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Kiss Tamás versei

Lugasban
Régi költőink, mikor ihletük jött
olykor, árnyas, zöld lugasokba tértek.
Már ma nincs ilyen, minek is lehetne,

hisz lugasuk sincs.

Nékem úgy lett, hogy rügyet ástam mélyre,
óvtam hajtását sunyi kártevőktől,
s agg poéta, mennyeiek kegyéből

benne ülök most,

s már hajlítja dús venyigéim a fürt,
mosolyognak rajt' gyönyörű gerezdek,
s nem késztetnek mégse, hogy verset írjak

hallgat a Múzsa.

Szelíd méhecskék muzsikálnak rajtuk,
ultrahangjuk lelkemet átitatja,
s írás helyett andalító csend neszét

hallgatom inkább.

Korcs világ ez, visszariad a Szó is,
Versünk porban, rajta tipor a vad kor
bocskora. Költők, mi segítsünk néki

újra repülni.

Egészen váratlanul
Egészen váratlanul történt,
a földön felborult a korsó,
kiömlött belőle a víz, egészen
ellepve a szárazulatot,
maga körül az apró rögöket,
aztán iramlott, ahogy lehetett
ezerfelé boldogan, esztelen,
mert része lett valami nagy egésznek,
csalta őt a Csendes óceán.
Ám a korsóvíz csak szóbeszéd,
edénye is csonkul, felborul;
a lét: a csönd, én őt hallgatom,
félek a szótól, mert mire leírnám,
már nem ő. Törik, felborul,
verba volent - felissza a világ.
Az ember locsog, már nem is terem,
anyanyelve az utcai zsivaj.
Ó, mélység színe, tengerek szava,
búgj fel hát grammatikátlanul,
te Föld ürege: ragozatlanul,
te nyelvek Anyja, elföldelt Ige,
ki értünk vagy, és kezdetben valál.

A szelek útja
Azért jött a tarka réteken,
hogy kitágítsa a teret,
innét az erdőre csapott
a parttalan nyugati szél.
Ott kapott formát, illatot
apró ágacskák közén,
vén tölgyek csipkés levelén,
és fújt tovább, fütyülve rontott
a város főtere felé,
őrült körtáncba kezdeni.

Ó, hová tévedsz, te szegény,
csavargás mellékutakon,
köhögős sikátorokon
töretni szép szál derekad...
Hisz alkonyaira elrekedsz,
pincefalakon szimatolsz,
mint az elkóborolt ebek,
pihegve ágat keresel,
mint végtelen útjai során
a fáradt, nagyszárnyú madár.

Lépcsők
Nem az a fontos, hogy a Földre

valaha megszülettünk,
ennél is fontosabb talán,

ha szépen megöregszünk.

Nem fontos, hogy hosszú országúton
poroszkálva haladjunk,

fontosabb tán, hogy magunk után
egy-két lábnyomot hagyjunk.

Legfontosabb, hogy ne tévesszük
össze: mi sápadt, mi ragyog,

hisz bölcsek volnánk, de azt se tudjuk,
mi az ég, mik a csillagok.
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Böjtelő hava
Ablakunk alatt fehér farkasok
üvöltenek naponként, porzik
bozontos farkukról a hó,
pofájuk szikrát szór, ahogy
csattogva nyalják küszöbünket.
Karanténba zárt bennünket
a vén idő. Magányos éjjelenként
dermedt fényt ejtenek le ránk
a csillagok; gyászdob dong,
rezes kürtök rivallnak előttünk,
nyomunkban a fehér kísértetek.
Semmit se ígér már nekünk
a földalatti Nap, se fenn a fellegek.
Aki remél, az most is forró égövekről
álmodik, pedig a kertünk mélyén
a halál rendjéből kilépve, már
új évszakon munkálkodnak
új évgyűrűt növelve szilvafáink.
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Hárman ültünk
a kertben
Olykor s már egyre többet gondolok a két barátra
akik már régen nincsenek is a földön
sírjukra lila árvácskát ültettek a gondos
női kezek hantjukat pedig vízszintes alföldi esők
mossák s téli szelek simogatják akácos temetőben
Rég volt az a nyár mikor hármasban ültünk
a kertben és kék levegőben nyakaltuk
vendéglátó barátunk szalagos kerti borát
s egykori csínjánken mulattunk eleinte
Csak akkor fordult csevegésünk komolyabbra
mikor már a nedű kezdett beszélni belőlünk
eladdig ki se gondolt gondolatokkal
Én amikor már nehezebben kezdtük érteni egymást
titkon hígítottam a bort poharamban - mert
szerettem tiszta fejjel hallani a nyárest
titkos hangjait így ravaszul kiléptem a körből
míg ők torkukat égnek emelve ittak, vedelték
mintha lobogó tüzeket kellett volna eloltaniuk
pedig ekkor kezdték el igazán dalukat a kert
lombjai közt eddig hallgató csalogányok
Ők akkor már elnyargaltak mellőlem láthatatlan
fekete lovakon az éjszakába merülve
Olykor s már egyre többet gondolok rájuk
így nem is vagyok egyedül ha a holtak is élnek
bennünk és időnként fel-feldobogva
fekete paripákon az akácosba rohannak.


