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K I S S  D ÉNE S

Csipkeverés az agyban

Növekszik az irtózatos agyban
szürke szöveten a fehér csipkeverés
Az emlékezés velején pici vonat van
meg templomtorony gyerekkori udvar
körtefa diófa kiskertben káposzta
s az idő sínein mozdonyka kicsi kocsik
én ülök a sápadt pillanat vonatban
Mindez most csak rám vonatkozik
Mert abban is csupa huza-vonat van
És ez az én hús-vér emlékezésem
Kis valóságok épülnek az agyban
a gyerekkortól már réges-régen
bár nem csattognak kerekek kocsik
istentelen apró villámkisülések
verődnek az agykoponya égnek
az agysejt parányi tárgyakat teremt
atomnagyságban csipkésen építkezik
és ott csipkékben a sejtekben látható
amire csak bármikor emlékezhetem
az agy az én homokozóm játszóterem
ahol fölépül mindig az emlékezetem
már a gyermek valódi várakat épít
mert nem a semmi csakis a valóság
amiből az elme húst-vért építkezik
az jön az agy hófehér sejtjeiből elő
s mutatja vonásait bent a holtak arcán
a képzelet amely ezekből táplálkozik
Felém fehér bottal a jövő közeledik
sápadt dimbes-dombos tájon botorkálva
de azért ezerszer újra kirügyezik
a képesség beöltöztetve fűbe fába
a kék égbolt belülre kerül a koponyába
ahol való világ agyagából gyúrom
a csöndeket magam képét képességét
és szorongok már mióta istentelenül
arra várva hogy megtudjam miért jöttem
e könyörtelen világba ahol lassan kihűl
ami emberi és védtelen eladott árva
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s ha van ami fénylő szellem és lélek
sehol sem mondhat semmit istenének
ahogy sehol se lehet háza hazája
Csak a könyörtelen csipkeverés
az egyetlen hihető s gyötrő alkotása
amit terem a fehér agybarázda
s a gondolatra ami fölötte repül
a szelíd énekes madárra
lődöznek rendületlenül

[ 24 ] H I T E L

[ Kiss Dénes versei ]

Távolodás

Óceán csillogja-villogja múltunk
óceán a nagy visszapillantó tükör
Hogy milyen volt távolodva látjuk már
valójában milyen is volt millió éve
a földi világ a földi tél a földi nyár
a földi szerelmes virágzás a réteken
a dombokon a nőies hajlatok íve
ha voltak rétek vagy puha dombok
ha volt valamilyen domború homlok
és a vízben tágult hallgatagon a kör
ha kavics hullt bele finoman csöndben
alig hallható nesszel és puhán
tengerpartokon miféle vad heverészett
valamilyen roppant szaurusz
vagy odatelepült mint szürke enyészet
a névtelen hétköznap délután?
A víztükrön látszik az eltűnő tegnapi nap
a maiból sem több csak kisebb darab
Ha figyelünk nemcsak nézünk bután
láthatjuk hogyan villant millió éveket
mögöttünk s előttünk is a titkos óceán
hogyan tágul a körkörös nagy kör
s jelez mint roppant visszapillantó tükör
a fütyülő rigót is tükrözve itt a fán
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Vadrucák
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[ Kiss Dénes versei ]

A versek is mint a vadrucák
elindultak belőlem rajban
A képernyőt repülik át
Betűk őrzik szárnyuk nyomát
Még mind halhatatlan

Még mind pihe-puha és meleg
Szinte közelről látom
hogy építenek fészkeket
ott túl a szemhatáron
az óceán felett

Szárnyalnak s kiabálnak
Alakzatuk szép és szabályos
Nem is tűrné pontos rendjüket
koromtól köhögő város
mely saját zajától süket

Csak nézem Ez hát! Ez igen!
Vadrucák libák iránya
Vezet égi útjelző tábla
Clevelandbe vagy Vancouverbe
éppen a napba szállva

Ahogyan nemrégen tettem
És nem is ért sehol tetten
Bizony nem Így igaz de kár
sehol a gyerekkori ősz
s végképpen nem a nyár
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