
FEHÉR JÓZSEF ANDRÁS VERSEI

Születtem Budapesten 1940 nyarán.
Altalános iskolát és gimnáziumot végeztem.
f:rettségi után sokfelé hányódtam : esztergályos, röntgenasszisztens medikus.

földmérő és éjjeliőr voltam többek között.,
Mindez nem zilált szét; rendszeresen műveltem magam. Filozófiával, keleti

vallásokkal és történelemmel foglalkeztam behatóan. Húszéves koromban kezdtem
verseket írni.

Elsőként a Vigilia közölt 1963-ban, majd a párizsi Magyar Műhely s a noviszádi
Hid következett, s csak sokkal később: az Első ének antológia, az Élet és Iroda
lom, JelenkoT stb.

Verseim közben gyűltek ...
Már régen összeállt belőlük egy kötet, melyet időnként be szoktam nyújtani

kiadókhoz.
Gyermekek számára is írtam verseket, azonkívül fordítottam - nem szakmány

ban - keveset: kínaiból, japánból és svédből: kedvenc költőimet.

Szerétnék a továbbiakban is kevés, de jó verset és tanulmányokat írni.

Fehér József AndrcU
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I.

Lesújtó kinszenvedés
Tegyed - akárki 
Naggyá az emberfiát

E z é r t
Nem parancsolok "eád

hogy távozz el
Hanem
Szemtől-szembe fordulok veled
Ha bOTdáimat visszafelé

•Számlálni akarod

II.

Tudatos szenvedésre csak
Néked van jogod
Ki ember vagy
Hozzám hasonló

Súlytalan óra
Kábultan forgó mutató
Minden változás
E nélkül

és a teremtő szava s e m m i

Mert félénk vagy
Ritkán látogat ő

Ki az erősekkel napszámTa küszködik

Birkózz véle csak
Folyvást-fogyó erővel birkózz
És ne feledd
A vesztesé a győzelem

III.

Görcsös
Fekete záporként
Zuhogva egymásra
Élünk mindahányan
Pusztító földiek

S mig fölénk
Győzhetetlen toronyként

tornyosul
Az angyalkéztól izzó ósanyag
Talpunk alatt bolyg6nk
Mélyebb rétegei
Gonosz álomba dermednek

Mondjátok velem fél-hangosan
Mindenki mondja
Lenni akarok

- kell
Hogy a Természet

tovább
én-általam

éljen

[gy-szóljon
Az emberiség-ember szava
Igy -
- Sz6ljon az újra-teremtő



IV.

Nem
Gonoszul röpködő szaoaka:
Hanem valódi b á t o r s á g o t
Kívánok

Néked
Emberiség

Elrághatatlan zabolát
Amit önnön szádba te raksz

Fogd magada't 
Irányítsd előre s fölfelé
Határtalan kedved szerint

VI.

F.skiLdj

VII.

FOL FOL

V.

Esküdj a T ű z r e
Meg a Levegőre esküdj
Ha benned Föld van és nehéz Víz
Mely kábultan
Forogni kényszerít

s keringeni

Hogy az egyedül
Lehetséges-virágot
A gyászos Föld-anyát soha
El

nem
feleded

És a vizet sem amely
Földi korlátok közé
Lezuhant lebegés

PROMÉTEUSZ FIA

TERMÉSZET -

- FELSZABADITÖ

SZABADITSD MEG MAGAD!

BOLCSESSEGEK

Amit az ég akar, hogy tudjunk, megjelenteti ő maga.
Nem gyűlöletre, szeretetre születtem.

Sophoklesz

Költő, hangoztasd a panasz szavát, de mégis, győzzön a jó!
Aischülosz

Minden szenvedélyünk az öröm szeretetéből vagy a fájdalomból szilletik,

Helvéttus
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