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Baán Tibor 

KAPCSOLATOK 

ha a késelő tél alkonyi széllel sorvasztja 
a fényben álmodó falakat 
a mindenség a málló vakolathoz igazítja 
a lüktető óra perceit 
és tengerek halainak s szeretők szívének 
vezényli a közös ütemet 
mert ő az aki estére csukja be fény fogytán 
a kapukat s hajtja közelebb 
a világ halálához a szemhéjakat miket szerettem 
s virrasztja a felhőnek látszó 
görög városok hajóit melyek rég csonkák 
és életemhez alakítja a fény sebességét s a hangokat 
hogy összefüggést teremtsek 
a gyermekek játékai és a tenger között -
összefüggést a pusztulás 
összefüggéstelen csontjai között -

NEMZEDÉK 

Kassák Lajos emlékének 

műanyag szipkákon át szívjuk a miatyánkot 
és plakátokat énekelünk az utakra 
mintha jogunkban állna visszafelé pör
getni a teremtés rulettkerekét s föl
tenni megint az avantgarde zsetonjait 
a 13-as számra - mintha visszanyerhetnénk 
elveszített csillagainkat meg a templomok 
mélyvízében tempózó imát 
ó üdvözülés valcere 

minden megeshet 
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TÜKÖR 

LENT-FÖNT 

emlék-erezet hihetetlen tárul-bomlik 
legyezőszerűen de hol vagyok én itt 
messze a múltban időzöm egy szélrepítette 
mezőn a fényben időzöm ifjúságom idejében 
gyöngyházszínű ég alatt Vénusz lugasában időzöm 
telnek az évek 
ki emlékszik rám a halottra odafönt 
kupámba bort ki tölt odafönt 
senki se már lemerültem a lét alá 
hol kifakul lassan az emlék 
lemerültem ide hol nincsenek lepkék 
hol nem vagyok én se s mégis mintha lennék 
és lepkék után lengnék fölugranék hirtelen s libegnék 
messze a holnap 

Hules Béla 

ISKOLAI VETÍTÉS 

Erre sárkányok jártak valaha 
és a VKM OKTATÓFILM 
(ugráló betűk a sötét teremben) 
mutatta hogy' hullámzott egykoron 
a Tirrén-tenger kezemet-lábamat 
ide-cipeltem ottmaradt a néző 
bámulja a nagy hullámzó vizet 
futottam cikkcakkban mint akire lőnek 
a Tirrén-tenger zúgva követett 
és belehullott minden egerek 
macskák barátok robbanva táguló 
egek s a bűvös égi muzsikák 
mert az egek szüntelen muzsikálnak 
arra figyelek hetven éve már 
a varjaktól fekete zalabéri 
mennyboltra amely lehajolt a földig 
és karján tartott nagyanyám miközben 
a varjakat bámultam egyre csak 
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