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Vihar Béla

Buddha király"  unokái

Fekete hajadat Ázsia fonta,
téglavetők és teknőfaragók költője, cigány,
csavargóvérü énekes az országútról.
Bőröd olaja ősi kenőcsből van,
a pusztai szél elle"  téged vad 
és nyers fi ckó, balra a kultúrától
húzd meg, húzd meg hegedűdet!
Vonódon felül a Gangesz holdja ég,
húrjaid íve Maya kékszőke fátyla,
mely kikelt a csillag habjaiból indus reggel.
Hófejű paripáid csontját beteme" e a homoksír,
fájdalom volt a te művészeted anyja,
ki kezedre és hegedűdre hajol Kelet regéiből.
Követ dobnak utánad? Úgy legyen!
Kóbor kutyám vissza se nézz!
Feledni ezt a világot éjszakától reggelig!
Felemelem a poharat és azt mondom:
Bor, te a földnek könnye vagy,
én meg az egeknek könnye vagyok!
Holnapután halo"  leszek Bukarest ala" ,
a tüzes égre repülőgépek írják fel lázas életem,
az Atlanti-óceántól a Csendes-tengerig 
meglóbálom fejem fölö" 
a kétségbeesés bombalámpáját.
Mezei virág, bánat! – nyílj ki a dallam 
kelyhéből kék virágnak
és csendeseknek, mint a hárfa könnyei!
Hej, cigány a vidámság papi kórusából!
Dobj lobogó fáklyát szomorúságunk 
rőzséjére tűzlánggá, rajta!
Ázsiai isten hegedűse!
csillogó fogsorod barbár szikrát gyújt,
elő" em állasz
és a te lótuszvirágos királyatyádra gondolok én,
Gotáma Buddha állt így a puszták szomorú tányérjában
és muzsikája felsírt a kövekből az egekre.

Feleselő versek

Szepesi József

Elszórtan, mint a gyom

Hány ezer éve, hol,
melyik földrész szülte
ezt a furcsa népet,
amelyhez tartozol?

Ki volt az ősöd, Kán,
Emír, Sah, Fáraó?
Írmagja hol fogant
e fajnak hajdanán?

Ki fi a-borja vagy,
miféle szél hozo" ?
Felelj, ha tudsz, Cigány,
nevezd meg önmagad!

Nem vagy magyar, román,
se tót, s ön-nemzeted
e népes földgolyón
– ha volt is – csak talány.

Elszórtan, mint a gyom,
burjánzik szerteszét
véred a világban
öröktől parlagon.

Emberarcod van, hús,
csont, s te is mint annyi
más ember, naponta
álla" á aljasulsz.

Ki vagy tehát, minek
kutatni? Létezel,
úgy ahogy, o"  ahol,
gyéren vagy módfele" .
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