
Albert-Lőrincz Márton 
 

(gólyavárás)(gólyavárás)(gólyavárás)(gólyavárás)    
 
a réten kisarjad a fű  
(egeret rejt és békát) 
gólyahír-virágzásra megjönnek a gólyák 
üres a csőrük  
a gyermekek kiabálják 
gólya hozz babát 
 

a gólyák költenek  
nyár múltán elmennek 
(mindig többen mint ahányan jöttek) 
aztán őszi esőket szűrnek át az 
elhagyott fészkek 
a gyermekek lesik 
hátha jövőre 
 

a kéményből füst tekergőzik az égre 
megdermed a lehelet 

 

(elsüllyedt atlantisz)(elsüllyedt atlantisz)(elsüllyedt atlantisz)(elsüllyedt atlantisz)    
 

(nézőtér színpaddal) 
 

üres idő a nézőtéren 
kifutsz (mintha) az idődből  
a színpadon (tűnik a nézőtérről) 
cúgos utcák kövein léptek kopognak 
                                         a sötétben 
mostanában nincs függöny 
nem megy fel  
csak a sötétség vágja ketté a csendet 
(s a teret is természetesen) 
nincs pénz a büdzsében 
(sem az ember zsebében) 
de van kulissza (sok titokkal intrikával 
sok kacér-céda hatalommal) 
egyszer csak a gong után 
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kigyúl a rivaldafény sután 
a csend megfeszül s befut  
a fénybe egy ripacs 
(színész vagy csak statiszta) 
hörög valamit eszelősen 
hörög mintha nem is volna  
embernek való mondandója 
és mintha valami után kutatna  
(a földi paradicsom lenne vagy tán 
                                  az éteri hon) 
tapogatja az ürességet 
érinthetetlen messzeséget 
 

valami bizonyos kellene 
gondolom 
hogy megjelenjen  
az üzenő szó a színpadon 

 
(a díszlet) 

 

most a díszletet figyelem 
olyan mintha a Broadway-en 
egy kirakati üvegen 
vagy az Európai Parlament 
tükörfalán egy elemen 
vagy London szeméből az elgurult 
kristály-könnycsepp felületen 
formát nyernének a nézők 
figyelnek és leskelődnek 
(nem szólhatnak mert jólneveltek) 
most mi történik a színpadon 
de mire kiderülhetne hogy  
a félsötét nézőtér is 
szerepel a színpadon 
kigyúl valami fényfüggöny 
és elfedi a díszletet 

  
(szünet) 

 

velünk játszanak  
mutogatnak 
nélkülünk csak üveg a díszlet 



146 Múzsa és lant 

gondoltam a szünetben 
mikor magammal maradtam 
várva a párom (ő tolongott  
a toalett előtti sorban) 
a jegyet duplán fizettem meg 

  
(és azután) 

 

hát így kezdődött a számadás 
az elfelejtett  világról 
én semmi többre nem emlékszem 
de tart még a rám hatás  
(bemutató előadás) 

 

(Nélküled)(Nélküled)(Nélküled)(Nélküled)    
 

Banális volna azt mondanom, hogy szeretlek, 
annál is inkább, mert medencédben fürdöm, 
s kereslek, amikor ágyamban 
nélküled méri melegét testem, 
nélküled fázom, 
nélküled félek, 
(nem elég nekem a létem)  
nélküled csak félig, 
nélküled nem is létezem. 

 

(fölszállunk a hullámvasútra)(fölszállunk a hullámvasútra)(fölszállunk a hullámvasútra)(fölszállunk a hullámvasútra)    
 

mégis fölszállsz a hullámvasútra 
(naiv gyermek és hősszerelmes) 
siklasz a jelenből a múltba 
s a perc ágyában hemperegve 
 

találkozol az első nővel 
anyád lázító ösztönével 
(toporzékolsz hogy arcát láthasd) 
amikor etetvén testét adja 
 

s a tanító nénivel ő tanítja 
hogyan legyen a vonalból karika 



Albert-Lőrincz Márton versei 147 

a karikából hogy váljék Ó 
és játszó lurkóból olvasó 
 

és találkozol az örök nővel 
a tökéletes ős Évával  
aki nem rút s nem keszeg soha 
aki az ősbűnt fölkínálja  
 

s hagyja hogy földrengés jöjjön 
hogy megtaláld a földi kincset 
(csak úgy ingben s glóriában 
zokniban és nagykabátban) 
 

és találkozol az egyik percben 
ha szerencséd van a mesterrel 
nagy komoly játékot mímelsz 
s azt gondolod (mert a remény 
 

a hit frigyében többet ér) 
hogy szép az élet s szenvedély 
(a szenvedést csak kitalálták 
hogy fűszerezzék a reményt) 
 

és játszol mikor az igazi 
rád talál s te megtalálod 
őt (a szerelem börtönében) 
házat építesz gyerekekkel 
 

bebútorozod emlékekkel 
álmokkal és esendőséggel  
és az idődből annyi perccel 
hogy a játék nem fusson el 
 

és homlokod a csillagok közt 
amikor fent vagy ne égjen meg 
s amikor lent siklik a vasút 
hold sarlója ne vágjon meg  
 


