
Azóta szüntelen
őt látom mindenhol.
Meredten nézek a távolba,
otthonom kőpokol,
szilánkos mennyország,
folyékony torztükör,
szentjánosbogarak fényében tündököl.2

Az utolsó két versszak refrénként hangzik el, míg az első versszak
lezárásként keretbe foglalja a dalt, és a „Villámlik, mennydörög: ez
tényleg szerelem” mondat zárja az éneket, akárcsak a zenét. Ekkor áll
be a mélyen elgondolkodtató, erősen ellenpontozott, intenzívvé váló
csend. Milyen szerelemről van itt szó vajon? Az embernek ember
vagy inkább az Isten utáni sóvárgó szerelméről kell elgondolkodni?

Ha létezik a tovább élő közösségi kultúra, a népi kultúra korunk -
ban érvényes változata, akkor Kiss Tibi dalának sorsa példa lehet
erre. Az eredetileg alternatív, némiképp alogikus, pszichedelikus
hatások leképezését dokumentáló szöveg a közönségben élő só-
várgó keresés ereje által Isten közelébe került. Akár a pszichedeli-
kus élmények, amelyek a világ létezését idézőjelek közé tevő ha-
tás mechanizmusuk által mindig is a jeleken túli jeleket firtatják.
Isten a szövegben jelenik meg, akkor is, ha ezt senki sem akarta. Hi-
szen mindig a szöveg találkozik Istennel, és nem egy ember.

Régies szonett
„Már minden képet megrajzoltunk egyszer,
Csupán az idő palettát cserél.”
Hogy eltüntessük, semmiféle vegyszer
Vagy fedőfehér nem volna elég.

A rétegek egymás fölé rakódnak,
Az újon át-átüt a régi szín,
Felsejlik egy-egy elfelejtett forma,
A sokszögek mögött rejtőzik ív.

Csendélet, csatajelenetre mázolt
Félakt, festünk majd viharos eget
A nonfiguratív képre, bár a vászon
Valaha önarcképet rejthetett.

Míg végül eljön a Restaurátor,
S lekapar minden fölös réteget.

2A Quimby-albumokon
Kiss Tibor szövege erede-

tileg egy strófával hosz-
szabb volt, ami a psziche-
delikus élményrögzítés, a

rockszövegek szubkulturá-
lis világához köti a dalt.

Ezt azonban a Csík
Zenekar feldolgozása

elhagyta: „Egy indián lidérc
kísért itt bennem. /

Szemhéjain rozsdás
szemfedő. / A tükrökön túl

fenn a fellegekben /
furulyáját elejti egy angyal-

szárnyú kígyóbűvölő.”
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