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Albert-Lorincz Márton

A vörös szőn yeg  és én
(in

(Mert adni kéne)

„Minden Egész eltörött" 
Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában

Torzó, ahányszor megkísért, 
fölkorbácsol a kis csibész, 
a vers, a nyelv karátos gyöngye, 
erővel ver és mégis gyönge.

Odasúg egy szót, mintha sót 
hintene a verslevesbe, 
s e finnyás, nélkülözhetetlen 
íz vonul végig a verssoron,

keserűn, mint a büröklé, 
a szófoszlány, a szósuhogás, 
vagy édesen, mint a törökméz, 
hol túl kevély, hol túl sovány.

A fül, mely hallja — édes dallam —, 
s a nyelv, mely ízét kóstolgatja, 
két nagy zsarnok, minden áron 
az Egészet kérik számon.

Te csak annyit törsz a nyelvből, 
amennyit elbírsz, és ebből 
osztogatsz, mert adni kéne, 
amíg az Egész nem tör kerékbe.

(Se iránytűm, se)

Megálltam volna, de 
nem voltam ura magamnak, 
sok mellékutcába bementem, 
és nem idó'húzás miatt,

azért, hogy felismerhető arccal 
érjek az ajtóhoz,
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hogy ne legyek idegen, amikor 
kopogtatok.

Se iránytűm, se 
dzsipieszem nem volt, 
hát ezért,
de amúgy se tudtam volna 
használni munkaszünetben.

(Sz ab adidőmben)

Nem kérték, 
de ritkán megfizették.

így tettem szert 
tetemes szabadidőm 
értékének lemérésére.

Ha vers lett belőle, az jó, 
igaz, nem csaptak tenyerembe.

Miért is kellene szégyellnem, ha torzó? 
Én magam adtam hozzá 
füstbement verseimhez.

(Az ut akról, melyeken járok)

A hatalom színeváltozása olyan, mint az utca, 
szegélye ápolt, gazos, vagy épp vihartól tépett, 
szerencse kérdése, s nyilván a tudaté, fura 
kombinációk kígyói laknak ott, szépre 
és jóra emelni tudó csúszómászók, vének 
bölcsességét s ifjak szemérmét gúzsba kötő 
vágyak és remények.

Megszületnek a döntések: az útszegélyhez 
illő útburkolatot rendelnek — remélve 
hozzá elegendő pénzt, lendületparipát s észt, 
por, gödrök s éles kanyarok miért 
rondítanának bele a szívesen látó 
utca szívébe? — az lészen otthonod mától.
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Amikor anya elengedi a kezed, nyomban 
kikívánkozol, meglátni, mi van a kapun kívül, 
milyen hajszálak kócolódnak bele a hatalomba, 
s gondból mennyit doboltatnak ki hírül? 
Gyönyörű emlékek süllyednek el benned, 
szomorú sírások, vidám kacagások, 
egyre többet látók, egyre messzebb látók.

(A macska kisurr an)

Csinos kis világ, épp kinyílik az ajtó, 
a macska kisurran, ismeri a fojtó 
fülledtséget, ezért oson ki a lábad 
között, magaddal ütközöl, 
a házból kifele tartva.

(Nincs oly an)

Nincs olyan, hogy nem megyek ki a hegyre, 
korom éveimhez fellebbezne.
Szeretek közel lenni a fákhoz, 
a fenyők eláradó illatához, 
az igézet-éghez.

Nincs letaposott fűszőnyeg, vert ösvény, 
sajnálnám is, ha zokogna a tisztás, 
meggyötörten és elhagyottan, 
motor nyomokkal véresre vágva.

Rossz ott lenni,
hol sokan mások átrobognak,
hol elhasználódott az oxigén,
műanyag hulladék éktelenkedik,
s a felhő se ölel át úgy,
mint a régi lányok,
s mint az eljövendő unokák.

Nincs olyan, hogy a föld ezt 
ne engedné meg.


