
  

 

 

 

ORAVECZ IMRE 
 

Szajla 
VERSTANULMÁNYOK EGY FALUREGÉNYHEZ 

Baji-pást, csináltút, Szárazrét Felett, Kiskút-tetõ, Ujiszkó, Csutaj! 
 
Baji-pást, csináltút, Szárazrét Felett, Kiskút-tető, Ujiszkó, Csutaj! 
 
Hej, ha még egyszer át-, végighaladhatnék rajtatok Dregolyba menet! 
Ha alám terülne a régi kocsiút, a gyalogút! 
Ha helyén volna a Fenyves! 
Ha libát őrizne valaki a Keresztnél! 
Ha kaszasuhogás hallatszana Szagyiból! 
Ha szembe jönne egy szénával megrakott lovaskocsi Kisfüzes felől! 
Ha vizet meríthetnék Kiskútban a kiskútból! 
Ha kukorica zöldellne Szárazrét-oldalban!  
Ha Rozi neném, vagy Csaba nene hajladozna a sorok közt! 
Ha búza, árpa, rozs hullámzana Pipis-hegyen! 
Ha virágzó lóhere virítana Koponya-tetőn innen! 
Ha kosárnak való, kezelt vessző piroslana odaát a völgyben! 
Ha az erdő előtt összetalálkoznék Vahalcsik sógorral! 
Ha fák alól kiérve megcsapná orromat a földieperillat! 
Ha messziről megpillantanám a szőlőnket! 
Ha szőlőnkben megvillana anyám fejkendője! 
Ha feltámadna az a határ! 
Ha várna a katlan! 
Ha megvolna minden! 
Ha megvolnék én is! 
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Új-Szajla 
 

Most a nyárikonyhából lett kis ház megtartása, 
most a megmaradt telekrész bekerítése, 
most egy kuvasz beszerzése a berni pásztor mellé, 
most a disznóól, a tyúkól, a szénapajta, a félszer lebontása, 
most kutyaétel-főzőhely kialakítása, 
most új kapu nyitása az utcai oldalon, 
most meggyfák, bukszusbokrok telepítése, 
most a volt baromfiudvar befüvesítése, 
most madáretető összeütése,  
most szín emelése az autónak, 
most tűzrakóhely létesítése az autószín mögött,  
most a víz, a gáz bevezettetése, 
most gázkonvektor, vízmelegítő beszereltetése, 
most a terasz eltakarása oldalfallal a szomszéd szeme elől, 
most az ajtók, ablakok áthelyeztetése, 
most a földszinti helyiségek átalakítása nappalivá és konyhává 

[arra az időre,  
mikor már nem tudok felmenni a lépcsőn az emeletre, 
most veranda csináltatása, honnan majd a naplementéket  

[nézhetem, 
most kandalló rakatása a nappaliban, 
most a falak külső szigeteltetése a tél hidege ellen, 
most fáskamra és szerszámoskamra építtetése, 
most pince készíttetése krumpli- és zöldségtároláshoz, 
most a ház és a melléképületek összekötése járdával, 
most japán kőlámpás felállítása a kapu közelében, 
most csúszásgátló elhelyezése a fürdőkádban, 
most egy kényelmes, nagy karosszék vásárlása, 
melyben órákig ülhetek az ablak mellett nyugodtan 

[elbóbiskolhatok – 
 
még mindig azt hiszed, 
hogy berendezkedhetsz itt az öregségre, 
hogy kibírod majd egyedül, 
hogy beéred az árnyakkal? 
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Elza és Hóka 
 

Elza nagytestű, fehér kuvasz, 
Hóka kistermetű berni pásztor, 
ők vigyáznak az új-szajlai házra, 
 
tombolnak örömükben, 
mikor megérkezem, 
és vigasztalhatatlanul szomorúak, 
mikor távozom, 
de távollétemben is hűségesen szolgálnak. 

 


