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Lőrincz József

Ablakok

SZELLŐZTETŐABLAK
MEGFIGYELŐABLAK
LEHALLGATÓABLAK
BESZÉLGETŐABLAK

AHOGYRAJTAKAPNAK

Előnyöshely
Nagyonjóhelyenlakom:
Ittvannak,egészközel,agondok.
Elérhethamarabaj,
Anevétmégkisemondod.
ATaxismártudja,hollakom,
Egynaponmajd,meglásd,
Dudál,beszól:„Haver,
MeghoztamnekedaKaszást!”

Feketevers
LebegekTranszcendentálisLében
NézemFelülrőlAhogyÚszom
SzárnyAzAHátamonAvagyUszony
VeledEgyDepressziótMárMegéltem
LebegekTranszcendentálisLében
SzárnyAzAHátamonAvagyUszony
NézemFelülrőlAhogyÚszom

Halmaz
Mindighátulról
olvasandókanagyversek
rendszerinteljutunkakezdethezamialényeg
defélekígyx-lábúleszazemberiség
egydallambanvízirigónaklennivolnajó
köszönjükKassákLajoshogymeg-
tanítottadnekünkaközpontozásnélküliírást
éshogymaradandóancsúszkálhatakommunikáció
alogikakavart
koránindultamesőcipőben
hogyzavarbahozzammagam

Kilencedikemelet
Tócsákatömbházaktetején,
Felnézünkmagunkra:temegén.
Vajonmeglátjuk-emégamásikbanazt,
Akihoztahajdanlétünkbeatavaszt?
Vagylenyílikakorlát,azamúgyismegunt,
Ésmiamélybele:magunkbazuhanunk.

Mélységeim
Úttalanutakon,végtelenidőkönkeresztül,
Iránytűnélkülkószáltamösszevisszaönmagamban.
Hegyeken,barlangokonát,ködésfüstövezteutakon.
Csaknéhavillantfelelőttemazösvény–egy-egymosoly–,
Lábamalattabizonytalansziklapárkány,
Ésméglennebbavégtelenörvénylőmélység.
Utamatnihileknézték.
Havalakittaláltamisazágyban,
Azürességfeküdtbealámcsak.

Lőrincz József (1947,	
Székelydálya)	a	székely-
udvarhelyi	Tamási	Áron	
Gimnázium	nyugdíjas	
magyartanára.	Verseket,	
irodalomtörténeti	tanul-
mányokat,	kritikákat,	
recenziókat,	néprajzi	
gyűjtéseket	jelentetett	
meg.	Mintegy	háromszáz	
sajtóközlés	mellett	tíz	
könyvet	publikált,	leg-
utóbb,	2017-ben,	az	Őszi	
derű	című	verskötetét.
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Szamos Mariann

Lakodalom

Gyuri bácsit meghívták, ott lépkedett a nászmenet utolsó sorainak hol 
egyikében, hol másikában, frissen borotválva, egyetlen puhára kefélt éjfe-
kete öltönyében, amely a mérsékelt használattól szokatlanul mutatóssá 
tette még mindig délceg, csupa csont és bőr alakját.

Gyuri bácsi Szilvike, a menyasszony családja részéről volt hivatalos, 
mind a templomi esküvőre, mind a lakodalomra, hiszen annak idején a 
leány nagyapjának volt a násznagya egy rokoni szálaknál is erősebb köte-
lék, a bajtársiasság elismeréseként. Gyuri örült a meghívásnak, mert a 
tisztelet szerény megmutatkozását látta benne, illetve mert a frigykötési 
ceremónia a hagyománynak megfelelően zajlott: a vőlegény rezesbandá-
val indult neki a falu széléről a felsőváros végének, hogy a dombra felka-
paszkodva ízes rigmusokkal, kedélyes poharazgatás közben kikérje a fod-
rokba öltözött arát.

A nászmenet ütemesen haladt, a kikészített arcát a naptól fehér csipke-
ernyővel óvó menyasszonnyal az élen. Aprókat lépett fehér lakkcipőjének 
felmagasított sarkain, vőlegénye pedig, mivel sehogy sem tudott igazodni 
a lány imbolygó járásához, hol behúzott nyakkal az ernyő alatt, hol két 
lépéssel lemaradva integetett a főutca két oldalára kitódult népnek.

Gyuri bácsi integető kezeket, mosolygó arcokat és mozgó szájakat látott, 
de nem hallotta még azt se, amit a szomszéd Józsi bácsi súgott a fülébe, 
mert annyira hangosan verte a taktust a menetet záró muzsikusok három-
fős bandája. Úgy érezte az öreg, bár mostanáig nem volt magára panasza, 
de ezt a menetelést követően biztosan elkezd majd romlani a hallása, és 
innen már csak napok, legfeljebb hetek kérdése, hogy élemedett kora 
végre korlátokat állítson elébe. Nem bánta, hogy nem hallotta a Józsit, 
mert az most úgyis nagyra volt a feleségével, a Bözsivel, aki főszakácsnő-
ként vette ki a maga részét a lakodalomból, és mert a legjobb barátja, Pista, 
a menyasszony nagyapja, nem hogy meghívást nem kapott a családot min-
den szegről-végről összecsődítő eseményre, hanem tüntetőleg még a nap-
ját se közölték vele előre, remélve, hogy minél később szerez tudomást a 
jeles eseményről. A Szilvikéék nem is beszéltek az öreggel, már ki tudja, 
mióta. Igazság szerint a faluban Gyuri bácsin kívül senki nem beszélt már 
vele.

Gyuri bácsi ezt csúf dolognak tartotta, és szégyellte magát mások 
helyett is, különösen az ő nyolc éve elhunyt, drága Cecíliája, de legfőképp 

Acélokat,mintaszőnyegetfelcsavarták.
Aztánhogy,hogynem,egyszercsakmégis
Derűsalföldreérkeztem,
Tiszta,nagyvizekcsobognak,hömpölyögnekkörülöttem,
Ésőrizikálmomatsudárjegenyék.
Fekszem,mintnagykőahomokban,
Tudvatudom,hogyamagasság,
Ahonnanlezuhanhatnék,amélységeimbenottvan.

Nézőpontok
Máratemplomokisversengenek:
Kivoltitthamarabb.
Éshogymelyiküdvözítőbb,
Ahagymakupolavagyakúpkalap.
Kereszt,gömb,kakasvagynihilsapka?
Melyikistenigazabb?
Ésacímerétki,kitől,miértkapta?
Egymásranőnekanézőpontok,
Éséntöprengek,miazigaz:
Amitőkmondanak,vagyamiténmondok?
Amitmegírtak,megtörtént-e,vagynem?
Fölénknő,alánkás,belénkdöfi
Gyűlölet-kardjátatörténelem.

Szamos Mariann (1988,	
Margitta)	újságíró.	A	
kolozsvári	BBTE	történe-
lem–régészet	szakán	
szerzett	diplomát,	majd	a	
kulturális	örökség	védel-
me	és	kutatása	területén	
mesteri	képzésben	része-
sült.	2018	februárjáig	a	
Reggeli	Újság	tudósítója	
volt.


