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BAÁN TI BOR

Aré na
Hall gat tak lé leg zet vis  sza fojt va
vagy kö hé csel tek egy más fö lött a zsöl  lyék
mert volt aki un ta –
mint be rozs dá so dott tõr a fényt
nem tük röz te a lát ványt
De a több ség iz gult
a be le ér zés he vé ben
ész re vét len má sol ta le
az ug rást fe szü lést –
majd a küz de lem vé gén
he vü lõk s hi de gek
min den ki föl állt
ci pel ve egyé ni lé té ben
az épp rá mé re te zett
na gyí tott-ki csi nyí tett aré nát

Kér de zõ
Ki cso da fe lejt he ti 
az egy ko ri hin tó kat
a kül lõ ik kö zé ap rí tott
ra gyo gást, a meg fe le zett,
em lék ké ne gye delt tá jat,
a tél só ha ja it vá ros  szer te,
fel buk ka nó fagy ha lált,
az új meg új ígé re tek kel
szü lés re csá bí tott nõ ket –
es kü võ ket, ke resz te lõ ket,
gye rek sí rást és zongoraszót…
az éj sö tét he lye it,
ahol akár mi meg tör tén het

Üze net Szerápionnak
Rónay György em lé ké nek

A Böl cses ség nem he nye szó ha nem
a Tel jes sé get vi rág zó ir ga lom a kert ben
mely ad dig él ad dig amíg van lá to ga tó ja
amíg a ker tet öve zõ bor dák emel ke dõ
és sül  lye dõ ke rí té se mö gött a rózsák…

Ró zsá id íme ver se nyez ve nyíl nak
s kö zöt tük ös vé nyek nyi la dé ka
sé tá ló ár nyak nak s még in kább a lé te zést
val la tó ko moly gon do la tok nak mik
an  nyi ra iz gat tak egy kor

Szerápion
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Kér dé se ink re ma is vá la szolsz
ki csit té pe lõ dõ meg-meg bi csak ló
han gon fe lelsz sé ta köz ben
mert pon to san tu dod hogy a vá lasz
ma és teg nap s két ezer év vel ez elõtt is
ugyan az ami ma nem vál to zik az idõ ben
hul lá mo kat vet de nem vál to zik 
hisz olyan akár az es te le dõ ég bolt sok ap ró
tá vo li csil la gá val hu nyo rog va és
rej tõz köd ve az alkonykék ma gas ban

Vá la sza id ban Szerápion a moz du lat lan ság
ma ga az örök moz gás: nyí lás-her va dás
mert nincs olyan hogy csak nyíl ja nak
a ró zsák her vad nak is hogy új ra nyíl ja nak
vég te len kör me net ben aho gyan
az if jú ság nyo má ba lép az öreg ség
hogy ily mó don egye sül jön a ket tõ
kér de zõ és kér de zett ki itt van még
s aki már nincs itt ha nem oda át
a szél fúj ta kék füg göny mö gött
mi kép pen te Szerápion aki
vá laszt adsz ret te gõ kér dé se ink re


