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BAÁN TI BOR

Szél
ke le ti nyu ga ti észa ki dé li szél
a vi har mar ká val ös  sze té pett köny vek
Kant an gya lai: fec nik
rep ke dõ szárny tö re dé kek
a tu dat majd ös  sze rak ja õket
gyö ke ret tör zset lomb ko ro nát
te csak hunyd be sze med
hogy tisz táb ban lásd
a le ve lek óarany fény írá sát
le gör dü lõ harmatcsöppek
szét fu tó csil la ná sát
föld víz tûz le ve gõ ná szát
hogy szól nak a nád fu vo lái
a cin ke éne ke a ri gó éne ke
fecs kék az eresz alatt
buk dá cso ló ta vasz
ugye meg mond tam: így lesz
vi rág zó fák 
só ha ja csont ja ink ban
po ha rak csen dü lé se
la ko dal mas tánc
gyász lo vak üge té se

Gyûj te mé nyem
                                                                             egy re több
szín kom bi ná ci ót fog lal ma gá ba: ó pet  tye ket üveg ko cso nyá ban
ugrásrakész fény kar mo kat le gen da-Ofé li á kat aki ket sen ki sem
lát hat csak én: ki fan tá zi ám ki pró bált ud va ron ca ként
év ti ze dek óta va dá szom a hi á ba va ló ság nak vélt han gu la tok
lá zas üveg cse re pek ké tört kín ja it a fény tör té né sek át vál to zá sa it
kép zelt ki rály sá go kat éb resz tõ fan fá rok ri kol tá sát

nézd gyûj te mé nye met
                                oly so ká ig hogy meg lásd e ró zsa kvarc ban
a resz ke tõ ge ne zis fé nye it, Aph ro di tét a haj nal me sé i ben
az ál mok ban tá ru ló le gye zõ ké pe it … az is te ne ket akik
Hel lász an tik osz lo pa i ba épí tet ték a kor ta lan idõt
az egyik sze mé vel al vó má sik kal õr kö dõ jö võt
hogy szét ne es sen vég képp az is te nek tu dá sa le gen da fák lyák
ru bin tos fé nye mel lett szõtt mí to szok ud var tar tá sa
fûz fa sí rás a nagy és örök fáj da lom for rá sa mel lett
mely bõ ven árad elõbb pa tak ká majd fo lyó vá szé le sed ve
át sze li az em ber föld jét az em ber fal va it kõ bõl és
dac ból épí tett vá ro sa it ezt az ele ven és még is oly kön  nyû
va ló sá got mely itt és most csu pa ide ges ide ig le nes ség 
de majd az íté let hi deg mér le gén szi go rú szám ta ni arány
sma ragd li get ben tür kiz zé fa gyott ki rán du lás
ahol egy lep ke lib be né se is szá mit min den min den
ár nyék a csil la nás ban Szinyei Merse Pál szem vil la ná sa
ahogy a szí nek ös  sze ér nek ben ne és meg ala pít ják  
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fes té sze tünk új kor sza kát ahogy pe csé tes köny vem ka pu ján ki lép
Bovaryné ahogy An na Karenina a pá lya ud va ron
fel ra gyog mint hó esés egy üveg go lyó ban míg 
gyászfekete lesz a füst árad a lét ke ver ve-old va 
sót és savat… mér ge zett fo lyó ban gyé mánt-nap su ga rat
a min den sé get amit szá ja ló szó tá rak ön te nek
elénk hogy ki mond ha tó le gyen a mond ha tat lan múlt:
lep ke lány, érc sze mû har cos, pi pacs sze mû nyúl, ólom ar cú
le mon dás –  a tör té ne lem mely lé lek és anyag:
kris tály, se lyem, fa, vas, ön tött ere zet amely ben fény ke tyeg
fel hõ szi tán szûrt tengerek… min den együtt egy szer re
és kü lön mint a szik lák agyá ba nyom ta tott vi har
kez det és vég kö zött e hul lám zó ta vasz
es er nyõ ket rán ga tó koz mi kus oko zat


