
ORAVECZ IMRE Falun Alól·
(Szajla: verstanulmányok egy faluregényhez)

A kocsiút és a Patak közti lapály, mintegy Hosszúk folytatása,
Nagyhalom lábától nagyjából Rácfaluig terjed,
elég kis határrész.
mégis külön neve van,
de nem sokra tartották,

ma fel van törve,
valaha teljes egészében rétnek használták,
mert túl nedves, vizeny8s volt,
még csátét is nevelt,
bár annak is hasznát látták,
hiszen az adta a legjobb kévekötélnekvalót,

a mi darabunk mindjárt a faluvégi kereszt után kezdtJdött, az útra
merőlegesen,

és olyan közel esett a széls8, a Gricc-házhoz,
hogyha munka közben kifogyott a kossónkból a víz,
csak oda ugrottunk be újra tölteni,

innens8 végén tűrhettJ szálas fii sarjadt,
de beljebb elromlott,
és középtájt úgy elszittyósodott,
hogy néha még káka is n8tt rajta,

apám kaszálta rendszeresen,
mi anyámmal csak szénát, sarjú t kezelni, összeszedni jártunk rá,
a forgatás nem okozott különösebb gondot,
a rend alá löktük a háromágú villát és hirtelen átpördítettük,
de a gyfijtés mindig próbára tett,
mert gödrös, lyukacsos volt a talaja,
és mindig akadt a gereblye,
a sok éles saslás meg felsértette a talpam,
ha nem csúsztattam elég óvatosan,

legjobban azonban akkor haragudtunk rá,
ha elöntötte a víz,
és abból kellett kihúzni a takarmánynakvalót,
a térdig ér8 barnás Iében ugyanis nyüzsögtek a piócák,
és menten a lábunkra tapadtak,
ha véletlenül hozzájuk értünk,
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ezektől az időszakoktól eltekintve békén hagytuk,
nem foglalkoztunk vele,
csupán ott volt,
és élte a maga nedves életét,

csak távolról vetettünk rá egy-egy pillantást,
a Patak-parton lévő káposztafóldről,

vagy a kocsiútról,
ha a Recski Határba, Csapás Aljára igyekeztünk, vagy Darnóba

gombázni, vagy visszafelé,

sűrűn elmentünk mellette,
de olyankor nem álltunk meg a kedvéért soha,
csak mikor egy vonalba értünk vele,
némi éllel mindig azt mondtuk. na, itt a rétünk.

nem jelezte semmi, karó, cövek vagy más,
mégis pontosan, centiméterre tudtuk, hol van.

••

BALlA O. KÁROLY Unnep
A fellegek is vérben szálltak el,
holfelnégyelve elcsuklott egy pára,
még visszanézve önnön halálára,
ahogy a tűz az éjben énekelt.

Már indultaka szomjak egyre fel,
de - tekintettel hajlottas korára 
mégfüstölgött a föld s kevéske pára
is szállt a völgybe, mint halottlepel

A kisded felhők úsztak néma gyászban
- már tartott lenn a tor, a harci nász,
és pattogott a tűzben nyers akác,

karátos tölgy és mindenféle fenyvek.
Borvér is folyt az orvvadász hatásban,
hol táncolt ötszáz buzgó - s egy eretnek.
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