
 

Albert-Lőrincz Márton 
 

(nem vennék el senkitől)(nem vennék el senkitől)(nem vennék el senkitől)(nem vennék el senkitől)    
 

csak egy picivel szeretném 
nyugatabbra tolni a partjelző vonalat 
délebbre az alapvonalat 
keletebbre a napkeltét  
és északabbra a telet 
így okoskodik mindenki 
aki az anyaméhből kilépett 
én is 
nem többel  
csak annyival szeretném  
nyugatabbra tolni a partjelző vonalat 

délebbre az alapvonalat 
keletebbre a napkeltét  
és északabbra a telet 
amennyit be tudok futni a nap alatt  
nem vennék el senkitől 
bár egy arasznyi kincset 
sem lincset sem bilincset 
(tüzem elég ha engem éget) 
csak magamat adnám hozzá 
száradó fénykötélen    

 

(karácsonyi havazás a parkban)(karácsonyi havazás a parkban)(karácsonyi havazás a parkban)(karácsonyi havazás a parkban)    
 

hó-pernye táncol a levegőben 
lent ölét tárja a gyertya fénye 
arcomba cikkan vállamra ül  
a pernye óriássá remekül  
 

a gravitáló hóhullás csendje 
vállamra ül a hó-pernyében 
innen bár sűrű a havazás 
messzebbre tekinthet a látás 
 

angyalka villan  
gyertyákat gyújt ma 
fenyőcskét ölel Edison álma 
úgy villódzik mint gyertya lángja 

a télifákon a havas parkban  
 

bámész emberek szürke raja 
(az utca szapora forgataga) 
forog-sürög  
a nagy csodát várja 
(mi az? ki tudja?)  
lángot szaggatva 
 

tán nyomot hagyna léptem a hóban 
sétálni kedvem szegetlen (volna)  
ha  annyi báva csizma tolongva 
bele nem tapos a karácsonyba 

 

Lenn a dűlőnLenn a dűlőnLenn a dűlőnLenn a dűlőn    
 

világra jössz  
a mamának így van kedve 
belefekszel egy korhadó testbe 
bársonybőrt öltesz magadra 
szépet foszlóst rongyosat  

olyat hogy benne magadat 
ezrek között is fölismerhesd 
 

ez lenne  
ez az élet rendje 
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szárnycsapásába örvény téved 
így megy a világ sora véled   
ha belehulltál az egylevésbe 
világra jöttél 
nem is kérted 
 

de észrevétlen (csak pillanat) 
akár a villám a felhős égről 
pattog rólad a sejtszövet  
sok apró perce az első perctől 
amint hagyták  
amint élted  

csillagok közt fönn az égen 
(azt gondolom 
mindig így lesz) 
kirakodik minden-minden: 
csecsebecsék  
fontos dolgok 
visszanézhetsz 
úgy se látod 
lenn a dűlőn esthomályban 
csillaghullás  
eltakarja 

 

TölcsérpróbaTölcsérpróbaTölcsérpróbaTölcsérpróba    
 

 (In memoriam  Szilágyi Domokos) 
 

1. 
 

adva a levés a születéssel 
kőbe faragott  életeddel 
az élet kéj az élet bánat  
húsba hasító nem kamu 
tánc ha járod nem halál  
tűbe fokozott vékony cérna 
 

vitatkozik a nász a gyásszal 
s fut a tekintet szerteszét 
firtat tapogat szembenéz 
föl kellene fogni a levés okát 
s mondani érte egy imát 
 

(„uram, taníts minket imádkozni” 
és hány esztendő kell) 
 

közben persze szárnyára emel 
a titokzatos egyszeriség 

 
2. 

 

szárnyal olykor az ima  
ha megtanultad 
s fohászkodsz is ha kell ha segít: 

 

„Add látnom, élő hatalom, 
kínjaimat ravatalon.” 

 
3. 

 

adva a levés  
adva  
ehhez valami kell még 
és mindig több a kellék  
és egyre több a csapda 
ó vess magadra 
számíts magadra 
kínjaid fektesd 
magad ravatalra 
ne hagyd magad 

 
4. 

 

„ne nyúlj hozzám, mert meggyulladok”, 
ne gyújts gyertyát mert ellobbanok 
ne szíts tüzet mert megvakulok 
engedd bár azt amit akarok 
nem hagysz játszani belehalok 
gyúrhatsz bábunak komoly vagyok 
„add látnom, élő hatalom, 
kínjaimat ravatalon” 
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5. 
 

arcodon kiült a fintor maszkja 
költő jaja a kirakatban 

akár egy síró bölcső a tájban 
adakozó és ringatatlan

 

(ének a dombon)(ének a dombon)(ének a dombon)(ének a dombon)    
 

(ad sz. d.)  
 

rászáll a sas a faágra 
súlya az ágat lehúzza  
mint dús koronája 
mint tömött virága 
mint a gondban hízó 
fényszikkasztó lárma  
 

gyí te fakó élet  
drága mókuskerék 
dombon lombot vető  
kolozsvári nagyfa 
költőnek mostoha 
költőnek ajándék  
 

ott rád esteledik 
rád vetülő árnyék 
 

ó költők költője  
hogy van az hogy nincsen 
éles szemű sasból  
hogy lesz halott isten 
 

maradni bár vágytál 
szárnyszegetté lettél 
sas kapott utánad 
röpített az égbe 
csak a testet hagyta 
nagy fák árnyékába 

 

(levél egy gyermekkori barátomhoz)(levél egy gyermekkori barátomhoz)(levél egy gyermekkori barátomhoz)(levél egy gyermekkori barátomhoz)    
 

kocogni kéne barátom gábor 
hetente legalább kétszer 
ajánlom 
magamnak is naponta mondom 
el kell jutni a szívveréshez 
almát dugni az üres zsebbe  
hogy mikor leülsz a pad szélére 
vagy a kutyaürülékes fűre 
(ott van a padka az ér falán 
a téren minden csak mutatvány) 
vitamit kenhess az oxigénre 

néhány percig a padon ülhetsz 
vigyáznod kell mert megszédülhetsz 
oda lustulhatsz meg is hűlhetsz  
és vidd magaddal az asszonyod 
tulajdonképpen ő szokott 
előállni az ötletekkel 
noszogat hogy megint ma reggel 
kocogni kell az éjt pihentem 
nincs semmi ok a lustaságra 
évek égnek az ér falára   

 


