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Fekete Vince versei 
 

 Nagytermészet
 

Az ötvenfokos szilvapálinka az istene, a paprikás
háziszalonna, a házikolbász s a lájbielőnyi flékeny
    minden dolgok csimborasszója. Úgy tud enni,
inni, mulatni, hogy egy egész, nagyböjt utáni
    csendőrkommandó megirigyelhetné. Dolgozni
is úgy, mint az állat, reggeltől estig, s ha kell,
    éjszaka is, hogy miért?, hajtogatja: a semmiért.
 
Még a legmegátalkodottabb rosszakarója sem
mondhatja rá, hogy udvarias, előzékeny, kedves,
    romantikus, kenyérre kenhető, vajlelkű, amolyan
nőknek való finom, fogyasztható valaki volna.
    És nem mondhat senki semmit neki, amire bár
egyszer is, de helyeslően bólogatna, mert sértésnek
    venné, s jaj annak, aki ilyenkor a szeme elé kerül!
 
Az asszony, a gyermekek nyilván szóba sem jöhetnek;
az ő véleményük nem jön számításba sem itt, sem
    ott, sem máshol; sem kapun belül, sem azon kívül,
amíg bírja erővel, szusszal és főleg hangerővel; 
    mert megmutatná ő, hogy es kell aztot (bármit!)
megereszteni, hogy az úgy mennyen, ahogy kell!
    Ahogy ő tudja, mondja, akarja, követeli...
 
Káromkodás káromkodást ér, úgy szórja, cifrázza,
hogy a néplelket vájkáló szakemberek naphosszat
    jegyzetelhetnék a kacifántosnál kacifántosabb
rögtönzéseit. Mindent tud: mindent jobban tud; 
    s az ő szemében az akadémikus professzor is a
fejőlegény képességeinek szintjéig érhet csak fel. –
…………………………………………………….
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Vallásos, csak templomba nem jár, mert ő akkor
is dolgozik, amikor más kikenve-kifenve elmegy a
    vasárnapi szentmisére. Neki nincs, erre sincs ideje.
A feszültség feloldására hétvégeken belesír vagy
    halkan belesóhajt az éjszakába, amikor késő éjjel, a
Csillagból hazafelé tapogatva, kérdezz-felelek alapon
    a vándorfelhőkről, az ablak alatt síró akácról esik
    
szó a nótákban; de a székely sorsa is megemlítődik,
ami, nem lehet másmilyen, csakis szomorú. Előjönnek
    még a doberdói nagy hegyek, elő az eresz alatti
fecskefészek, az én jó apámnál nincs jobb a világon
    társaságában, majd mindenre ebben a hatalmas
világvégi keserűségben és szenvedésben meg árvaságban
    és nehézségben felteszi a koronát a Margit híd alatti
 
csipkés kombiné. Lefekvés előtt, otthon, a széken ülve
sír még egyet a székely himnusz szavaira, szókapcsolataira.
    Italt is követel még, köményest, me’ az is az istene, de a
vizespohár, a frissen sült flekken társaságában, csordulásig
    töltve ott marad előtte, az asztalon – érintetlenül.
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Riadólánc. Kritikus távolság
 
Halványuló csillagok, darahószitálás, óriási
    pelyhekben hulló, omló, ringatózó hóesés!
    Nagy kondérokban zubogó víz a plattenen,
    recsegő-ropogó, száraz bükkfa a kályhában.
    Megtisztított fokhagymagerezdek, fokhagyma 
    és hámozott alma illata, májasba valók!, sárgálló
    köményes pálinka. Készülődés apró villanásai
a levegőben.
 
A kések kifenve, a kötelek kiakasztva az istálló elé;
    a hó elsöpörve az udvaron, a hátsó udvaron,
    a kapu előtt; mindenütt széles ösvények futnak
    jobbra, balra, a kúthoz, a konyha irányába,
    a pincéhez, az istállóhoz, a kertkapuhoz;  
    a bejárati vaskapu is már rég kizárva, már a
szalma is, három-négy köteg az istálló földjén;  
    a fogókkal, mészárossal már előző nap minden
    megbeszélve; csöbör hideg víz előkészítve
a fürösztéshez.
 
Lábdobogás, verik a cipőikről le a havat az emberek,
    „Pálinkás jó reggelt!”, s már koccintanak a
    köményessel. „Na még egyet, hogy el ne fusson!”
    „Még egyet megiszunk-e?!”, de meg se hallják, már
    mennek is. „Csak halkan, hogy ne idegesedjék fel”,
    ugornak a férfiak, megragadják a fülét, a két kötél
végét, s vonszolják, tolják kifelé, az istálló elé, ahol már
    előkészítve várja a sarkaiból kivett, földre fektetett
    kertkapu. „Hol van a kés?”, gyöngyözik a homlok
    az izgalomtól. „Hozzátok a vérestálat!” Sugárban
    szökik ki a vér, habosan zubog a tálba. Az állat hörög
    még egyet, aztán megfeszül, mintha áram rázná,
hirtelen remegni, reszketni kezd. „Jöhet a szalma!”
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    S már lobog a tűz, száll a pernye magasra fel a
    levegőbe, imbolygó fény világítja meg az udvart, a
    zúzmarás fákat. „Súrlókefét gyorsan ide!”, és súrolják,
kefélik fehérre, tisztára.
 
És pálinka kerül elő, mert bontás előtt „meg kell élezni
    a kést, ha nem, nem vág”, és már kanyarítják is le a
    lábakat, vágják le a fej felső részét nyakszínnél,
    szépen le a fülek mellett, siklik a penge végig a
    disznó hátán, ott ragyog a hátszalonna is, mint
    remegő, „vörös erezetű fehérmárvány”, vágják a
gerincről fejszével a bordákat, gőzölögve, párállva
    omlik a tálba a bendő, másik edénybe a szív, a máj,
a tüdő, az „orjossa”, a „gyöngyösse”. A disznó, mint
egy hatalmas, kiterített, párolgó-gőzölgő mellény. –
 
Zsírszag és vastag párafelhő csap ki a házból, kályha
    szélén az agyas leves, fő a hurka, készül a feltűrt
    hús, a pálcikás hús. Friss házikenyér, hagyma,
    cékla, káposztacika, savanyú uborka várakozik
    az asztalon, előtte még egy-egy kupica pálinka,
    vagy kettő, hogy „megvesse a húsnak az ágyát”.
Délutánra a férfiak már békésen alusznak – „Mit mind
    táccsátok itt a szájatokot, s szóltok belé
    mindenbe, mennyetek bé, legalább nem vagytok
    láb alatt!” –, alusznak keresztbe feküdve, egymás
    mellett az ágyon. Egymástól jó távol a földben.
    Álmodik is mindkettő, hogy vajon melyikük viszi
majd tréfából zsebében haza a gondosan papírba
csomagolt disznószemet.


