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Albert-Lorincz Márton 

(Egyez kednek)
„örökünk maradék vérét most 
csapolják.”

B. Tomos Hajnal: Lopják a csöndet

Öregesen mozgunk, néhai 
páncéllovasok. A múlt fürge 
lovasai messziről, nagyon 
messziről szemlélik a hont ma.
Európát elrabolta Zeusz, 
vagy inkább a föníciai 
kufárok, és Zeuszra fogták.
Szolgák ülik körül az 
asztalt, fecsegnek, szökésről és jó 
esti partiról egyezkednek, 
fizetett kurtizánok, latrok.

(Vers, amelyből hiányz ik Mó z es)
Drótkorlát. Kó'korlát. Sövénykerítés.
A kusza (mert a miénk) időtlenség 
összezsugorodik (parázsra vetett 
szalonnabor). Mozgó felezőidéi.

A bozótost megkerülik a vadak.
Elszántak és üldözöttek. Vércseppbe 
mártott nyomokat hagynak a bokrokon, 
nyálat lihegnek és megpecsételik 
időnket. Inszaggató a roham és 
fékevesztett a hajsza, bizonytalan 
a pirkadat. Gyökerekbe mélyülnek 
a földtúrások, rókakotorékok.

Az ablakon a függönyök, fény útját 
állják, s megszűrik a látványt. Feszülő 
inakkal lépdel odább a büszke, szép, 
kökény-kék kanca, szájában zabla van, 
háta gazdátlan. Függóagyon ring a 
szél európai udvarok felett.
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(Fény és az árnyék az Oltárkőnél)
Homály kúszik a fény felé.
Nem áll meg, kiteljesedik.
Erével nyomul, elárad.

A fény is Őserő, most mégis gyáva. 
Visszahúzódik, nem akar ölni.
Most, legalábbis.
Az árnyék erőszakos.
Érezhető, hogy harc van.
Egymást követik a győztesek és a vesztesek, 
a délutáni napsütést a délutáni árnyék. 
Mindig van győzelem.
Kiszáradt fenyő figyeli, mint ahogy én is: 
most mi történik?
A csend szaggatja ágait.
Tényleg elbirtokol a sötét?
Az ember tördeli ujjait.
Művelt és elfogadó.

(Budapesten, a Keletiben)

Szénanátha kínoz, van arra 
fogékony hártyánk, tüsszögünk és 
becsukjuk szemünket. A villám 
nem készülődik, csak a felhők 
futkosnak egymáshoz. A téren 
vérmes legények leborulnak 
a földre, tán imát mímelnek 
valami hitben reménykedve, 
amelyről nem olvastak, ámde 
hallották, működik az égben, 
semmit se kell tenniük érte, 
nem tekintenek föl a napot 
tartó égre, nehogy a nagy fény 
szemük vérmességét vegye. A 
téboly felhők súlyát sem veszik 
komolyan. Eb csahol. Pénz beszél.

201V június 5.
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(Két z öld viasz gyertyával)
nyolc hónap múlva

Mágnesek közé szóve s szétterítve, 
a földnek forognia kell.
Fölkel a hajnali didergés, 
a szoba áthatóan kihűl, 
a forró magma megkérgesül, 
a földnek forognia kell!
Később már kifekszik a nap, 
alázuhan a kék az égból, 
s én is elindulhatok.
A temetó'kert zokogó kavicsain, 
magamra hagyott emlékeimmel, 
megyek, rablópandúrozni öcsémmel, 
a földdel eltorlaszolt kapu előtt.

Pálffy Tamás Szabolcs 

Hanna menne
Hanna nem iszik velem, versem nem érdekli, 
sorozatfilmekre kattan, Hanna egy üres 
senki; ágyban tökmagozik, ágyban telefonál, 
száraz időben locsog, minden lében kanál.

Hanna, én téged doblak, Hanna, én téged teszlek! 
Hisztériád naponként elég volt keresztnek! 
Csomagolhatsz, nekem nem lenne nagy bánat: 
ha szemrebbenés nélkül szednéd a sátorfádat!

Hanna csak ámul-bámul, fejét csavargatja, 
felfogni nem tudja, hogy betelt a pohár: 
hogy hárpia szájában nem gyönyörködöm!

Hanna tehát menne, bár nincsen iránytűje, 
célba érni nem akar, és nem is tud sehol.
Versem utoléri, tükröt tart neki valahol.

2019. február 1.


