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s mert holnap h6tf6
kiinnyri gonddal sziv6ben

A vi{ros...

De a betegek
korhelyek
k6lt6k
s m6g ndh6ny m6s eff6le
ablakhoz nyomja homlokdt
kindz a vakstit6tbe
s hosszan
magdba b6mul

M aj d Lgazsilgszol g 6ltat6skor

Az iirdtig: iirdtig - van ha van -
Volt-e vele dolgom? - Tal6n
Nem jdtt pat6san szarvasan
azt hiszem mindig szelfd arccal
Tett-vett velem 6s j6lesett
mosolyogva kedvvel fogadtam
s az a mosoly az a mosoly
az a mosoly az bennem 6 m6r
6,s az a kedv is azis o -
Majd igazs6gszolg6ltatdskor
az igazsflgszolgdltat6
ha m6r nem is bocsdtja meg
(ha van mit megbocsdtani)
k6rem gondolja meg hogyan volt

A magam sziriltdzilban

A magam szinhdzdban
itt a legnehezebb

Meleg teny6rb6l
soha a hidegbe
soha kiesve
soha m6shova
Mikor hal6lba
benne akkor is csak
s nem 6rhet ott el
a hal6l soha

[[tt voltam-e m6g. . . ?]

Itt voltam-e mdg vagy a mdsik parton?
Ldlegzetem ki-bejdrt
S 6rz6ketlen 6rz6keim kitart6n
lrzdkeltdk a hold-bdrsony homdlyt.
Maradtam volna ott tril (ha val6ban)
gytiretlen semmis6g!
De csalt a gyiirdtt ftild hivogat6an
6s visszajdttem ezt azt tenni m6g

Ydzlat

Ezhdt a kert, a gyakran versbe irt kert.
Most t6l van, h6 van, s mint a puszta sirkert.

tr

Alv6k kdzdtt

A v6ros...

Eitetrcteiar
polg6rai nagy r6sze tril m6r
t6v6n szeretkez1sen
alszik
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volt. Nagyon sajn6lom szeglnyt. 86r alig tal6lkoztunk. Temet6s 7-6n

d. u. 1 6rakor. Hamvaszt6s. En el6re kimentettem magam. Nem bir-
ndm ki."; Csorba Anna a koltri n6vdre. Haldla utdn a kilenc Csorba-
testvdr kdztil mdr csak Cs. Gy. ds Etelka hrtga 6lt. (I'd' mdg 392. o.,

Ndvdrem 6s htigom.)
305. Jobban mint most = Uj Tiiktir. 1984. XII. 23. 17 '
306. [Most biilcs leszek.../ = Jelenkor. 2000' 7-8.760.
307. [Wedres Sdndor 70. sziiletdsnapjdra] = Wetjres Sdndor 70.

sziilet6snapjdra. P6cs, 1983, [Kiad6 n6lktil] [37.] o.; Kdzirdsos kiizld-
sek = Jelenkor. 1983. 7-8. 688. kL mdg. 378. o., [Gydzdtt a test...J

314. IAtdnydllis...] = Jelenkor. 2000. 7-8. 76U762.
316. Mindtiibbeket = Magyar Nemzet. 1983. XII. 24.19.
317. December = Magyar csal6di kalendr4rium, Bp' 1987, HNF

Csal6dv6delmi Tan6csa. 3. o. = 1987. [H6nap-sorol6]. [B6k6scsaba].

[1987], Kner Ny. [26.] o.; Kisalakil bibliofil fiizet, melyben minden

hdnapot egl magyar koltd versdvel ds egt rajzzal illusztrdlnak. Ezen

a cimen ,,TdI van, meztelen dg-bogak" kezddsorral a kdltdnek mdsik
verse is megjelent. (A hiil panasza. 15. o.)

320. [Egy leveg6...] = Elet 6s Irodalom. 2000.X.6.27.
320. [Gomoly kitddk...]; Gdpelt kdziraton ctm helyett egy rdmai

szd.m - X - olvashat1. A gdpelt kdzirat tt)bbi rdsze nincs meg. A

versesfiizetben iindll6, cim ndlkiili verskdnt taldlhat6. A gdpelt kdzirat
szbvegdt kdzdljiik.

321. Valfiban nem tudndk?; A kdlt6 Csikorgd c. kiitetdnek 94.

oldaldn megjelent vers telies szdvege. A kotetben csak a vers els6 16-

sze jelent meg.
322. [Nem leszmdr itt...]; Ielenkor. 2000. 7-8.763.
323. Nehdz = N6pszabadsdg. 1985. D(. 14. 13.

