
VÉGH GYÖRGY:

FALUN
Messze vagyok Pesttől, lármáját meguntam,
Naphosszat henyelek álmos kis falumban,
dirmegek-dörmögök, jónagyokat alszom,
szakállat ereszték, növesztem a bajszom,
mi mást is csinálnék? semmihez sincs kedvem,
messze vannak tőlem, akiket szerettem,
messze vannak tőlem, vagy én vagyok tőlük:

hiába várom, hogy hírt halljak felőlük.

Messze vagyok Pesttől, egyedül és messze,
emberekkel is csak néha jövök össze,
jobb is, hogy így van ez, nyugodtan élhetek,
lassabban múlnak bár a napok, a hetek:
kenyeret majszolok, verseket mormogok,
ha meg fáradt vagyok, akkor csak hallgatok;
többet hallgatok hát, mint mennyit beszélek:
nem is voltam híve soha a beszédnek.

Földudál a kanász, alighogy megvirrad:
a kertbe megyek, hogy friss levegőt szíjjak,
futkos a sok malac, igyekszik a rétre,
ott töltik a napot vígan heverészve.
Aztán a tehenek jönnek, meg a kecskék,
tőgyükben hozzák majd este a tej ecskét,
sietnek ők is ki, hogy sokat egyenek:
a szakállas kecskék, a jámbor tehenek.

A legyek zavarják többnyire a csöndet,
meg a kölyökkutyák, ha cigányok jönnek,
megugatják őket, lábuk után kapnak,
de minthogy ugatnak, nemigen harapnak.
A poros utakon csak néha jár autó,
szekerek döcögnek. ökör húzza, vagy ló;
szamarak is járnak kocsik elé fogva,
de bizony gazdájuk nem megy velük sokra.
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Ablakom előtt a rőzseszedő lányok
dalolnak vidáman, libeg a szoknyájuk,
mezítláb járkálnak, kezükben esernyő,

derült az ég ugyan, de még lehet eső.

Meleg van erősen, a cica is álmos,
még ma nem is mozsdott: baj sza is lekváros,
bekenték a lurkók bajuszát szegénynek:
dühös ám, jaj lesz ma minden kis egérnek!

Estefelé aztán népesebb az utca,
Kiáll az asszonynép egy kicsit az útra:
urukat várják a fiatal menyecskék,
az öregebbje meg leginkább a kecskét;
várták ők is hajdan tüzesvérű férj ük,
mások lesték akkor: jön-e a kecskéjük,
de bizony idővel ők lettek a vének:
szakálluk is nőtt már, akár a kecskének.

Felhő kerekedik az utca porából,
hazatér a csorda, velük jön a pásztor,
karikás ostorát meg-megpattogtatja:
talán aki süket, még az is meghallja.
Csöndesebb az utca, hazatért a csorda,
dolgára siet az, kinek még van dolga.
Hűvös már az este s a tűz közelében
jobb ám üldögélni, mint a hideg szélben.

Csak néhol pislákol elvétve egy lámpa,
bibllát betűzget talán a gazdája,
vagy kenyeret dagaszt az imbolygó fénynél,
vagy tán anya virraszt lázas gyermekénél.
Az utca néptelen, kutyák vonítanak,
s meglapul a sok ház a zúgó fák alatt.
Borult az ég nagyon, ninosenk csillagok,
nem vár a szeretőm: hát haza ballagok.

(Bernecebaráti)
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