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C S O K O N A I   A T T I L A

Szülõfalum egykori és mai lakóinak

Talán a nagy meleg1 okozta talán az izgalom
Balfék módra elsétáltam szülõházam2 mellett
Kívül vagy belül változott meg jobban Kisbajom
Nincs magyarázat vers meg nem érdemellek

A Rákóczi miszerint Új utca3 mindig egyenes volt
S én hülye kanyart vizionáltam hol a határnak
Fordul a dûlõút a hársfasor és a vegyes bolt
Viszont eltûnt töredék a paysage composée-tárlat4

Sötét oszlopok õrzik a hõsök fényes névsorát
A Rózsa Ferenc itt is szimplán Rózsa utca lett
Roma-nap volt kár hogy nem maradhattam tovább
S hát hogy ne jutott volna eszembe a hatkerület

Papyrruszi gyõzelemmel ámít a nagyváros
Hol a gyermekség standardját5 meg kell találnom
A fiúról aki szófogadó szabad és néha magányos
Volt ó harminc év mi mindent a tudat alá nyom

Rendben tartják a falut hisz lakik itt egy valódi honatya
Apropó a trikolór az EU-zászlóval V betût formáz6

Kutasig busz visz s onnan van a népeknek vonata
Ki gyógyulni vagy halni akar várja a szabási kórház7

Utóirat:
„Makacs kutya az emlékezés oda heveredik ahová éppen
Kedve tartja” – mondja a holland kortárs Cees Nooteboom8

Teremt takar a metafora vagy tükröz absztraktot konkrét képben
„Majd emlékezni jó lesz” – visszhangzik vádként is vigasztalón

1 Fahrenheit 85
2 A 16-os számú ház
3 A szülõfalum hét utcája c. versem attól függetlenül az egyik, sokak által kedvelt, legjobb
ötlet-versem, hogy azok az utcanevek nem Kisbajomban fordulnak elõ kivétel nélkül, hanem
inkább Belegben, Kutason, Szabáson, Nagykorpádon. Egyébkén majdnem minden kis fa-
lunkban.
4 Megkomponált tájkép.
5 „Neveljünk tökéletes gyerekeket, s közben amennyire csak lehet, feledkezzünk meg arról,
hogy egyszer felnõttek lesznek, gyerekként neveljük a gyerekeket, s ne egy példás felnõtt
eszményképe vezéreljen bennünket, hanem a gyermekség standardja,” (Ortega y Gasset:
Don Quijote az iskolában.)
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6 Európa zászlaja eredetileg, vagyis 1953-tól égszínkék mezõben, zárt körben elhelyezkedõ
12 csillag. A szín a reményt fejezi ki, a csillagok a népek egységét szimbolizálják. Számuk azóta
velünk is nõtt, mint tudjuk.
7 Nem hiszek jóslásban, álomfejtésben, számmisztikában, nem vagyok babonás sem, a helyne-
vek mito-etimologizáló magyarázatától a hideg kilel. De Szabásról annyit: itt halt meg az egyik
nagyapám és nagyanyám, a másikat itt láttam utoljára. Engem egy húsvéti rokonlátogatáskor
itt kapott el az influenza, melynek súlyos szövõdménye lett. (Évek óta már nem kórházként
mûködik. A párkák tehát kiköltöztek.)
8 Az idézetet D. Draaisma A metaforamasina c. kötetében találtam. Cees Nooteboom az egyik
legjelentõsebb kortárs holland író. Magyar olvashatók mûvei.

Vers kistájból

Nem halványulnak csak sárgák
A nyurga aszalói nyárfák
Lombjuknak hulltát várják
A telet mely kis hópárnát

Sem terít rájuk meglehet
Emigrált hónapok átvészelt hetek
Után jólesik megsejteni mit jelent
Szabatos hûség térben idõben a rend

Szentlélek felé


