
Szepesi lőzseí versei
(Salqótaián, 1948, - Bud,apest, 200l )

lsmét qqásml a hazai ciqáru4 irodalmi hözélet. Ótvenhárom éves korában meghalt Szepesi |ózsef költő, publicista. É,lete során volt,
amihor szobafestő-mázolóként, amikor tíizhelugaái vagonrakodóftént, vaqq üveqqqái fizikai munkáshént, s aftadt, amikor nehéz-

súh!ú ökölvívóként kereste kenyerét, egész éIetre smló élméngangagot halmozott fel KöItű tehetségére katona korában codálkoztak
rá, s versei a néphadsereq kulturdlis magazinjdban, az lgaz Szóban jutottak először nyomdafestékhez. Leszerelése után a ,,Palóc-

föId"és a ,,Naplainh" közölte kásait- I979,tó1 számos antllógia versenget műveiért. Más frötetek mellett a leqendás ,,Fekete korall"
(I98l.) is váIoqatott belólük, l986-tól a ,,Romano Nqevipe" (Ciqána Úisáq) munhatórsa volt. KésóTb a ,,Kethano Drom" című fo-
Iqóirat szerkesztóbizottsáqi taqia, majd főmunkatársa lett. EIső verseskiitete l983-ban jelent meg ,,Elszórtan, mint a gqom" tímmel.
A mósodih - ,A mámor templomában" című - verseshönqtle megjelenéséig egt1 évtizednek kellett eltelnie. l996-ban sajtóriportlait
szerkesztette hötetté í,,Putrik és palotáft"J, egy esztendővel késűb pediq eqv úlabb versválogatást tett kijzzé (,,Pogánu ima")_ Halálá-
ig az ,Amarl Drom" című roma lap munhatársa volt.

Kevés olqan cigánq szirmazású köItí alkotott hazánkban - ha akadt rajta kílül ilgen eqyáltalán -, aki ennqire klasszikus vers-

formákban szólalt meg, s ennyire meg tudta őrizni saiát arcát, sohasem hevered,ve az epiqonság qqanúiába. KöItészete ftOrántselu ci-
gány líra, noha termószetesen rend,re feltűnneh poézisében a dgány gondok és a dgánq alaftok is. Ady Endre, ]ózseí Attila,Yáci Mi-
fuilg nyomdokain haladt, az örök hisembert, a perifóiára szorultakat emelte az irodalom maqasára. Közérthetőséqe, és haqqomó-
nyos köItű eszközei miatt időnként korszerűllenneh béltleqezték- A kitiintetések, komolqabb elismerések rendre elkerüItók_ E méI-

tángtalansáqohat azonban híhetetlen méItósággal viselte el, hiszen sokan, nagqon sokan olvasták, emlegettéft, s szerették verseit.

Emléke előtt íejet hajtva, mi is közreadunk uéhánqat versei közül.

H.s,

Ahol az éiszaka

Hová nem világ(t
láynpa lánqia,
drnyék lapul, az
est homáItla.

AhoI az éjszaha,

ott az álom -
valóság: ronqyos
szalmazsáfr.on -

Cigónqul siratláh
még a lámpát.
Megguúithatom-e
én a ldngját?

Ngíssatoft aitót embereft!

A,z értelem igénqleqqével

itt áIl eqa úi, nagq öntudat,
eliött, hoqv józan ember-érvvel

feldúlja mind a putikat-
HOzOtt vasat és Cementet,

ós épít új óletkultúrát,
hoga naggaá nőve e nemzet

tisztelni tudja majd korát.

Eljött az úi, naga öntudat
kincset - ó, dráqa 1utalom! -
csiszolni rajtunft, oly softat

szenvedett bűnös, bús fajon-
Pű érrelem igénuieguéneh
akad - e v endéq szer etet?

Elűzni bűn, kizárni véteh-

NlJissatlk aitót, emberek|
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Ne bántsatoft!

Ne bántsatok! Míq élek,

az ütleq mit sem ér_

Ha visszarúgok, félek,
rdmfreusen majd a vér.

Ne bántsatok, míg éleh,

hisz fájhat a verés,

s a zsebemben - hej, de félek -
kinqíIik tán a hés-

S vérben fürödni vétek.

Ne bántsat\k tefuit,

Bemocskolnátok , félek ,

rajtam a szíp ruhát,

Alszik a gqár

Alszih a gqór, a kocsyna s alszik
szemben a ház is, hol íehér
párnán tán éppen most hazud,ja

mellnek szerelmét egq tenqér-

Aitómon hopogtat

Aitómon kop\qtat a
tél, de ón köpöh rá;

maradion kint az 1st|ba,
vagy menjen móshová.

Méq mit nem! Tán miatta

íőjön az én íeiem?
Nem íűtök heteft óta.
itt faqgna meg nekem.