324. [Csak ne vinne.,,] = Jelenkor' 2000.7-8'763'
324. Trtftfts = Elettink. 1984. 11. 1722.
325. Hiszdkeny =I,Ji ir6s. 1985. 9. 17.

327 . [Temetek...] = Jelenkor. 2000.7-8.764.
328.Ilyen talin = Elet 6s lrodalom. 1985. III. 8. 5.

329.Akkonadn=Magyar Nemzet. 1985. V[ 13. 1l'
330. [Semml Csfd...J = Hitel. 2000. 9. 19.

33 1 . [Az unokdk is abbahagyt dk. .. ] ; I-d. 3 3 4' o., Iitogatflk
331. Mdg - Vigilia. 1986.3. 199.
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332. Elvisele* =.rJiir6s. 1986. 10. 95.

332. Tdvedds = Uj frds. 1985. 9. 16.; Ezen a cimen ,,Jiin az abla-
kok ideje" kezddsorral masik vers is megjelent. (Gi)rbiil az id6. 56.

o. 6s Csikorg6.47. o.)
334.Iitogat6k. Unolcdimnalc = N6pszabadsdg. 1985' XI. 16. 13.;

Csorba Gycizdnek hdt unokdia volt: Eszter ldnydt6l Hajdindk Szilvia
6s Hajdindk Eva, Nodmi ldnydt1l Pintdr Bdlint, Pintdr Viola ds Pin-
tdr Abel, Ndmetorszdgba hdzasodott Zs|fia ldnydt1l Prell Krisztidn
ds Prell Bianca. A kbltd szdmos verset irt r6luk-hozzdjuk, melyek kd-

ziit tiibbet ktizltink ebben a kiitetben is. Ld. 144. o., Kicsi Bdlint; 169.

o., Kdr6s unokdmhoz; 1B4. o., Viola rajzai; 199. o., [Kiiriiliittem
Idrmdatak...l; 2a3. o., Kisunokdm miitdtje; 244. o., Karambol;
261. o., Ldtogatdsok; 304. o., Egyiitt; 331. o., [Az unokdk is abba'
hagytdk...l. Az Unoka-rigmusok c. verse (Gdrbiil az id6. 102. o')
minden mokdjdrdl tartalmaz kis rigmust, kivdve Prell Biancdt, aki
1988-ban sziiletett, a vers keletkezdse utdn.

336. Alig remdnykedik = Forr6s. 1986. I 1. 28.

336. Lehet = Vigilia. 1986. 12. 924.

336. [Aludtam s kdsekkel kutattak..'/ = Jelenkor' 2000' 7-8'
767.; A versesfilzetben az el6zd oldalon, a lap tetei1n ieg,tzet: ,,85.
dec. 5-19. Ideg- ds ehneklinika. Dec. 11-6n mitt6t, Aorta carotts

interna-szr.ikillet (dr. Stefanics Jdnos)"; Sillyos drmiitdtje utdn frt
vers. A mtitdt sordn rovid id6re ntegdllt a koltri szive. Az orvosok ilj-
radlesztettdk. dr. Stafanics Jdnos az operdl6 orvos. A kaltS tobb ver-
set is [rt errdl az esetrdl. Ld. pdlddul 337. o., Meleg tenydrben ds

338. o., [Itt voltam-e mdg...?]
337 . Vdllahti kell = N6pszabads6g. 1986. VIII. 20. 17.

337. Meleg tenyirben = Vigilia. 1986. 12. 924. Ld' 336. o.'

[Aladtam s kdsekkelkutattak...] 6s 338. o., [htvoltam-e mdg...?]
338. [Itt voltam-e m1g...?] =Tiszatdj. 2000. 9. 13.; Ld. mdg 336.

o., [Aludtam s kdsekkel kutattak...] 6s 337. o., Meleg tenydrben
338. Vdzlat = Tiszatdj. 1986. 4. 10.

338. Alv6k kiiziitt = Kort6rs. 1986.7 .30.
339. Majd igazsdgszotgtiltatdskor = 6j ir6s. 1986. 6.3.
339. A nwgam szinhdzdban = Kortdrs. 1986. 1 . 29. = Magyar Hi-

rek. 1986. 24-25.Irodalmi mell6klet. 49.

341. Mire val6 = Hitel.2000. 9 19.


