
Albert-Lőrincz Márton 
 

(mondani akartam)(mondani akartam)(mondani akartam)(mondani akartam)    
 
 

mondani akartam: élek  
verset írtam 
olvasd el kérlek 
bátor voltam 
de féltem is 
elbújnék 
nincs menekvés. 
(kisercen vérem) 
leírtam 
átadom neked 
légy az érem gravírozója 
(hogy ver a szív!) 
 
hozatsz majd ollót 
mosószert szappant 
a szárítókötél az udvaron lóg 
(marad-e valami kiteríteni?) 
nem rejtem el 
mondod majd: vágjam ki 
ezt meg azt a passzust 
írjam át a logikát 
az ötletet a küllemet 
borítsam fel a rendet 
rend legyen 
(én nem lelkesedem) 
tudom 
a láz még nem elég 
a részben bújik meg az egész 
s tudom  
a szárny is még kevés  
a repüléshez  
a szó a vershez 
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(haza jöhetnél)(haza jöhetnél)(haza jöhetnél)(haza jöhetnél)    
 

Haza jöhetnél! 
Haza jöhetnétek! 
Húsvétkor meglocsolnának 
az apák, a testvérek, az unokák. 
Ha tudsz, ha tudtok, 
gyermeket is szülhetnél, 
szülhetnétek még itthon, 
játszhatnánk együtt népuralmat, 
demokráciát, 
együtt mondanánk, meg is szavaznánk 
 — ó, Mária, Mária, Szűzanyánk! —, 
gyermekek kellenek, 
unokák. 
 
Hazajöhetnél! 
Hazajöhetnétek! 
Se kinn, se benn,  
nincs kín kevesebb,  
se kincs, gőg, gubanc,  
gönc, gürc... 
és odakint albérleti a kilincs, 
házinénis a kény, 
s a hónap végi rettenet: 
miből megvenni a kenyeret? 
Az albérlet nem odázható el, 
kirúg a házinéni,  
a munkaadó seggbe, 
másodállásod fölzabál, 
feszes melled, s karcsú tomporod, 
míg éget, érted s téged éltet, 
de este jöttén, ha fogy a fény, 
bőröd aszik, bokád eldagad, 
de jönnek a számlák, 
az ajtót elállják. 
 
Hazajöhetnél! 
Hazajöhetnétek! 
Húsvétkor meglocsolnának 
az apák, a testvérek, az unokák. 
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Ha tudsz, ha tudtok, 
gyermeket is szülhetnél, 
szülhetnétek még itthon, 
s játszhatnánk együtt népuralmat,  
mert játszani kell.  

 

(népszámlálás (népszámlálás (népszámlálás (népszámlálás ———— 2011) 2011) 2011) 2011)    
 
mint a jelző a míves versben 
olyan a székely: minek lenne?  
 

vesződik is mikor a cinkos  
népszámláló azt kérdi kínos  
cinizmussal: nos kegyed ki most?  
(így van minden tizedik évben  
mikor számba veszik a népet) 
hát hogyan vallja be önmagát  
hogy törvény védje meg jogát 
önmagát hová betűzze 
a ’népek tengerén’ 
hová? 
 

lehet-e székely ha magyar  
vagy magyar legyen hogyha székely?  
így együtt sehogy sem stimmel  
nincs helyük az állami tervben 
a statisztika átrendezi 
  

s hogy ott ne lehessen nemzetem 
ahol a döntéseket hozzák 
és a jogokat osztogatják 
a hatalmasok fölkarolnak  
eredetmítoszt 
számmisztikát 
irtják mintha parlagfű lenne 
a székely-magyar harmóniát  
 

hát senkinek aki oszt s szoroz 
nem mért az Úr ki logikát?  
én is csak sejtem (matekül) 
jobb többen lenni mint egyedül 
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Visszafelé a DonVisszafelé a DonVisszafelé a DonVisszafelé a Don----kanyarból kanyarból kanyarból kanyarból     
 

(Pista  nagybátyám 20 évet élt. Önkéntesen vonult be.) 
 

Miatyánknehagyjel! Mostsegítsmegmária! 
imádkozta a Don-kanyarban a magyar katona. 
A tűzvonalban madárcsőr lövedékek vijjogtak, 
 a fák tövében, a törött ágak között, a  
latrina gödrök közelében, 
a poklok kavernájában,  
bakák vállát veregette a félelem, 
a zászlós, a sarzsi, a kapitány… 
Markold a földet, a fegyvert! 
Köpd ki a tenyeredbe a fogad!  
Ne fuss! Lőj, ha lőnek, ha nem lőnek! 
(Úgyis a hajtók agyonlőnek.) 
 

