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NÉMETI ZOLTÁN 

 
A tét 
 

Koncentrikus körökben, kifelé terjedve, 

csak kerestem a lényeget, testemet levetve, 

kerestem az utat, magamat kímélve, 

hazugságok hálójával, finoman megszőve… 

de hiába volt minden, Machiavelli csődöt 

mond, ha egyszer magad vagy a sorompó, 

az ellentmondó belső gond… 

A formatervezett, szép, külső ellenség, 

simulékony higanyember, kívül csupa 

készség, nélkülözhetetlen, emberbarát, 

humanista, remek…! 

Észre sem vetted, hogy a tét: az életed… 

 

 

Holdhatás 
 

Kutyák szava régóta 

kíséri a holdat, 

azon csendesen hullámzik 

a holt tenger. 

A fényes égi vándor 

már régóta sejtette, 

egyszer megjelenik 

a földön az ember… 

Lába nyomán élet 

sarjad kezdetben. 

Szemei előtt kitárul 

a világ, színesen. 

Keze az élet magját 

szórja, lelkesen, 

Ádám és Éva után 

lettünk mi is, kedvesem…
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A híd alatt 
 

Volt egyszer egy város 

Valaha angyalok városa 

Ahol senki sem ölt és nem 

Rabolt ki senkit sem akárki… 

Nem volt AIDS és más nyalánkság 

Bárkivel szóba elegyedhettél az utcán 

És nem tartóztattak le érte, értve? 

Aztán jött a még soha ilyen hideg 

Háború és mi vártuk a nagy villanást 

A híd alatt, de az sem jött 

De a nagy változás igen 

És mi azóta is ott lakunk 

A körülmények nem 

Csak a minket megdobálók 

Ruhája és létszáma ingadozik 

Kevés, gyatra, még több, vagy sok 

Aztán megjött a nagy látványosság 

Új nap kelt fel nyugaton, ráadásul 

És a dobálók füstölögve hullottak mellénk 

Szörnyű égési sebekkel 

A híd alatt pedig 

Semmi sem változott… 

 

 

Áldozati oltár 

 

Rózsák millióit áldoztam fel, hogy  

Szirmaikat lábad elé szórjam, ahogy lassan 

Lépkedsz előre, az emelvény felé, 

Vérpiros ajkaid elvonják a figyelmet 

Jéghideg tekinteted szépségéről, semmi 

Sem akadályozhat meg abban, hogy elérd 

Az oltárt, mely felé tartasz, senkivel az oldaladon, 

Mert nincs szükséged társra ebben az aktusban – 
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Légies, könnyed léptekkel úszol a talaj felett, 

Tested mintha nem húsból és vérből formáztatott 

Volna, hmmm… 

De érintésed maga a halál, a vendégek lehajtott fejjel 

Mernek csak ülni menyegződön, mit a pokol 

Hatalmaival köttettél, a hamvas jeges székesegyházban, 

Hol a mennyezeti freskókat olvaszthatatlan jégből faragták ki, 

A díszes csilláron lidércfények 

Tükröződnek a jégcsapok tüskéi között, túlvilág, 

Te csodaszép frizsider, a kántor egy vörös szemű  

Démon, aki a talpalávalót húzza a kedves közönségnek, 

Bukott arkangyalok ajándékkal a kezükben állnak, 

S közben szénfekete szívük megremeg, ahogy  

Reájuk tekintesz, s csak nyomulsz előre, lágyan, 

De megállíthatatlanul, ruhádból, mi földöntúlian 

Gyönyörű, hódara porlik a talajra, ujjaidon nem 

Evilági anyagból kovácsolt gyűrű, hatalmad forrása 

Jégből, tiszta jégből és vérből, emberi szívből… 

 

 

Az élet kórusa 

 

Gondoltad, ekkora zajjal jár a létezés, 

sóhajok, óhajok, lélegzetvétel nélkül, 

szív, fúj és dobog, vég nélküli motor, 

aludni sem lehet, mert ha elalszol, 

még elromol… 

Ér, vagy nem ér meg ennyit, vagy annyit, 

ereidben lüktet a sorsod, vörösben hódít, 

csak a lelked, a csalhatatlan, 

sziklakemény kőszirt, áll ellent 

csalódásnak, csalásnak, mi bódít… 

Pilláid pislogása eget verő ricsaj, 

füleid zúgása mély, dagályos moraj, 

gondolatod, terved megannyi mennydörgés, 

A tett villámcsapás. Harangszó a döntés… 


