Nyelv és varázs

Fehér Ferenc

Mit bánom mint mondja más
nékem csobolyócsobbanás
Másnak csak táj és sík világ
nékem akác és hársvirág
másnak most kapott otthona
nékem édesszép mostoha
olykor jégszív ű jégverem
ahol tőkén is jég terem
máskor ribiszke gyöngyei
pipiske sz őke könnyei
Tisza-könyökben altató
lányvállra hulló barka-hó
mezitlen talp alatt mácsonya
mákvirágmez ő mákonya
tavasszal krajcárka fecskEffi
gond jégverés pajzstet ű
nyáron szeder és kék kötény
marokver ő lányok gyöngy đlén
eperfák porcf ű láng utak
titkot Iehel ő mély kutak
tarlón át vízhordó kisgyerek
akit még nevér ől ismerek
égzengés ami itt úgy hasad
hogy sírukból vet ki holtakat
s ha jönnek testvéri záporok
vizük mi szívünkön átcsorog
a fájás b ő inge ránktapad
s csak szárítkozunk — vert házfalak
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Másnak paraszti vén kufár
nékem ö a Nagybajszú Pál
szeme öröktelt csobolyó
fölcsobban benne mind a szó
másnak üresült vén csöbör
nékem a toldis két ököl
s asszonynép között kackiás
mókázó garabonciás
ágnyikorgató vén ‚kar
arcába hetven tél rivall
ifjúsága szép t űnt kakuk
útja ha fut távolba fut
rá már csak királydinnye vár
ha megy magával vinni bár
megóvna hótól szélt ől és
nem várna itt kenyértörés
karomba bújna szép kacér
dűlőkön járó kósza szél
Másnak csupán a lóhere
nékem köménymag 56 szeri
heréb ől tűnt tapsi kandikál
ecet fán ökörszem hangicsál
ismerem dombját katlanát
fölöttük életem lobban át
babona rémség förtelem
de élet! életed életem
Mit bánja, mit is tudja más
mi az csobolyócsobbanás
Nékem embernyi rozskalász
ahonnan csak a Napba látsz
más fölött dögletes bugyborék
fölöttem hazai bíbor ég
más szemében csak tarka szín
enyémben balladás karmazsin
Hát partszakadékok pandalyuk
rejtsenek itt ha meghalok
árnyam ha messze kujtorog
verjék sallangos ustorok
nyergeljék böjti vén szelek
glédicstövis ű kengyelek
szájamban n őjön zöld moha
mérgezzen szeret đm csontpora
S az id đ amely mint gyík oson
az legyen szörnyfa gyilkosom.
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