elaлtбгrгskuk,  
úј  mіkétsxetet,  
az  ig~azállьól,  
Olyat,  
crmeiц  vtaat  
mutat  
а  kđztársaságnak a sámbá.t.  

IШLYЁS GYULA, torditásгa  


