
Nagy Attila

CSILLAGKÖZ1

1.
A kenyeret még jegyre adták
S én az elemista
Szórakoztam a szóbeszéden
Míg apadott a lista

A sor a bolt elõtt kanyargott
S a cselédek (sok lárifári)
Ott beszélték meg hol lehet
Csütörtökön legénnyel hálni

A friss kenyerek illatát
Sejtjeim mind beitták
Míg arrébb a téren kisgyerekkel
Teltek meg a hinták

2.
Apámnak mandzsettás nadrágja volt
S hófehér keményített inge
Anyámnak lenge babos ruhája
Illata Köln-i kölnié

Az öcsém és én tengerészruhában
Így készült rólunk a fekete-fehér
Cigány húzta a Muskátli sarkán
Kuncogott mellette Vilma a ledér

1 Ami a kötetbõl kimaradt.



3.
1966-ban
Dugipénzzel megfejelve
Egy Temp-tévével jó Apám
Lihegve lökte be az ajtót

Anyám végül dicsérte érte
Mikor este a Pacsirtát nézte
Páger Antal a kedvence volt
(A Kosztolányis szomorkás kor)

4.
Látom magam a színpadon

Csokrot adok át s Illyés Kinga
Elmond utána még egy verset
Szívem úgy ver mint kerge inga
Kamasz diák ó furcsa szerzet

Szorongok mintha kínpadon

5.
(Apai nagyanyám)

Kamrája polcán szép színes
Rokokó üvegcsékben értek
Likõrjei a málna s szamóca
Boldog kezek mik hozzájuk értek

Gyónással ért fel illatuk
S megbocsátattak mind a vétkek

6.
Voltunk mi is Nemecsek Ernõk
És Ács Ferik is persze
Kinek mihez volt képe izma
Agya szíve és mersze
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Hiába védtek aggódó anyák
Tétova lányok hajoltak fölénk
A szél felkapta arcukat
S az emlék így került mögénk

7.
Tudod Évike atléta termet
Volt a szeretõm szép cigány
Aztán jött ez a csellós kölnis
S megnyomott mint mázsa krumpli

Jesszusom de te papleány vagy
Évike és én éppen neked
(Anyám volt az az Évike
Akinek Marcsa éppen vallott)

8.
Úgy hívtuk hogy Zsiga-macska

Az pedig oly hülye volt
Hiába a darab sajtja
Evett róla sztaniolt

Híre is ment szerte-szélbe
Zsigamacskahülye vagy

Kit azóta így becéznek
Ha nem is nyávog lüke agy

9.
Jóska Attilát rúgta fenéken
S hülyézte sûrûn amiért
Elszökött a lotyó elõl
Ki avatni jött a szépfiút

Emmán a durca tûzpirosan
Lobbantgatta árnyait
Retiküljét a falhoz vágta
S kicsörömpölt a szûk konyhába
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Rágyújtott s már mit sem törõdve
Tette keresztbe lábait

10.
Zsidó lány zsidó lány
Éva aki voltál
Apád anyád lágerben ült
Róla sosem szóltál

Börtönzúzott családomról
Én sem szóltam néked
Méltósággal viseltük a
Borzalmat mely éltet

11.
Milyen is volt Anyám
Törlök egyet az Idõ ablakán
Alig érve a felülethez
Én a holtomig furcsa szerzet

Míg ég és föld között huzatoltak
Viharzó és csendes lelkek
S angyalok alkonyt kutyagoltak
S versbe préselt ó-szerelmek

Dobogtattak meg szívet pillát
Köztünk Anyámnak lelke vibrált
Kék szemû volt alacsony kissé
Mindenkié és most a nincsé

12.
(Náci monológja)

A régi verkli jól szólt
Gesztenye s durva só volt
Mellettem a kispadon
A Vár alatt hol hûlt dalom
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Majd felpakoltam a csendet is
S a novembert mely sejtet is
A ködben macskám kódorog
Elõttem s menni jó dolog

Az asszony mellé – éhesen
Puliszkát ad fel édesen
Forró és vastag falusi tejjel
S én lakmározom mint egy perjel

A verkli hangja altat el
Az égre csillag baktat fel
Asszonyom szíve holdsugár
Kint csúfondáros éj mutál

13.
Keverék vérem sûrû és sebes
Áprily pisztrángos pataka
Magyar székely örmény és német
Egyetlen versnek sokféle szakasza

Fellobban egyik pontos a másik
Alkonyba duduk hangja sír
Erõre kap ha lanyhul vagy vásik
S valaki bennem verset ír
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