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BAÁN TIBOR

Érzelem I.
És vala az érzelem Átölelte a panorámát
A szív holdsütését ugyanúgy mint a légtornászok
     röptét
 És láttuk hogy minden perc apró görgőkön
     halad a Cél felé 
És felnőttünk Végérvényesen
Akár egy kérdés amely a láthatár fölé hajol
     s aránypárokat keres itt meg ott…
 A Mindenségben  –  amit tükrének hisz a Szépség 
Láttuk ahogy kedvtelve nézegette arcát 
     orra hegyét s ajka bíbor ívét
S kedvtelve mindenkit aki szívéig áramoltatta
     az Ő ünnepét
     mely hihetetlen szoborcsoportként állt
     elénk – 
Kamaszkorunknak éppen vége volt –  
     tavaszi zápor kopogott a város főterén
És álmokat árultak a bezárt üzletek
Százados árkádok mint álruhák
Ez mind érzelem volt
Szemünk fényével akartuk megvenni 
     a holdakat s a boldogság
     együgyű kellékeit amelyekre ott
     és akkor sürgető szükségünk támadt
És föl se merült bennünk hogy 
     az érzelmek mélyén micsoda 
     gyászmenet vonul   –

Micsoda éjszakába tér a nap…
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Érzelem II.
És az érzelmek miközben ellenállhatatlan
          szökkenéssel ugrottak felénk és át-
          estek rajtunk mintha levegőn
          csillámokat hagytak bennünk 
Utókort
Ünnepi zsoltárokat és kerteket
          miket sokáig ápoltunk 
Minden gondolat-
          mozdulatunk az ő hátterét aranyozta
          és virágokkal szőnyegezte léptei holnapját
Ez is érzelem volt 
Könnyű és boldog tűnődés
Percév  
Az ábrándozás talajából
          kihajló eszeveszett gyönyörű hazugság
De honnan kellett volna mindezt tudnunk?
Még minden új volt s mi gyanútlan
          szökevényei az angyali  félreértések
          táguló univerzumának nem tudtuk
          hogy milyen színpad az idő?
Milyen nehézkedés a jövő? 
Nem sejtettük hogy veszélyes mitológiánk
          határvidékén szörnyek járnak – 
Mi csak ízleltük a távlat italát
Érzelmeket éreztünk érzelmeink alatt
Rétegződést mint az idők titkát
          mely minket használt harangnak

Ész
És vala a ráció Vízmerítő edény a tenger partján
Lehetséges-e vele a végtelen hullámzás számsorából
     kimerni azt a bizonyos holnapot amely a mi
     abszolút szerencsénk?  
A mi csillagjegyünk.
Lehetséges-e megérteni
     azt ami bennünk rombolva építi a világot?
Létünkbe kicsinyítve utcasort parkot házat 
     a gyerekkor miniatűr arcképeit
     azt ahogyan a kerti fűben virágzunk  – 
Ahogy a lencsébe kacsintva nyúlunk egy labda után
(Talán a Hold? Talán a Föld?)
Gyermeki próbálkozások  
Lehetséges-e megtervezni a tervezhetetlent
Kivonni múltból a jelent?

Csődöt mond az ész konok próbálkozása
A vérünkben úszó tengeri szörny
    minden szónál erősebb
Eldobott merítőinkben ércfényű pikkelyek
     s némi homok
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Akarat
És vala az akarat 
Barbár és felelőtlen A földgömb hámozója
Kések fegyverek és ütegek géniusza
Úgy jött felénk hogy megszerzi nekünk
   amit az ész s az érzelem kitalált
Úgy jött hogy hittünk benne s ő
   besorozta perceinket a hadba
Csak utóbb döbbentünk rá micsoda
   hatalmat szerzett fölöttünk
Váll-lapján tábornoki stráf
Ő indította meg a hadjáratot
   mely tánciskolákat lőtt az űrbe
   ahonnan angyaltollak és konfettik
   hullottak alá mígnem égni kezdett
   minden illúzió  akár a zsír
Sercegve égett a hódító
   csizmája alatt a Föld
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