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Albert-Lőrincz Márton 
 

El nem olvasott levelek 
 

 

(Fellobban mértékre) 
  

Hát elhordoz tenyerén az idő, hadd menjek, 

nincs benne semmi kétely, 

de milyen minőségben göngyöl majd lepedőbe, 

ha már magamhoz magam szegődtem el? 

Hát, ez az! 

  

Ha légy lennék, összecsapna menten, 

mintha nyugalmát zavarná a rendem 

oda-vissza röpködése. 

 

Leszek  

asztali lámpám fényében  

meg-megvillanó légy, 

vagy a szivárványban a távolság? 

Leszek betű sárga pergamenen? 

 

Hogyan maradok meg az emlékezetben? 

Idegenek közt?  

Otthonomban? 

 

2017. aug. 27. 

 

 

(Stílusváltás) 
 

Jobban elférek egy nagyobb méretű ingben, 

mint egy slimmben. 

Jobban érzem magam egy szakadástűrő szövetben, 

mint egy kötélhágcsós ringben.  

Jobban testhez állna a szablyám, 

ha énmagam hordanám.  

Jobban vigyáznék az ész parancsára, 

ha látnám, hadsereg nem szabotálja. 

Szokásaimon, lehet, változtatnék, 

de a poéta csak emberkartoték. 
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(El nem olvasott levelek) 
 

  Ha elolvasnád .... egy klasszikon, 

beajánlhatná egy klassz ikon) 

(félénk fazon). 

 

(persze, nem teszi, miért tenné, 

Fekete Pál nem engedné 

körön belül.) 

 

   Ha elolvasnád, ó ... bánthatnád! 

Nem csábít a kíváncsiság, 

hogy mit művel? 

 

   Most csak levél megy, láthatod, 

küldőjét így is bánthatod 

asztal mögül. 

 

   Elolvashatnád, csak egy mélke,  

nem titok, hogy erre kérlek. 

(KITÖRÖLÖD?) 

 

Ajtót nem nyit, be nem kopog, 

elkönyveli, hogy nyikorog, 

rozsda eszi. 

 

 

(A vers) 
 

A vers  

az ember 

sajátlagos  

észjárása a 

művészbejáraton. 

 

A vers 

a nyelvek 

tejföle: az 

ész kenyerére 

csöpögtetve, kenve. 

 

A vers 

trójai 

faló, mely a 

nyelv szépségével 

hódít, be jó, be jó. 
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A vers … 

ki tudja, 

mi mindenre  

jó? Nem az ember, 

a világ sült süket. 

 

A vers 

ott szorong 

a kebelben, 

piszkos, penészes 

eszmék kibelezik. 

 

2019. júl. 25. 

 

 

(A gyilkos) 
 

Maradjuk még a versbeszédnél: 

rövid legyen,  

megcsavart,  

ne hosszú lé, 

mert a vers hasonlatos a nyílhoz, 

szíven tálal, de nem a vessző,  

a nyilas a gyilkos.  

 

 

(Adj neki hatalmat) 
 

L. N. asztalára 

 

Ígér és felejt. Ember. 

Szerep-köntöst felöltő ember. 

Fizetett, bérből élő ember. 

Pecsétet nyomó és megpecsételő ember.  

Megmondó ember. 

Válaszra nem méltató ember.  

Ítélkező ember. 

Ajtó előtt várakoztató ember. 

Három lépesre helyezkedő ember. 

Végtelen a várakozás, mint a remény.  

Ember. Adj neki  

hatalmat, hogy elárulja magát. 
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(Vers, amelyben a kánon is szóba kerül) 
  

Valahogy mégse fogtak be a kánon gyeplőjébe,  

mint Székely-Magyari a kórustagokat egykor,  

valahogy elkerült az esküdtek figyelme,  

mint a kórusvezetőét a gyermeki szándék,  

ámbár voltak, akik kilógtak a sorból,   

oly kirívóan szólt torkukból a dallam.  

 

Mondom, valahogy elkerült a kánon, 

de a kórus létrejött s énekelt 

a karmesteri pálca árnyékában, 

persze, mindenkor van direktíva,   

divatfuvallat, meg ragadozó rinya,  

s hitvány hallgatás, és vészjelhalogatás,  

és tiszta kritika is (most ne firtassuk Kantot)…  

 

A kímélet s a baráthangú léha társaság is 

mindig megalakul, s az officialitás is 

(bár olvasáskor sokszor időt spórol, 

s az altájéki részre is el-elhajlik néha),  

hát… mi tagadás, én így értem célba,  

egy névtelen utcán botladozva. 

 

 

(A mai líra) 
 

Azt vettem észre, hogy  

két részre szakadt a líra. 

