
(Zakatol a vonat, nyikorog, csapódnak a benti ajtók, a sínek fölkattognak, fü-
tyül a mozdony, sivít.) .
Hova is mennél haza, magad is megmondtad. Két percre, két napra, két órára?
Milyenek azok a falak, amelyek megbartanának? Milyen bútorokra ülhetnél
mint egynapos fejedelem, akit új országok várnak. Ö, te. A te kiszolgáltatott
ságod. Meztelen, Elhagyott. Hova megyünk? Én is kérdezhetriém, meddig Iehet
így mermí - reménytelenül. Csaknem reménytelenül, mert nem a tájakat, sze
mélyeket kellene megváltoztatnod magad körül, te is tudod: magadat. De már
túlfordult a hajókerék, a hajó mindig körbe jár, nem kel át, nem megy se
merre, Ez a betegséged ils azért van. Meddig gondolod, hogy húzod ezt a nagy
hajszát, ezt a mindennaposat? Hova? Holnap reggel, tudom ...

IVAN (Gyöngéden, mintha nagyon messziről jönne a hangja)
Kicsi, milyen az a ház?

(Függöny)

•

NÉMETH GÉZA VERSEI
Az irányt a kereszt mindkét gerendája mutatja.
A horizontális távliatok nélkül a művészet kétségkívül vak, ám a vertikális

erővonalak hiányában béna marad.
Olyan lírát szerétnék teremteni, amiben egy tükörben válik láthatóvá a világ

és az Isten arca.
Ezért láttam neki kezdettől fogva Magyarország szocíográfiai Iírájának, meg

rajzolni igyekezvén a tájat, a népet, a történelmet, s ugyanakkor, egyugyanazon
lélegzetvétellel nyomon követni-a lét végső titkait, felvázolni a kor arcára a jézusi
összefüggések igazi koordinátáit.

Így lettem mindenütt otthon és mégis hontalan. Hidat építenék oly egybe
tartozó, de tragikusan egymástól elszakadt értékek, mint a szociális felelősség, a
humán kultúra, a természettudomány, a nemes tradíció, a modern életérzés és az
újrafogalmazott krisztiánum magva közt; ám rníg a versben egy uj világ színtézí
sét igyekszem msmkální, addig én magam egyre inkább kirekesztve érzem azokból
a védett karámokból, amik a különböző, de életünket koncentrikusan körülölelő

közösség-tipusok természetes védőrendszerét alkotják.
Mí lesz e szellemi laboratóriumi kísérlet vége? Nem vagyok biztos ön ma

gamban, s olykor félek A személyes létbe vetített feszültség remegésében várom,
hogy a most egymást metsző egyenesek párhuzamos sínekbe szelídüljenek

Németh Géza

REQUIEM

ELKÖTELEZETTSÉG

Üres vödör '/wngat
kiszáradt kutak ban
valaki sikongat
tűzbe temetkezik
a te tested az!
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MENETELOK

Köd előttii.nk

Köd utánunk
V ége nincs az utaknak

csak néha
egy szempillantásig

villan föl
ARCA

egy másik utasnak

HALOTTEVŰK

Egyugyanazon
foszló hul!it
etet fel
halálraszánt
fiaival
a fel bomló világ.



IGEN ÉS NEM

1.

A szemedböl
felvillanó

igen-ért és nem-ért
szakadt rád
minden vád
és csattanás

a csalhatatlannak deklarált
dogmatikákra tetovált
pimasz kérdőjelért

a feltÖTetlen dió
és a meaosztott földgolyó

megtört feléért

2_

Az igen és a nem
innen minden barátság
ellened szőtt galádság
az igen és -a nem

Féligazság kígyója
feje van de farka nincs
farka van és feje nincs
már az igazmondóba

3.

S asckor
az elsötétült ég alatt
ujjai piros hegyéről

az árva hű,ramiákra

felvillámlott az IGEN
S megdördült komoran

Cserháti Károly verse

a vad partok közé
odafeszülő

hid
szelíd iveléséért
lettél társtalan
osordák melegéböl
védett karámok
óvó ketrecéből

kivetett
eszelő~e

önkéntes csősze

az igen-nek és a nem-nek

Ha a kigyót levágod
kigyóbőrbót eléd lép
tűzrőlpattant fehérnép
elvarázsolt leányod

Az igen és a nem
innen minden merészség
kardforgató reménység
az igen és a nem

tudatlan írástudókra
irgalmatlan igazakra
valamennyi szakállas

igazságlLnkra
a visszavonhatatlan - NEMt

AZ UTOLSÓ VACSORÁN

- Az áruló közöttünk béget - sziezeaték: halkan,
s magukat hitték árulónak a hangzavarban.
Az agy béna volt, tompa és süket,
s a kerevet széle markolászta izzadt tenyerüket.
Alluk szögletében gombóccá görnyedt egy izom,
s a jövendő keresztet keresték horpadt vállaikon.
Szívükben villámlott a kétkedők veszett dühe:
- Talán a harcot sem bírjuk el onsuau«:
Szemüket szétzil'álta a kegyetlen átok,
s a pupillák kórusa egy kérdést kiáltott: 
- Vajon az Eletnek mi lesz az ára?

De a csók még váratott magára.
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