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Albert-Lőrincz Márton 
 

A vörös szőnyeg és én 

(III.) 
 

(Minden nap kimegy) 
 

Minden nap kimegy a kútra,  

iszik, mint a csorda tehene,  

körötte hemzseg a csend,  

sérthetetlen fecsegések.   

 

A kocsmában kimérik az adagot,  

sok legyen s olcsó,  

még mielőtt a mentő beérne a zsellérfaluba,  

a falu közepébe,  

ahol értelmét veszti a fáradt óra  

időromboló zakatolása. 

 

 

(Keresünk, kérünk) 
 

Kilyukadt zsebemből kihullnak a színes golyócskák, 

Mindegyikbe játék volt csomagolva, fogócskák, 

Bújócskák,  

Mint a morzsák, elmaradoztak. 

Nem találnak vissza a zsebembe. 

 

 

(A kilátó felé) 
 

A Csiky kert mögé kerülni,  

ma ezt a célt tűztem magam elé.  

A kilátás hajt.  

Készültem, megborotválkoztam,  

elrendeztem a rakoncátlan szakállszőröket,  

a felesleget lenyestem.  

 

Azt mondják, akik merik,  

a deres szakáll öregít,  

nem színes, mint az ősz.  

 

Felfele kapaszkodom,  

mint a ganajtúró bogár munka közben. 
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(A tárgyak, a tárgyak) 
 

Kijelenthetem, magukban jól megvannak a tárgyak, 

nem siránkoznak, nem élnek előéletet, csak a mának 

élnek, utóéletre nem aspirálnak, 

mintha tudnák, hogy dolguk van az embereknek, 

és nélkülük sehogy sem boldogulnának. 

 

 

(A dicstelenség földi fénye) 
  

Lacihoz, Gyöngyihez stb.  

 

Azért, mert nem köszön, 

én szégyellem magam. 

Azért, amiért nem köszön, 

ő szégyellheti magát. 

Nem tudunk kiegyezni. 

Jól esett volna, ha hagyja, 

hogy elvegyem az almát a tálról. 

Jól esett volna egy köszönet: 

Te balga, nyomod még ne hulljék porba. 

Jól esett volna,  

ha felajánlja nekem, bár a végén,  

amikor a nyugdíj rám szakadt, 

az én mosott almámat,  

s nem kebelezi be teste gyomorsavába. 

 

 

(Nincs dolgom) 
 

Nincs dolgom a világban. 

Személyazonosságim kiírt, 

kaptam még ötven évet. 

 

Akkor majd értem jönnek,  

és munkát adnak, dologra fognak. 

 

Addig senki nem háborgat, 

ha akarom, megírok egy verset, 

ha akarom, rácsodálkozok  

Boris Vianra és Mózesre, 

ha akarom, megorrolok, 

vagy abbahagyom. 
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(Lépj tovább) 
 

Lépj tovább a csillagösvényen, 

s ha odatévedsz, Jób útját,  

más utcákat is járj be,  

a zsákutcáktól se félj,  

ezt tanácsolják, hallom,  

de nem tudom, kik, 

kerüld az útonállókat,  

mert ők nem adnak, 

csak elveszik,  

ami neked rendeltetett, 

ez már a visszhang. 

 

 

(Jámbor úr) 
 

Jámbor úr az ősz,  

vidor szeme könnyezik,  

látása párás,  

sétapálcáját fákon  

felejtve, a kert alatt  

 

remegve járkál,  

s amint a nyár zizegő  

ingén botorkál,  

orra bukik zavartan  

egy avarban megbúvó almán.  

 

 

(Az Olt partján) 
 

Nagy Imre: Forrás c. olajképe alá 

 

Piros-fekete, piros-fekete 

a súlyos szoknyák szövete, 

szél alája nem szökik, 

derékon jól összekötik, 

ám a lenge gyolcs, a kelme 

vetkőzik a nyári melegben, 

 

ó, székely asszonyforgatag,  

piros-fekete nővarázs az Olt partján,  

és ég a nyár... 
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Az asszonyok: ó, a Nap lefut, 

és föltárulkozik a Tejút, 

hol vitézlő legények jönnek, 

tündökölnek, hazát remélnek, 

 

és itt maradnak,  

itt, ahol darázsderekú asszonyok 

vizet mernek a folyóból, 

vizet vesznek korsóikba, 

ahogy a rend kívánja Csíkba’, 

hisz nemsokára a rétekről 

megrakott szekerek előtt  

férfiak ereszkednek alá, 

le a hegyről s a mezőkről, 

víg-keserű örömökről 

álmodozva,  

szikrát hozva  

jönnek haza — 

 

A kóbor est 

versenyt futva  

ráomol az  

Olt menti kicsi falura. 

 

Esznek-isznak, ölelkeznek, 

fogadnak és fogadkoznak 

a fáradt karú férfiak: 

jobb időknek el kell jönni, 

verítéket letörölni. 

 

 

(Mi pedig belecsobbanunk) 
     

Kedei Zoltán: Fényözön c. képe alá 

 

A fény lezuhan, mint egy feldobott kő, mint egy 

felhajtóerejét veszített röppentyű, egy  

gép, amelyben minimum egy ember navigál,  

vagy egy bomba. A gép akkor is fölszáll, ha  

a küzdelemben alul maradhat. A Nap és  

a Hold akkor is felmegy, ha fénye lezuhan.  

Mi pedig belecsobbanunk a gravitációba.    


