
FEHЕR FERENC VERSEI:  

Halotti beszéd  

Anyád emlőit rágtad  
-- jogosnak vélted azt.  
Később szenvedett szótlan  
s még$etn emelt panaszt --
jaj, mért nem emelt panaszt?  

Kit röhögve átkarolt fm,  
az Os Telhetetlen,  

Ember, szólj, érdemes vglt?  

Bűneid mindet tudta,  
jobb asszony nem volt nála.  
És te, a kedveв, mégse  
mosolyogtál rája, —  
jaj, ngnц  mosolyogtál rája.  

Vidámиn táncba jártál,  
bár inge nem volt néki,  
csak egy kis méla nóta,  
bánatos és régi,  
jaj, nagyon régi, régi.  

Szobádban könyvbe bújtál:  
látnál már végre tisztán.  

nem láttad: kint az utcán  
tavasz jár fürge-vizslán  
s az oldalán tiszta kislány.  

Almaid égbe vittek,  
Vénusz volt végső  vágyad,  

ládd, most bölcsekként néznek  
réád e gyilkos ágak,  

virágzó barackfa-ágak.  
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Nyakađnak hi гkot adtál  
s a földnek testedet.  
Hisz még élhettél volna, — 
miért is tetted ezt,  
jaj, miért is tetted ezt?  

Kit röhögve átkaroltan,  
az Os Telhetetlen,  
-- Ember, szólj, érdemes volt?  

Szegények vasárnap-délutánfia  

Anyám kuksol a szoba mezteilen f ö ~lldjen.  
Előtte edény-halmaz, zsíros ronggyal. 
Rágódik a szemem Kassák öreg könyvén  
s töri a hátam a piszkos "rongy-alj.  
Anyám az asztalt törli puszta kezéve ~ D 
és mondja, hogy a szememet ne ronit'sam. 
Aztán megszeppen, hogy föl se nézek:  
-- ó, ó, iswmét lekésett,  
nem lehet ott a Yemplomban  
Mert makrancos, nagy gyerгk Iheltitem,  —
máskor a tűzre is vetettem  
Es mondja, mondja,  
mint a rokka,  
csakhogy eszemb ől kidobja  
gazt a furcsa könyvet.  
Pedig mosta szépségek, álmok  
könyvembő l mind kiszöknek 
és táborct vernek a szoba félhomályán.  
Apám úgy nevet az unokáján,  
hogy arcán a ráncok barázdát futnak.  
(Tiszta inge szakadta vállán,  
de még oda ,tud ütni a nyamvadt pereputtynak  . 

Estébe hajlik a nappafU.  
Č  сsém kis kalácsdarabbal  
vívódik a kiságy vackán.  
Anyám etetésb ől jön be. 
-- Mért nem mész te is, fiacskám, 
minta többi? .  
Hanga a szívem elönti s beleálmodom itaörékeny 
asszony-alakját egy szép, szomorú z3ersbe 
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A  Ёй i  t  yóS  tlи  /  tÖr i1 ~ с јё  
Tarka réten szüA'etétt, illatos szénában,  
Csodásmív ű  ezüstsíp f üggött a nyakában.  
Kis pacsirta dicsérte, védte tыgyfaerdő ,  
Lágy zenével nevelte szép lellét a szedő . 
Növekedve csakhamar rákapott a dalrrn, 
Nem fogott a gyereken b бiсs bagoly  italalma. 
Besétálta faluba, fújta ezüstsípját,  

gyermekien figyeiUte, csodálkozni kit Lát.  
Fölengede dalára sok-sok lélek-kéreg. 
Szégyelték az ércberek, hagy a szívük vérez. 
Kiűzték a kisfiút, elvették a sípját,  

az csak szegény mendegélt, mnerre füzek hívták. 
Nem sokáig bírta ki, lenyesetlt egy ágat;  

szívhezszóló új sípot faragott magának. 
Kerü гlгte a házakat, bár a vágya vitte,  
Színt belopni ,titkosan sok-sok szürke szívbe. 
Irigy lelkek kilesték, mint sír egymagában, 
Ráfogták, hogy maradi s nincs helye a mában, 
Vagy ha akar kenyeret, váltoxtassa hangját, 
Acélsípon dalait szívesebben hallják. 
Messzi menta kisfiú furcsa emberekttlő l, 
Dalolt dacos dalokat rendítetlen hegyrő l. 
Szűk vdit mára világ is ifjúi szívének, 
— 0, ha futó felh őcskék messzire vinnének!  
Ygy csatázott nyugtalan, csüggedt hite, cé ►ija,  
Nem gondolt a falura, már csak néha-néha.  
Naphosszakat üldögélt néma egymagában,  
Számolgatta éveit, hátra ugyan hány van.  
Fáradit vándormadarak felkeresték néha,  

csodálták, hogy sípa évek óta néma.  
Biztatták az öreget, bontson ő  is szárnyat,  
Végül egyszer megszólalUt: »Öreg lelkem fáradt.  

Balgán bólygó vén napom leáldozó f élUben,  
BeláфarrG, hogy társtalan hasztalan éltem..  

Ott közöttük szép szívem mindörökké fájna,  

Lehet, nem j,ó id őben születtem e tájra.  
0, ha egyszer egyszer ű  földtúró lehetnék!  .. . 
Heghalat benn s vén kanász, jó szelil đk üzenték,  
Arva lett a hangszere, s most az utcakölykök  
Reám várnak, kérdezik, mikor jön a tülkös?  
Balgán bolygó vén napon Ieáldozó f élben,  
Dé mert egyszer érezni akarom, hogy éltem,  
Bemegyek a faluba, tülkös .tehenesnek,  
Síró tülök hangjában, ők majd rámismernek.«  
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