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A három férfi ismételten egymás felé fordul.

MINDHÁRMAN
Itthon vagyunk.

Lezárják a bőröndöket, majd félreteszik. Nekiállnak összetolni a síndarabokat, és amikor végeznek, 
sorba állnak rajta.

ELSŐ FÉRFI
Az állomáson lecserélték a táblát.

HARMADIK FÉRFI
Több nyelven mondják be az érkező vonatot.

MÁSODIK FÉRFI
A peronon rokonok állnak.

ELSŐ FÉRFI
Fehér kendővel integetnek.

HARMADIK FÉRFI
A távolban gyárak tömjénezik az eget.

ELSŐ FÉRFI
A sínek folytatódnak valahol.

HARMADIK
A történelem folytatódik valahol.

MÁSODIK FÉRFI
Az ember folytatódik valahol.

Elrobogó vonat hangja, majd csend.

(Az előadás ősbemutatója 2013-ban volt a Lendvai Színház-és Hangversenyteremben.) 

Lángi Péter

Sétálni indul az anyám
Sétálni indul az anyám.
Óvatosan lép, kapaszkodva
bal kézzel a kerítéslécbe,
jobbal a botba.

Sétálni indul az anyám,
kilencvenhét esztendőt cipel.
Faggatja, faggatja múltját, s az
már ritkán felel.

Sétálni indul az anyám.
Érzi tán, hogy menni, tenni kell,
míg az örök és végtelen nagy
csöndbe nem jut el.

Menekülők
Lengyel százezrek hogy Hitler elől menekültek,
     fogta kötés a kezünk, dolgunk tettük azért.

Most: nektek szól, s olvassátok csak menekültek,
     s mellbe taszít a plakát: „Nálunk nincs helyetek!”

Egykor – hős-e, kalandor? – vártak amott a magyarra.
     Drótfal mondja ma itt számkivetettnek az „állj”-t.

Szent István intelmeit így hát dobjuk a sutba!
     S hány arab orvos ment nálunk életeket?!

Ám tülekednek nyersen, nincs kopogás, köszönés sem,
     durva tömeg tör ránk, nem kér, csak követel.

Mégis: mennyi a szánni való asszony, gyerek, és kit
    sértés, gyötrelem ért, békét áhítozó.  

Míg tárulna karunk vendégszerető fogadásra,
      bénít rémület, és fogja bilincsbe kezünk.

Lobban szégyenpír ránk, izzik, lángol az arcunk,
    mentegetőzésünk víz rá, majd meg olaj.

Ke
sz

th
el

yi
 ir

od
al

m
i ö

ss
ze

ál
lít

ás



2017/6 2017/6 6766

Miniatűrök
ennek rezsó
annak rőzse

más a rezsi

***

a hitelem
hatalom

***

mit kíván a magyar nemzet
mit kínál a magyar kormány

***

ígéret volt
már szónak sem szép

***

ha a világ változik

a tapasztalat jelentősége 
vagy csökken
vagy megnő

***

jöttek az új korok
s mert a kerék forog

bélyegesből hős lett
a híresből hírhedt

***

az önkénnyel szembeni passzivitás oka 
− Grosszman szerint – 
        nézetazonosság
        életösztön
        félelem

de mindig akad
akit a szabadságvágy lázadásra késztet

***

támogat tűr tilt −
ez a hármasság nem korfüggő

csak néha nyíltan
néha orvul 
vagy szemérmesen működik

***

való mely mellbe vág

vagy mesés hazugság?

***

szádra ha kéz tapad

levegő s szabadság 
szomja is fojtogat

Németh János:  Forrás
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