 

Dívik tehát a szomorú líra... 

mintha az élet-hinta úgy lódítana fölfelé s vissza,  

hogy nem érzékelheted a repülést, 

a gyomorba markoló simogatást,  

az öröm-ingert, 

csak az ikaroszi élményt,  

a zuhanást,  

az inga-tornát, 

s ez olyan, mintha a hintában  

törékeny csontváz ülne bekötve,  

bőrkötésbe csomagolva,  

tehát tehetetlenül tusakodhat a költő, 

azon, hogy elkopik az élet, 

a táj is eltűnik a kínálatból,  

és néma marad a honfi dal. 
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Aki pedig még tapasztalatlan ebben a  

szövevényben, 

nyilvánvalóan elfordul   

a fenti szemlélettől, 

és pellengérre viszi lába tövét szívesen. 

Ebből lesz a bujálkodó líra. 

Hát ez a kettő. 

 

 

(Groteszk tehenek) 
 

1. Pártolatlanul 

 

Kolomp bong, tehenek bandukolnak, 

apró szótagok,  

böglyök megcsipkedik, 

még védtelenek,  

még lehet, 

még semmi nincs a helyén. 

 

Lehetne riadalom is, 

hiszen medve ólálkodik a tehenek körül, 

vak kritika, 

végül észre sem veszik, 

hogy opus születik. 

 

2. Pártoltan 

 

Ha nem volnának tejszövetkezetek, 

az apród-tehenek, akik a nyakukon kolompot viselnek, 

kitömnék magukkal az istálló csendjét, 

de vannak, 

ezért hangos a csorda-szótag, printben: 

a böglyök finnyásan csencselnek, 

úri szótagokra nem szállnak, 

örülnek az istálló-melegnek. 

 

Csuprokba folyik most a tej,  

fehér alamizsna, 

s a szótag-kolompok 

bongva bólogatnak. 
 

3. Mit mondjak 
 

Hé, komák! 
 

2019. okt. 28. 
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(Intermezzo) 
 

Nyolcvankilencben szinte... 

Mikor még keményen fagyott, szinte... 

Pista bácsi egyik este már be is vitt a nyomda előterébe, 

szolgálatos volt, a reggeli lapszámot ő felügyelte. 

 

Nyolcvankilencben szinte, 

amikor egész évben fagyott, csak 

novemberben cseppent meg,  

és karácsonyig el nem eresztette, 

furcsa meleg lett,  

tél közepére olvadni kezdett. 

 

Pista bácsinak akkor még nem volt körszakálla, 

Farkas ugatta, Wolf ki nem állhatta,  

jobb helyeken volt az engedmény kulcsa. 

 

Nyolcvankilencben szinte már a 

rovat is szóba került, ha jó leszek, 

már albertet írtam alá, zárójelben, mint a bennfentesek, 

Albertként, mint Monaco koronahercege,  

no, innen a zárójel becse, 

és hogy melyik rovatnak szolgálok majd,  

mert vélhetően beesek a taposómalom etetőjébe,  

a torokba, ahonnan csak lefele hullhatok, 

amennyiben a főtéri tisztaszobában, a vörösbársonyosban 

úgy ítélik meg, hogy eléggé vörös a vérem. 

 

Nyolcvankilencben szinte,  

kilencvenben már egyáltalán nem. 

 

2019. nov. 5. 

 

 

(Dylan) 
 

Nem a kritikusoknak írok, mondta egy  

barátom, és a szmájli megrökönyödött. 

Nem a kánonnak írok, mondta egy másik,  

és mosolyogni kezdett a morcos pofi. 

Melyik kánonnak? — kérdeztem, ott voltak mind  

a ketten, és elkomorult tekintetük  

kinézett az ablakon, valami nagyon 

távoli pontra. Festők méricskélik így 

a perspektívát. A költők fáznak, úgy is  
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énekelnek, mint a hajnalt ébresztgető  

madarak.  

 

 

(Az értelem cerberusa) 
 

„Tárd ki a karodat a változásnak, de 

ne engedd el az értékeidet.” 

Dalai láma 6. parancsolata 

 

A kényszer, hogy alkoss, s csakis, 

akkor lesz kényszeres, hamis,  

ha nem állsz meg a parancsolatok kapujában,  

ahol az értelem cerberusa pallossal állva őrködik,  

próbálkozol, de még borravalót sem fogad el, 

ha netán neki engedményért könyörögnél. 

Az értelem cerberusa éles baltájával odavág jobbra-balra 

s nem a látszat kedvéért,  

neki a cerberuskodás a funkciója,  

de te nem érzed, hogy vágása halálos. 

 

 

 

 

 
Ráduly János 

 

Haikuk 
 

Megállás soha! 
 

Végtelen hosszan 

Sorjáznak a céljaim: 

Megállás soha! 

 

Égboltunk 
 

Megszokottá vált  

Az égboltunk: túl lassú 

A fejlődése. 

 

Győzelem 
 

Kész győzelem az 

Elkötelezettségünk: 

Tényleges támasz. 

 

Angyalkák 
 

Kötött angyalkák: 

Aprók, kicsik, de nekem  

Szárnyat növesztnek. 


