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BAÁN TI BOR

a meg sze relt ke rék pár
az új gu mi még nem
nem is me ri a he pe hu pá kat
ta nu lat lan ta pasz ta lat lan
nem úgy a hát só ke rék
ko pott re cé jû gu mi ja
mely a völ gyek és he gyek
hi de gek me le gek
tu dó ja – pro fes  szor
bír ja a for du la to kat
sze let fa nyar föld sza got
ik tat be s épü le te ket
ab ba a tör té net be
mely a moz gás ünnepe…
em lé ke im in di án tán ca
a vá ra ko zó ka land
ki ter jedt bi ro dal ma
hold sü tés fé nye zi
a meg sze relt ke rék párt
út ra kész

fény csil la ná sok
ül vén a nye reg be épp csak
de még is ki lá tást sze rez ve
moz gó ki lá tó kö ze le dem
a tér ké pen föl lel he tet len
a va ló ság ban fáradtsággá
út tá kö vek ké és temp lom má
nö vesz tett hely hez ahol
ta lál ko zunk majd on nan
in dul a tú ra meg in dul
vo nul a táj s egyszercsak
föl fe dez zük a rit must
va la ki rit mi zál ja
hol gyor sab ban hol
las sab ban a há za kat
a fá kat ezt a fel fe de zõ
vo nu lást az ige idõk közt
a je len és a múlt
öve ze te i ben hol a fo lyó
mel lék ágá ba ejt ve
ap ró is ten ál mok:
fény csil la ná sok lát ha tók
mi köz ben a ke re kek pi hen nek
szin te ab ra kot vár va
her seg a friss le ve gõ
árad a nyá ri me leg
hall ga tag föld uta kat
he ví tõ em lé ke zet