Nem hagy, nem hagyhat el Mária, 
magyarok Nagyasszonya, 
vacogták a magyar katonák a jeges  
Don-kanyarban. 
 

Fél szemben, szempárban ébred a fény.  
Amennyi megmaradt, reménynek is kevés, 
nem hagy el, utolsónak hal meg. 
De innen merre a tovább? 
Gyalogút vezeti hazafelé az indoktrinált glóriát. 
Hát ennyi. 
Gyalogút hazafelé. 
(Hol van a haza?) 
 

Meg-megáll a foszlány haderő. 
A madárcsőr lövedékek robajára még visszalő, 
ha van idő, 
de fölkapaszkodnának, ha hagynák, 
nem hagyják,  
körmeiket megtapossák a kamarád katonák 
 

Pistának Gyergyó már egy darabka  
haza volna, otthon volna, ha eljuthatna oda, 
és eljut, az isten tudja hogy, 
de mennie kell, vonulni tovább, vissza, 
így diktálja az indoktrinált glória. 
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Az ablak alatt pisztolycsőre töltve 
még visszanéz a menekülő árnyék, 
mostsegítsmegmária, irgalmasszűzanya! 
 

Ment, sodorta tovább a parancs hatalma, 
mintha örök volna, mintha becsület volna, 
mintha a kötelesség jegyese volna.  
Ó, Európa! Európa!  
Mintha minden a helyén volna, 
mintha halottaink sírja, 
tömegsírja sehol se volna. 

  

 

(a szó)(a szó)(a szó)(a szó)    
 

(N. M-hez) 
 

kékszilva szádon 
piros lobbanás  
a szó 
vers lesz belőle 
ha távol a szádtól  
a szutykos időben 
szívembe  
zarándokol 

  

Szemeid őkSzemeid őkSzemeid őkSzemeid ők    
 

szemed vidámsága 
szemed villanása 
szemed kacagása 
szemed lobogása 
 

szemed nyársalása 
szemed szárnyalása 
szemed ölelése 
szemed szomorsága 
 

színeváltozások 
metamorfózisok 
 

szürkéből égszínbe 
kékből mélysötétbe 

 
ébenből barnába 
mélyzöldből szürkébe 
 

dióból bársonyba 
barnából darócba 
sötétből viharba 
zöldből takaróba 
 

a te szemeid ők 
az én arcomban 

 
(kérdező régi (kérdező régi (kérdező régi (kérdező régi 
barátokhoz) barátokhoz) barátokhoz) barátokhoz)     

 

mi áll 
a lázon túl, 
ahol a múlt is 
megfakul? 
repedezik-e a fal,  
ha a mészkötések rését 
feszíti sok baj? 
mindennapi  
riogatásaink 
megadatva,  
ébredni bír-e 
Csipkerózsika, 
tüskével a szívében? 
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(tanka)(tanka)(tanka)(tanka) 
 

levelet döf át 

a hóvirág — beleér  

a napba a harc 

sarcát veszi az idő  

tavasz csomagját bontja 
 

(régiség)(régiség)(régiség)(régiség) 
 

szerelem ringat 
csókot csomagol útra 
visszaszámlálás 

 

(szerelem)(szerelem)(szerelem)(szerelem)    
 

surrog a széna 
lány öle fon körbe — ki- 
emel időmből 

 

(idő  ingén)(idő  ingén)(idő  ingén)(idő  ingén)    
 

lánc  
rablánc  
eszterlánc  

 

idő  
ingén  
gyűl a ránc  
 

gyűrött ránc 
nyakon ék  
 

vihánc tánc 
vakon ég  
 

és  az ég 
felemás  
 

kormosul 
a zenit  
 

estébe 
öltözve  
 

csillagra  
költözik  

 

Mária NostraMária NostraMária NostraMária Nostra    
 

Most hallgass meg Mária Nostra,  
Ó, magyarok Nagyasszonya,  
Gyermek-Jézus s népek anyja, 
Éltess, ne ítélj halálra. 
 

Legyen, aki minket várjon, 
Aki a jövőbe lásson,  
Most segíts meg szülőnk, Mária, 
Gyermeket hozz a világra.

 


