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Kiss Dénes

Se gyökér se törzs
Jaj a haza! Nem jár haza!
Világsora jár s Muhiba
Lépteiben ezer hiba
Összecserélve tél meg nyár
Szájában a szó és étel
keserű fegyverletétel
csapzott a ruhája haja
koppan mint a kocsma ajtaja
fröccsökben nehéz vizsgatétel.

Egy perce hogy a fát kivágták
s eldőlt de ágain virág
szirmait feszesen tartja még
nem érzi hogy gyökerét
elveszítette már nem is él
és többé nem nőhet tovább
a lényege: a törzs és gyökér
Nem hogy gyümölcsöt
de árnyékot sem ád

Lakhatatlan
Jönni kell új ifjúságnak
minden hétköznap vasárnap
minden percben pillanatban
mert lassan már lakhatatlan
nemcsak falu és a város
hanem vele erdő mező
A testünk is lakhatatlan
Mások köntösében járunk
Körülnézve súgjuk halkan
lakhatatlan a világunk
A levegő a madárnak
Folyók tavak óceánok
a halaknak mérgezői
Növény nem képes felnőni
és ott marad csenevészen
hogy végül is elenyésszen

Válaszolások
Válaszolás az egekben
fűben fában és szemekben
vér vasában élő húsban
csontmeszemben lágy agyamban
Soha semmi mást nem tettem
csupán a kérdést kerestem
de az is én magam voltam
Végleg mégse birtokoltam

Mi körül vesz csupa válasz
Galaktika hogyha robban
amit mond mind rám talál az
Csiga fény útjával nyálaz
Szóljon ki a kérdést tudja
Többet nem szólal meg újra –

Csöndet tündököl az utca
meg a virág rétre futva
Napos pillanat az mindig
ha az órák körém hintik
másodpercek havazását

elpusztuljon majd az ember
A teremtés koronája
Mert kívül és bent magamban
ami van mind lakhatatlan
lakhatatlan élhetetlen
minden hétköznap vasárnap
Jönni kell új ifjúságnak
teremteni teremtődni
Mert már lassan ez az ország
nem lesz több mint temetőnyi

Ami lett az mind csak mását
tükrözését mutogatta
A kérdést a válasz adta

Ám ez is csak suhanás volt
ahogy az arcomra ráfolyt
levegőég szomorúság
átnőtt rajtam virágdús ág
mintha mindig tavasz volna
s minden kérdés válaszolna

Válaszolás az egekben
Kérdésekké foszlik bennem
de mindkettő lehetetlen!


