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Németh Attila

Evangélium
Mécses lángjában
Arcom szürke hamu.
Istenem, ó este van,
Lement a nap, feljött
A hold, tintába
Mártom tollam,
Falon lámpás,
Írom, hogy boldog,
Ki szeret téged, Uram.
Mécses lángjában
Arcom szürke hamu.
Sarut húzok, botot
Fogok, járom a sötét
Bibliai tájat,
Jézus keresztfáján
Keresztre feszülök,
Mózes csipkebokrában
Lángra lobbanok.
Isten, állig begombolt
Keresztfa a szívem.
Geometriájára kék madár
Szállt. Isten, lehajtom
Fejem, nézem a padlót,
A vázát, benne a virágot.
Mécses lángjában
Az arcom szürke hamu.

Isten, este van, te
Egy metafizikai h�s vagy.
Meghalsz a világért,
Feltámadsz, megjelensz,
Darázs és légy szállta
Tavaszban állig
Begombolt kék ég alatt.
Cserepes vérdarabokkal
Lábadon, kezeden, szíveden.
Teszek rá gézt.

Mécses lángjában
Az arcom szürke hamu,
Atyám, a fiad
Bátor, bölcs, arasznyi
Nyár, beengedem
Az ablakon,
Virág lehajtja fejét,
Kereszt alakot ölt.
Hajnalban feltámadok.

Mécses lángjában
Az arcom szürke hamu,
Most szívem örök
Este, és szeretet
Lámpafényben
Kék lapokon eljössz
Hozzám és boldog vagyok,
Hiszek Istenben,
Mert van zöld ég,
Felszálló madár.

Mécses lángjában
Arcom szürke hamu,
Sötét ballada a szobám,
A virág benne muzsikál.
Szívemben a tél,
Leszakadt híd,
Csak a madár jut
Rajta át, rajta át.

Mécses lángjában
Arcom szürke hamu,
Falon meghajtja
Fejét a feszület,
Letört zöld ágból
Tüzet gyújtok.
T�z, füst, szeretet a jelem,
Élek, mint madár
A folyó felett.
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Mécses lángjában
Arcom szürke hamu,
Ablaküvegen a
Lámpafény megjelent,
A temet�t világítja meg,
Itt van a sírom,
Korhadt föld,
Alszom hajnaltól
Hajnalig.

Mécses lángjában
Arcom szürke hamu,
Hirtelen reggel lett,
Uram, s jelenleg tavasz van,
Madár csicsereg,

Köszönöm, Uram,
Hogy meg�riztél,
Hogy nem álmodtam
Azt, hogy háború van.

Mécsesem kioltom,
Hamuarcom szoborszép,
Hisz reggel van,
Acélszín� vízben
Megmosom arcom.
Sötétzöld ág
A temet�, gyertya
Elégve bokádig,
Akár történelmi pecsét
Bizalmas levélen.

A m�vész élete
1.
Levette lombját a fa,
Nagyapám a szelet várta,
Hogy izzadt ingét leh�tse,
Elindult nagyapám
A tájba, bottal virágot,
Madarat hajtott a szélnek.
Nagyapám zenész volt,
Öreg, bölcs heged�s,
Egy nap gondolt egyet,
�szi napsütésben
El�vette a heged�jét,
Elhúzta a szél nótáját,
Majd kötélen lógott,
Gyertyát gyújtottam épp a sírjára.

2.
Anyám testvére, Juci néni
Öngyilkos lett, talán a
A szelet vagy az Istent akarta látni.
Sírja vadgesztenye alatt van,
Épp tegnap jártam arra.
Bölcsnek képzeltem magam,
Arra jöttem rá, milyen bátor
Emberek ezek, talán az Istent szeretik,
Öröklétben hisznek, vagy
M�vészek? Balgák? Bölcsek?

3.
Elterveztem, az �szi temet�r�l
Fogok írni, �seim itt élnek,
Itt nyugszanak gyertyaerd�ben.
Arcom szél csípte bánat, esztétika.
A templom csendes narancsszín�
Üvegén besüt a nap,
Mintha mécses égne az ablakon.

4.
A pap miért hisz Istenben?
Van Isten? A pap madár?
A pap temet�? A pap Isten
Szolgája, mondta a szél.
Ezentúl temet�kapu nyikorgásában
Fogok lakni.
Bölcsnek tartom magam,
Talán olyan m�vészféle lettem,
Egyszer kivájja a halál
Vagy a madár a szemem.
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5.
A város talán egy útszéli kocsma,
Egy kávé, egy begombolt kabát.
Estefelé jár, szentmisére kéne menni,
A templomban a narancsszín�
Üveg alá ülni, hallgatni a
Szív bölcsességét, metafizikáját, az igét.

6.
Nagyon jó ember vagyok,
Csupa, csupa szív, szív,
Csupa szeretet, szeretet,
Egyszer azért fogok imádkozni,
Hogy egy démon rontson el.
Legyek b�nöz�, mint
Raszkolnyikov.
Legyek börtöntöltelék,
Ott majd el�vehetem
A skolasztikámat,
A fegyenceknek a t� fokán
Hány teve fér át,
Illetve angyal?
Talán a halálmadár segít.

7.
Igen, este van, kint hull
A hideg es�, arra gondoltam,
Teáért, zsíros kenyérért
Én is táncolnék az orosz katonáknak.
A háború nekem paranoia,
M�vészet, a katona bátor,
Belerohan a halálba,
Igen, este van, vonatok
Száguldanak a síneken,
Vonatfülkében utasok
Ülnek, újságot olvasnak.

8.
Egyszer arra gondoltam,
Ha bánatában megöli
Magát a világ, mert

Van honnan bánatot tanulni,
Anyám felkiáltott,
Én csak József Attilát
Sajnálom, tehetséges,
Tudathasadásos ember volt.
Nem bírta a világot,
Meghalt, Ámen, Ámen!
Hajnalban vadlúdcsapat
Érkezik, havat hoz a
Törékeny ágra,
Ez a hársfa megélt
Két világháborút,
Láttam az ablakon át.

9.
Temetésem egyszer� volt,
Feküdtem az ágyon
Fekete öltönyben, a borostát
Levágták, cip�t adtak rám.
Majd felráztak, este van,
Ifjú vagy, ne halj meg.
Én angyal, te költ�.
Nézd a csillagot, a holdat,
Most gézt teszünk sebeidre,
Adok teát, zsírt, egyél, igyál,
Majd olvass, szép az élet.
Én angyal, te költ�.

10.
Estébe értem, vasárnap van,
Estére szól a harang,
Száll az esti falusi muzsika.
Valaki ballag, kezében
Bot, vállán tarisznya.
Este van, talán a költ�,
Szíve beomlott zöld erd�.
Itt lakom, madár, madár,
Társam, barátom,
Eloltom lámpám, este van.
Talán költ� szaval,
Száll szava, mint madárka, madárka.

Ízelít� a nagybörzsönyi cigány költ� – a Napkút Kiadó gondozásában megjelenésre váró – újabb, 

Arcom falevél cím� kötetéb�l


