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K I S S  D É N E S

Jelentéktelenek tülekedése
Jelentéktelenek tülekednek leginkább
Az érték tudja-ismeri magát és vár
akár önmagának szelíd királya 
s folyton figyeli a teremtés szívzörejét
s  ehhez a bölcsesség csöndje kell
s nem az hogy saját hangjától
ne hallja mások vérütemét
és kell még szüntelen figyelem
hogy pontosan foganjanak
a nyelvünk szent szavai
mintha örökké gondoskodó
és félelmetes isten szólana hozzánk
pedig csak mi szólunk önmagunkhoz
de azt se halljuk igazán

Mindent elnyom a jelentéktelenek
könyörtelen tülekedése

  

Magmagunkról
Szétdúlt már az idő bennünket
nem maradhatunk megszámolhatók
Sorsainkat viharok szaggatták
mint ronggyá tépett drága lobogót

és nem lehet többé összerakni
reményeket és édes múltakat
Megroggyan az emlékezés is
bárhova nyúlsz foszlik és szakad

Amik voltunk és amik lehetnénk
mégis él! Még dobogja szívünk!
Ha akadnak tiszta csöndes esték
Magmagunkból visszaszületünk
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Apám sírjánál
A föld beszéli el
szólja magában tovább
amit ők ott lent mondnak
csontok koponyák
sárral kővel homokkal
telik fogatlan száj
de azért beszél mondja
az Isten mit csinál
Gyökerein keresztül
Egy-egy fa kiabál
Sudarasan a nyárfa
harsan bele az égbe
szelídebb már a nyírek
levélzizegése
A fű hatalmas kórus
zümmögi sokasága
halk velőtrázóan
a megkísértett világban
istenördögi baj van
A föld meséli tovább
amit ők ott lent mondanak
csontok és koponyák

Didergés
Érzem lassan befejeződik
szívem horgadása a földig
szemem kivirágzása az égen
fölfénylésem sötétedésem

Amire nőttem nem lett könnyebb
– lehet erős még aki görnyed –
Boldogulni lennék boldog
mind nehezebbel amit hordok

Fölirat
Az égre írjad fel akár
vagy utcákon a falra
nincs más érvényes szabály.
A tökéletlen a tökéletest
tökéletesen eltakarja
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Tűzkakas
Gyerekkori emlék 

Kukorékos virradat
zsuptetőkön tűzkakas
Négy ház ég a faluban
Nekem világvége van

Fönt lobog a taréjos
Eget füstrongyokkal mos
Bennég disznó és tehén
Szénszobor lett mind szegény

Sötét gerendák korom
töprenghetsz hamvadt romokon
és mindegy hogy mit csinálsz
ha fölötted ég a ház

s recsegve lobog az ég
nem a test a lélek ég
Üszkösödő emlékezet
Bánik el majd így veled!

XXI. századi falfirka
1.
Kivégző arc Puskacsőszem
A nagyvilág szíve alatt
rugdalózik vérben úszik
végső világra jövésem

2.
Alámgyújtottak! Süt a máglya
Ég alattam a történelem
Egymásra hányt fahasábja

István s Koppány a testem alatt
egyizzásban fölparázslik

Mind mi történt százszor élem
mindhaláltól mindhalálig

––––––––––––––
A költő hagyatékából


