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KISS BENEDEK 

Isten csavargója 



Ahogy 
kutyám 

elcsavarog, 
Istenem, 
én gyarló 

csámborgód vagyok. 
 

Nappalok, 
éjszakák 

bozótosában 
kajtathatsz, 
kutathatsz, 

járhatsz utánam. 
 

Magamat 
megvallom 

mindenkinek, 
csaholjanak 

vagy 
nevessenek. 

 
Ám a Te ítéletedet várom. 

 
A Te csavargód vagyok én, 

hatalmas Isten, 
e csillag-bozót-világon. 
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Míg nyílik a szám 



Nem hagylak el, életem, élet, 
míg nyílik a szám, 
dicsérem a Földet, 
a Földet és annak ostoba és bölcs 
lakóit, 
ostobák és bölcsek között is 
jó itt. 
 
Szép a virradat és szép az alkony, 
jó, ha szélben pirul az arcom, 
akár a gyümölcsök, 
célt sem tudva, 
s ha lehetne, megszületnék 
újra. 
 
Pedig a gazság 
s az igazság 
libikókája igencsak billeg, 
ma jót eszünk és bízunk, 
holnap gyász eszi szívünket, 
 
szúrnak a percek tűlevelei, 
de hálát adok minden napért, 
s ha jön az az óra, 
sajnálkozni fogok bizony, 
hogy létem burkába 
csak ennyi fért.  
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A csodálatos madár 



Ülj le íróasztalod elé, 
vegyél elő egy ív tiszta papírt, 
rajzolj rá egy csodálatos madarat, 
de az a madár a legcsodálatosabb legyen, 
amilyen nem volt még a Földön, 
tollait a szivárványból lopja, 
röpködjön, énekeljen, ragyogjon, 
mint a szabad lélek, 
röptével nyolcasokat írjon az égre, 
mint korcsolyával a jégbalerinák, 
s miután kigyönyörködted benne magad, 
vedd szarvasagancsnyelű tollkésedet, 
szúrd át reszketeg szívét, 
mintha egy szürke hivatal levelét bontanád, 
s dobd a szemétkosárba.  
 
 

Két gén vagyunk 



Ölj meg, ha nem igazán szeretsz már, 
csak megszokásból. 
A papnak is unalmas lehet 
a kehelyből mindig egy nyelet bor. 
 
Ölj meg, nem védem magam, 
téged nem bántalak. 
Fátum lesz ez, s legendám, ha van, 
S ez lesz a láng és a salak. 
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Égni salak nélkül mi sem bírtunk. 
Első napunk már salakot termel. 
Ha sírtam, vajon azért sírtam? 
S csak csucsujgatott telihold-melled? 
 
Engem nem kell megértened, 
hadd éljek szabadon - Isten bolondja. 
De nevem rád róttam, el ne feledd, 
s ettől nem szabadul sem pej, sem hóka.  
 
Ölj meg, de ne alázz, mint én alázlak. 
Teljék be a te akaratod. 
Két gén vagyunk - elég egy emberpárnak 
egy életre. S ha ki öl, az  
lesz halott. 
 

 


