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C.sorba Gydz6 1916. november ZL4nsziiletett. Ondletrajzi kdltem6-

nye,az Ocsfd6 Cvek egyik szakaszaban frja:

Picsett, Vlmos utca 23-ban

: szi),lettet4 kilerc kiiziil nyolcadilotak.

Apdm N ag ladll6r6l" a Ttszdn onnan

val6 volt, anydm Vecsdrdl, a okis lak"

falujdbdl. A zdld Mecsek gerince

sremilk el6l mindkettdt e ltakar la.

Fdl Cvndl hosszabb ideig nem volt t6vol sziildvdrosdt6l. Ktilsd ktirei-

ben csak annyit vdltozotl dlete, hogy meglakta a v6ros tdbb hdz6t, s

ma k6t ulc6val oddbb. de vdltozatlanul Pdcsett 61. Kdltdszete - n6-

h6ny m6s, 2O. szAzadi kiilt6, JuMsz Gyula, Guly6s Pdl, Thkdts Gyu-

la p6ld6jdval egyiitt - ottlilIszikigazolni, hogy vid6ken, az irodalmi

ilet k<izponti f6rumait6l t6vol is lehet maradand6 Cs teljes drtdkti

6letmfivet ldtrehozni.

KiiltdszetCnek ktizponti dlmdnye a kiirnyezethez, a vdroshoz, a ter-

mflszethez,a kerthez, a csal6dhoz f$z&6 sz.emdlyes emberi kapcso-

lat. A jelen gyfijtemCny az.okb6l a verseibdl kdzdl vdlogatdst, ame-

lyekben ez az 6lm(ny hangsrilyos szerepet kap.
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EGY EUTUNT PECSI UTCARA

Ndhdny grimbtit kivdjnak zoldess6rg6t

az est€bfl az utcal6mp6k

6s Sltal6ban

inkibb csak fdlhom6ly van

igy Mt r<ivid sdt6m vdgezteig

az rij abb gy ilszszertart6s hi bdtla n ul me ges hetik

Innen csfszott a Majl6th utca

a Tsolmy -hin dfsze-p ucca

mellett poros

fttesttel6s koros

hdzakkal a Sikl6si 6tra 6t

most tithetem nyomdt

el6kel6 fjdon lak6telep

csilldmlik tetszeleg

hely6n

ArCgi kdpet k6pzelt l6dik6m

szent vackai krizd haj(thatom

ism6t szegdnyebb-lett v6ros-szeg6nye 6n

H6t bizony nincs mese

ezen nem fordit senki se

id6nkdnt kellenek

effdle rendcsin6l6 szelid man6verek

S j6 hogy az 6llomdsra tartok:

sfirtilnek az idegen arcok

6n is k<innyebben temetek

ha k<izttik lehetek.
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