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LÁSZLÓFFY ALADÁR 

Alternatív 
 

A végét járom, mint a táncot.  
A zenekarok lemaradtak.  
Vágják a cimbalom-akácot,  
a hárfa-hársat a tavasznak. 
 
Nekem már nem jut új majális,  
sőt amit félre tudtam tenni,  
visszaadom, használja más is  
mikor pokolra szokás menni. 
 
Dudások, skótok, minden kelták,  
akiknek ez még most is semmi...  
Itt annyiféle népség kelt át,  
nyugatra iskolába menni. 
 
Most megint indul ingajárat  
a mézesmadzagról a készre.  
Ne tülekedjék, aki várhat,  
jussunk a legfőbb semmi része. 
 
Kezemben kárpótlási jeggyel.  
Várnak újabb Szibériáim.  
Két oldalamon tele beggyel  
keselyű-Ábel s véreb-Káin. 
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Szeged felõl jön egy halász 
 
Huszár, baka, tüzér juhász,  
a kalapján fekete gyász,  
ki van a két szeme sírva,  
a szerződés aláírva. 
Hol lakik a magyar költő  
ha végleges múltat ölt ő? 
 
Ki van a két szeme sírva.  
A hazáját tennék sírba.  
Hol lakik a magyar költő  
ha végleges jövőt ölt ő?  
Szegedekben Bakapista,  
a mennyekben orgonista. 
 
 

Hungarica 
 
Ki itt vagy ott meg-megszületvén  
egyik tájnak vagy más hazának  
tulajdon érdemként szereztél  
dicsfényeket s amnesztiákat. 
 
Vagy aki vagy, bilincset rázván,  
te „jó Budám”, te boldog börtön,  
kiben vagyok hol Petrus Pázmány,  
hol Illyés Gyulaságom töltöm. 
 
Kezdettől biztatott a lélek:  
okozat sincs, csak újabb ok van.  
Ady vagyok, kit meleg élet  
öntött el hideg Párizsokban. 
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Dózsa vagyok, ki hetedhétszer  
támad neki a magyar burgnak,  
mert nem hiszem, hogy a középszer  
mutatja amit megtanultak. 
 
Zrínyi vagyok s a másik oldalt  
vezetem néha magam ellen,  
ki váltig biztatom a tolvajt 
hogy sose hátba, – döfjön mellen. 
 
S végül majd vallomást tesz rólam  
a lánc-csörgésű magyar szótár:  
tudom benned ki mennyi s hol van  
s hogy egyik betlehemem voltál. 
 
 

Koratavasz 
 
A martilapu kinn a marton.  
Mint Kolumbusz a tengerparton.  
Elnéz. Indulna máris messze,  
hogy gyökérkéje ne eressze.  
Szél fúj kis fodros napsugárból.  
Bús zöld vitorlák raja gyászol.  
Így van, ha kikukucskálsz ötért,  
de most még negatív a gyökér 
szerepe. 
 


