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K I S S   D É N E S

Maradi téli vers

Megalmoz nesztelen a télnek a szél
színes lepedõ a lehullott levél

Majd arra hever december január
s nagy fehér álomba szédül a táj
Most ágyaz a télnek a szél
kopott óarany paplan a rét
a fák alatt lapul meg puhán
Bozótos elhányja tarka réklijét

ami itt-ott rongyosul a fán
A holdfényt napszitta szõnyeg
rõzsék mintáit magukba zárják
és mint krampuszok söprûi
karcolják a homályt a nyárfák
A völgy hosszú hideg éjszakán

magára húzza a ködöt takarónak
Nesztelenül úszik a tavon
vékony jégbõl fagy faragta csónak
vitorlája sok esti imádság
Még reccsen itt-ott kicsit
de holnapra már egyben áll

az egész tó

Színe átjegesül
Ki hinné hogy a halak élnek
és úsznak is ott alul s belül
Fölöttük tombol a tél

a szél vastagon hordja a havat
De már csak önmagának almoz
Jégcsapok szegezik a háztetõket
a zord idõhöz az ereszek alatt

SZÉPIRODALOM
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A létezés elviselése

A létezésben nincsen kegyelem
A könyörtelenség törvény
amit az érdek erõsít föl
mert már nincsen elég a hitbõl
elsiratom karácsonyi gyertyák
forró könnyeivel a magánosan
tengõdõ öregeket akik a városban
egyedül járnak-kelnek s tétován
és hunyorogva néznek rám
nem bírja elviselni a közérzet
ezt a hétköznapi egészet
ahogy szobrosodik a magány
utcákon tereken görbe alakok
lézengenek és akárcsak a vakok
oly magányosak és bizonytalanok
villognak láthatatlan fehér botok
én is csak azokkal botorkálhatok
télnek nyárnak kiszolgáltatott
most már igazán senki sincs velem
mert a létezésben nincsen kegyelem

Mirevalóságom

Öntöm a vizet az óceánba
Ma is csak hordom és öntöm öntöm
hogy jobb legyen majd – mi is? – a földön
De hogy jobb volna senki se látja

Hordom a vizet az óceánba
Tele sok tartályom hordóm vödröm
Nagyot loccsan mikor beleöntöm
De nem változik szintje se árja

Én meg csak hordom és öntöm öntöm
Ezzel idõmet jól kitöltöm
Van e munkának itt méltó párja?

Remeg a kezem remeg a lábam
Sokáig tartott míg kitaláltam
hogy mire való vagyok e földön
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Agyhomály

Csillaghullásos arcodon
homályos jelek
Nézlek és nézel – Nem tudom
szerettél? Szerettelek?

Átélhetetlen szavakból
miféle vers lehet?
Születsz-e még a napból
Mint mikor megismertelek?

Falnál

Az idõ már falhoz állít
hogy ott várjam a sortüzet
Állok is ott árnyéktalan
Fény vágta körbe testemet

Tapadok az árnyékomra
mely testemtõl nem látható
Bemeszel a fal fehére
Hullik rám akárcsak a hó

(A 2013 nyarán elhunyt költõ hagyatékából.)

(Korzenszky Richárd felvétele)


