
Albert-Lőrincz Márton 
 

ÁlmodhatnékÁlmodhatnékÁlmodhatnékÁlmodhatnék    
 

álmodhatnék színes gömbökről 
nefelejcsről pipacsmezőkről 
hatvan helyett csak a feléről 
kosztolányi játszó kedvéről 
 

mert játszótárs akarok lenni 
attilával kuglófot enni 
szeretőmmel padlásra menni 
s rímes furcsa játékot merni 
 

álmodni játszani szeretni 
nem divat ma kikacag a kor 
s korom is (kormos üveget fest 
hogy ne lássak jól se ki se be)  
 

pedig talán s hátha mégse  
rútabb korom mint volt másnak 
mint mikor mifelénk s késve 
csak bolond ment poétának  

  

Az odorbanAz odorbanAz odorbanAz odorban    
  

Bekecs alatt  tán Iszujkán 
bekecsben én a kis utcán 
fel s le mozgattam testemet 
korom pora ne lepjen meg 
be-benéztem udvarokba 
sóhajtott a szükség torka 
élet itt a végességben 
alig akadt lencsevégre 
de mintha egy udvar mélyén 
a csöndben szél szöszmötölne 
a nyitott csűrkapu megett 
szép menyecske tüsténkedett 
mintha csak egymaga volna 
szénát vetett az odorba 
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s mintha vígan csúfolódna 
s mégis mintha oda volna 
(menyecskeszív — mégis csorba 
mondom) s mintha az odorban 
legény sorban tán sógora 
villa nyelét megragadja 
menyecskének kezét nyújtja 
s inge gombját gombolgatja 
s már ki sem néznek az útra 
jöhetne férj vagy mennydörgés 
szélvész nyomán erdődöntés 
de nem jött csak pír az arcra 
az isten is így akarta 

 
Hat haiku 

    

ŐsziŐsziŐsziŐszi csend csend csend csend    
 

kékszilva hamva 
ég el a tűzkatlanban 
és semmi szikra 

  
Égi jelÉgi jelÉgi jelÉgi jel    

 

kő kondenzében 
virul a sziklák virága 
kondenzcsík ijeszt 

 
A botA botA botA bot    

  

harang verője 
ércet dönget — nyiss kaput 
égen a földre 

MaradjMaradjMaradjMaradj    
  

maradj még ágon 
aszó szilva — illatod 
darázst mámorít 

 
HáromszorHáromszorHáromszorHáromszor    

 

háromszor szólít 
meg a harang: szüless meg 
élj s pihenj meg 

 
KödhullásKödhullásKödhullásKödhullás    

 

só cukor csók 
ízek a szájnak — hiányuk 
téli ködhullás  
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Új idők fuvallataÚj idők fuvallataÚj idők fuvallataÚj idők fuvallata    
 

(Dramatizált életképek Bölöni Farkas Sándor életéből) 
 

(Részlet) 
 

A színdarab szereplői: 
BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR, író, műfordító, művelődésszervező 

Br. WESSELÉNYI MIKLÓS, az erdélyi reformkor 
legnagyobb szónoka, haladó gondolkodású politikus 

DÖBRENTEI GÁBOR, író, lapszerkesztő, irodalomkritikus 
VISKI ELEK, Bölöni lelki barátja 

KELEMEN BÉNI, Bölöni székelykeresztúri származású barátja 
Gr. BÉLDI FERENC, Bölöni útitársa nyugat-európai és amerikai útján 

POLCZ JOZEFINA, Bölöni kedvese, titkos jegyese 
JANKA asszony, Jozefina anyja 

KLÁRIKA, Bölöni húga 
PIROSKA, a Polcz család szolgálója 

 

Játszódik 1815 és 1841 decembere között, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Bonchidán. 

 
7. kép 

Kolozsvár — 1840. 
 

A Gyulai-palotában Sándor szobája (azonos az előző képben leírttal). 
Érkezik Béldi Ferenc gróf, Gyulai Lajos gróf és Sándor. 

 

GYULAI LAJOS   (jobb karjával helyet kínál) Foglalj helyet nálunk, Ferenc! 
(Béldi leül) (Megrázza a csengőt) Na, vajon ez a Lajos mér’ nem hozza bé a bort?! 

SÁNDOR    Bocsánat, gróf úr, én elküldtem a csizmadiához Lajost… De 
én máris hozom. (El) 

BÉLDI FERENC   Úgy hiszem, a Guberniumnál rossz szemmel nézik, 
hogy ez a forradalmas eszméket hirdető Stáncsics Mihály itt, a te palotádban 
Farkas Sándornál tett látogatást. 

GYULAI LAJOS   Szegény jó Sándor. Ha már én adok neki szállást, hol 
fogadja azt a tanítót? (Sétál) Egyébiránt egy ártalmatlan beszélgetéssel még nem 
lehet megdönteni a monarchiát. Nem ez a véleménye grófságodnak?! 

SÁNDOR  (egy tálcán három poharat és egy kancsó bort hoz) Itt van, paran-
csoljanak! (Leteszi, majd tölt a poharakba) 


