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Múzsa és lant

Albert-Lőrincz M árton

(Magamra nézve)
Megszülettem és elszegődtem kereszténynek. 
Érsekek, bíborosok nem szólítottak meg, 
talán csak a szentdomokosí Márton Áron 
Fehérvárról és híppóí megrendesült Szent 
Ágoston a Solíloquíaból. De láttam 
a rípacs kegyetlenség ígézetét a nagy 
férfiak asztalán, az osztozkodást, népek 
kífosztását, félfalábon bícegő kemény 
embereket, árvákat, özvegyeket, álnok 
allűröket magamra nem vettem, láttam, 
hogyan foszlík szét míndenféle érv, íngemen 
rajta maradtak a gombok, fehér íngemen.

Gyönyörű templomok tulajdonosa lettem, 
nem vagdalkozom senkivel, híttel, magamra 
nézve szükséges-elégséges levegővel 
szellőztetem át a tüdőmet, szíszegő lég
huzatban, vad víharban, lengedező szélben.

Látom és hallom a századot, melyben élek, 
és amely jobb belátásra térhetett volna, 
híszen szép országokat örökölt, de hagyta 
az embert, hogy porrá égesse a messzíre 
ellátó szíklát, amelyre felkapaszkodott.

(Vers Mózesről, amelyben 
felmerülnek a dilemmák)

A messzeségben összeölelkeznek a színek, 
a síkok sávokban sorakoznak (hagyma-héjak), 
a végtelen megtörik, lezár, szem meg ne lássa.
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A jelen lényegtelenné fakul (nem tudható, 
honnan árad a fény, s m iként simulnak bele a 
véges dolgok: emberek, eszmék, tárgyak, szerelmek). 
Lélegzetet vennék, asztmásan rekedt a reggel.
Bent hideg huzatban zuhannak alá a zagyva 
percek, s a balga b iztatás, hogy ki lehet nőni.

A m i időnk ez! Beleköltözött a terrornak félelme. 
Sziszegő merénylet-sáskák szökdécselve eszik, 
habzsolják a falombok zöldjét, fák kopaszodnak, 
füvek földbe bújnak: kéjjel gyilkol a vad éhség.

Madarak szárnyalnak a semmi felett, a semmi 
felé, remeg a végtelen, viszonylagossá lesz 
a mondatban az alany, az állítmány és a tárgy.

A hallgatás is beszély. Az értelem kutatva 
keres. Elferdültek a síkok, a távlat mégse 
hullik darabokra, de senki nem adja tudtunkra, 
m iért repülnek mégis b izakodón a madarak?

Mint a vérkeringés, én is elmozdulok, forgok, 
és elérkezem nem tudni, hová. Hol tanyázik 
a szeretet és a gyűlölet, a csecsemőknek 
ki ad inni, enni szeretetből-gyűlöletből?

A transz-magasban nagy a hallgatás, a szemüveg 
repedezett, gyenge a hallás. Az eredendő 
könyv lapjait tele kellene írni. Mózes se 
hall jól, elvitte érzékeit a pokolgépek 
sírása, népek rikoltozása, a mákonyos 
zajgás, a hit-ripacskodás. Félúton megáll az 
írástudó Mózes keze. Nem érti, m it írjon 
le az egyszeri tollbamondásból?

(Vers a szükség hiányáról)
írástudatlan világban, sz igorúan titkosított 
hatalmas Isten törvénykönyvet diktál tollba. Látván, hogy 
önpusztító a szükség hiánya, hát meg kell húzni a 
vonalakat, rá kell mutatni, rossz a világ, legalább.
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Nem ad hozzá időperspektívát. Kiszakít belőle.
Meghívja Mózest cikkelyeket írni a szigorúan 
titkosított Hatalmas Isten. A kiválasztott hallja, 
amit tollba mond a Hatalmas. Van lelkiismerete, 
lelkiismerettel teremtetett önkéntes, kínnal is 
jutalmazott. Rázúdul a felelősség és a kétely, 
a megmérettetés és a gond: a szót hogyan szórja szét?
Hogy törje meg hegyeknek visszhangját, völgyeknek zúgását, 
vizek morajlását, földnek dübörgésit? Eszközt keres, 
amivel írna (ő is érzi a szükség hiányát, az 
égtájak összezavarodottságát). Kezébe filctoll 
akad, kőbe vésésre nincs módozat. Jobb ik énjére 
hallgat, írni kezdi a diktált szöveget, szignózza és 
becsukja a nagy könyvet, és elteszi évszázadokra. 
írástudó világban elővesz ik, olvasni azon
ban illendőséget sért. Az idősíkok elmozdultak. 
Megkönnyebbülnek, amikor felnyitják és észlelik, hogy 
kihulltak belőle a betűk. (Filctollat használt Mózes?)

(Vers, amelyben Mózes tétovázott)
Időbe tellett, m íg fölfedezték a matematikát.
A racionális megzavarta és összekuszálta 
a tapasztalati világképet. Az asszonyok legott 
kalkuláltak: mennyire engedjenek a férfi-kéjnek?
Gyermekek születtek, táplálták, felnőttek. A felnőtt, a 
néhai gyermek kitalálta: a gyermekből a fegyver 
mentheti át a zsarnoktermészetet. Osszeköltözött 
a félelem és a fegyver. Az asszonyok kalkuláltak: 
több gyermek kell, mert elkezdődött a játék s veszteség lesz. 
Újra kell népesíteni a világot, így gondolták.
Újra kell osztani a játéktereket, az arcokat 
át kell festeni harcos arcokra. Sikoltani kezdtek 
a gyerekek: m i értelme ennek a rém arcfestésnek?
Mózes tétovázott, leírja-e a parancsot: Ne ölj!


