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csernobil vihara

Épp csak hogq belfotem a házba
Amiklr kitijrt az a yihar

Mindenhi be|utott valami fedezókbe
Amihlr kitört az a Yihar

Kialudt a Nap, kiijrülteh az ukák
Amik\r ftitört az a Yihar

Tudtuk ttogy ígu lesz ós mégsem izgultunh
Pediq tudtuk hogq jön a Yihar

HoqU kifoqy a Fén|tr mert kiürülteft a lelkek
Ls I)IuvOlt a c'Ond es ]0n a ylhar

Kifaftadt az d s aennuel b1rítltta a Földet

É,geti nqomorultak bőrét sallaival

Menntlkapun gqávák vacogó keze zörqet

szánunk-bdnunk mindent mert ver a yihar

É,s fogqtán az idő és a Keqyelem sem elég már
FüIünkbe ítóletnek szava rivall

Megrend,ül hazuqsdqaink menedéfte e léqvár

Betemet rommá lőtt íalaival.

A Tien-san heggig

Szihráző patdjú paripán ülök,
A,lattam idegen föld doboq.

Akik a Tien-san heryig elérnek,

Azok a boldogok.

Ruhám ronggos, társaim elveszítettem,

?,z ismeretlenbe sajoqva megyek,

D íszeim v eszítv e, gö rnuedetten,

Míq elérem a Tien-san heguet-

Yu Cao

(Vietnámi barátomnak)

A fűzfóra felült a hold.
Poroszkált még egq lomha ló.

Tréíált, daIOIt, ió kedvíí volt
A poholból jött Yu Cal.
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A,zt hittem| Cs|ntig keserű
Mind az, aki onnan való.
De qqőzhetetlen a d,erű|

És csupa derű volt Yu Cao_

Csak a sarkon íoq1tt kezet-

Nekem nem iött a számra szó _ , _

És tréfáIkozva elveszett

a p\klok útján yu Ca1-

Sulungu visszanézett

(Sulungu onenko nanaj tudósnak)

Már itt-am|tt kékes köd üI,

Nyúgosznak fuik, fájdalmak, vészek,

A halovánq pórák möqül
sulunqu visszanéZett .

Tízezer felhő a raládla,
Thezer megtizedelt tilom.

szűkül a lét, s mind, több az árva
E vildgon.

Csak álltam ltt, utána néztem,

Ment, ment d,acosan ós kemówtren,

TúI minden rossz 1övendölésen
S minden reménqen-

Oda, hol aranykút az alkony,
Csacsaka lliáqból a kék éq,

S alvó sárkáry várja a parton
Eqq csoda érkezését.

Yihar volt, de nem iött szivárvány,
A sóha1 is 1éqqó faquott_
ÁlI az idő, s már az a sárkána,

Az is halott-

Dzsíngisz Kán ftincse

Olhonnál leqméIqebb a BajkáI,
Ott, hll eqa rég-volt éjszakdn

- Hírlik - a mólqbe zúdította
Hírhedt kincsét Dzsinqisz, a kán-

Csob og n ak locsog ó hab ocskák,
Csaloqat kincsekkel a méIq-

Yirradok írült elszánásra;
Y isszaborzaszt a mered,éIq.

kékebb a kéknél itt a hullám
Kóne egy his bátlrság végre|

Hatalynas kán-nő is lehetnéh,

Ha Ie mernék szállni a mólqbe.
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