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Németh András 
(1956, Várpalota): az ELTE 
jogi karán diplomázott. 
Tizenkét éves kora 
óta ír, publikálni 
viszont – többszörösen 
osztályidegenként – a 
személyére nagyon
odafigyelőknek hála, a 
kilencvenes években 
kezdett. Személyes 
kiegészítése szerint: „Kis 
malíciával megjegyezve, 
legalább beértem. 
Magam.”
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Tűző naptól elillanó 
madárkútnál

Bódítva fogy a víz,
és mintha bor gőze
fosztana meg engem
a tisztánlátástól,

görcsben tapad a tíz
ujjam jelenléte
másaira, érzem
a párám elpártol

tőlem, homoki csíz
inná föl egyszerre
arcom, amihez szem
se kell. Lennék csak toll.

Koranyár, Ostia, régi kikötő
 – És én, mint istenképmás?

Nézhetem, ahogy idesüt a nap,
és a homokpad megadja magát
a hullámoknak. Ez persze mindig
így lesz, bárki számára egyformán
megadatik az örökéletű
hajnal testén osztozni elnémult
sirállyal, ha csőre halat vált meg.

Megjelenik, amihez odakap
tolvajerénnyel a fény, aki lát,
magáénak hihet bármit, égig
ér minden valóság. Igen, tisztán
magasodik a zenit, újra hű
hozzám szent árnyékom. Felébredt múlt
kezében vagyok, de aranyló szeg.
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3
2020 Monszunkezdet

A szent évszak nem sodor halálba
mindent,

kikötői zuhéban a nyár
utoléri a részegezüst
ködöt, utcahomály szeme sár
tükörégre se néz, puha füst

van a szájban, a templom előtt
szeretetkitörésben a csend
fogadalmakat enged egész
közel emberi testhez, a rend

csakis annyi, a sziklatetőt
övező talaj ellepi vész
idején a nyomortelepet,

sose bújna a lélek a szőtt,
sokezer kiszakadni merész
csuharongyba, ha már levetett

mindent
a tisztító vízözönre várva.

Anyám egy tapintatos portál
üvegtükréhez lép...

– Kezelések utáni
első sétánk emlékére.

Lázad parókák alatt se félthetem?
Hajadban kihűlne a lélegzetem?
Én akartam, hogy adj, magadra, megint,

méginkább nekem, az utcán, odakint
ne forduljanak az elesettséged után,
te is egészségesnek látszol csupán,

akire majd nem süt rá a szeretet
java részvétet, amit megérezne
a némuló test a szív bélyege nélkül, de
az elfogyó belső intelem eret,

vérrokonságot másképp értelmezett,
amíg a fodrászat kirakatában
homlokomra hagytad homlokod, álltam,
szemem diadémot, lakkot keresett.
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