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Albert-Lőrincz Márton 
 

A vörös szőnyeg és én 

(IV.) 
 

 

 (Megfosztom magam) 
 

Megfosztom magam  

lassan a gönctől,  

mint az alma,  

ahogy érlelődnek  

virágból a téli napok. 

 

 

(Futottam) 
 

Futottam Isten elől, 

Kezemben a félelem, 

S elengedhetetlenül 

A keze, a keze.  

 

 

(Az édenről, amikor még 

nem ismerték az időt) 
 

Láttam a Mandragórát, de nekem  

A fejedelem jutott eszembe, 

és elidőzött bennem a gondolat, mi érhet többet? 

A gyermek mindennél többet ér, gondoltam, 

ám de a hatalom sóvár vággyal ég. 

Éget és emészt. 

 

A teremtés idején még nem volt versenyhelyzet,  

kifogta jól Ádám és Éva. 

 

Az örök nő nem azért nyugtalankodott, hogy 

több alma teremjen a fán, 

hétágra sütött a Nap, és eső is esett.  

 

Az éden fogság volt, ígéretekkel tele:  

Majd eljön az idő is, de most még minek? 

Majd kitalálják az órát, most még nem kell  
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szembesülni vele. 

Most még csak a sejtek szöknek el a testből, 

nem maradhat úgy, ahogyan született. 

 

Ádám naphosszat kószált, gyűjtötte erejét, 

„henyélek és lelkemet vendégelem”*,  

így szólt a belső hang, 

amikor Évára nézett. 

 

Amikor lehullt a fáról az alma,  

megváltozott Éva állapota. 

Ádám ágakból sártat épített, hegyes botokat gyűjtött, 

egy részét kerítésnek, más részét fegyvernek, 

nehogy a kígyó ellopja tőle a hatalmat.  

 

* Walt Whitman: Ének magamról 

 

 

(Belépni) 
 

Rendszerint temetni járunk a temetőbe. 

Rendszerint emlékezni járunk a temetőbe. 

Eltemetni magunkat a munkába. 

Belépni és temetkezni, ez a hamleti kérdés.  

 

Merj nevetni és sírni, 

csak így tudod idődet 

magaddal összemérni. 

 

 

(Példa) 
 

Akármit akarhatsz, az ég szeme csukott. 

Akármire vágyhatsz, példát találhatsz.  

A ganajtúró bogár élvezi a létet. 

A lét nem veszi tudomásul. 

Ilyen a képmás tükre. 

 

 

(Ha mégis) 
 

Fel kellett volna ismerni, 

el kellett volna dönteni, 

ki kellett volna választani, 

rá kellett volna hajtani, 
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vissza kellett volna kérdezni, 

de mindig más-más  

irányjelző táblák bukkantak elő. 

 

Továbbá: nem hangoskodni,  

nem követelőzni, 

csendben maradni, 

de hangosan dobogott szívem. 

 

Kerestem, nem tagadom, azt a ruhát,  

amelyben fölismernek, 

amikor rám mutogatnak, 

amikor elviselik szívem hangját. 

 

 

 

 

 

 
Ráduly János 

 

Haikuk 
 

Melleden 
 

Ringó melleden 

Vágyaim sziporkáznak: 

Szerelemjáték. 

 

Megápolod-e? 
 

Álmaim gyöngyös  

Csokrát nyújtom át neked: 

Megápolod-e? 

 

Veszteség 
 

Eltájolódtunk: 

Ketten egymásnak fájó 

Veszteség lettünk. 

 

Kereslek 
 

Lázas csillagok  

Közt kereslek: úgy tudom, 

Csillaggá váltál. 

 

Tű fokán 
 

Öregszem mégis: 

Tű fokán már nem fér át 

A tekintetem. 

 

Mint egykor 
 

Messzelátózom, 

Mint egykori istenek  

A végtelenben. 


