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Németh István Péter
Naplósorok a gólörömekről
Ködöböcz Gábornak és Sándor Mihálynak 

Grosics Gyula cigánykereket hányt a Wembley gyepén. 
A színesbőrű focisták meg madarak táncát mímelték örömükben. 
Volt csapat, amelynek boldog önfeledt játékosai térdelve-araszolva 
vonatszerelvényt utánoztak, zakatoltak egyet, mert unalmas  
volt már a „kicsi a rakás” eleven gúlája. 
  
Baggio a hátára vette Pipo Inzaghit, ugyanő a szögletzászlóra  
terítette piros-fekete dresszét s magasba emelte Milan-lobogóul. 
És hány meg hány gólszerző dobta ki mezét az éljenző szurkolók közé, 
  
Emlékszem, egyszer Sebők Viliék belevetették magukat a pályaszéli 
pocsolyába, akárha kismalacok, 
Volt aki magasba mászott a kerités rácsain, mint egy börtönét felejtett majom, 
Gera Zoli igazi szaltót csinált valahányszor betalált a kapuba. 
  
A brazilok 1994-ben a hollandoknak lőtt találatukat követően úgy tettek, mintha  
Gyermeket ringatnának, ők a modern háromkirályok: Bebeto, Mazinho és Romario. 
Néha a csatár ajkára teszi mutatóujját, csöndre inti ellenfelei drukkerhadát. 
  
Legtöbbször a találatot jegyző játékos az égbe lendíti karjait,  
s abban a pillanatban úgy néz ki, mint Jézus Krisztus korpusza, amely mögül 
egy pillanat része vagy évszázadok alatt eltűnt a keresztfa. 
A minap Radamel Falcao szintén az égre nézett s mindent megköszönt.

aRtéRiák



232

 2013. tavasz

Harmati Gyula
Felirat

egy kép
ami szép

egy arc
ami kvarc

s egy könny
ami gyöngy

és ami több

és ami több
mint kétezer éve áldott

Befejezett teremtés

Lőn világosság!
Lőn kiátkozás!
Lőn kiáltozás!

A többit szívedre bízták.

Csendélet

Üresen áll. Elkorhad a jászol.
Iphigeneia Jézussal táncol.
Szögesdrótokkal őrzik a nyájat.
Jó pásztoraink már messzire járnak.
Szeretni.

Eljövetel

Készül valami ritka fény,
amit nem ember alkot.
S minden kérdésre válaszol
a leghajnalabb alkony.

Emberi

B. L. -nek
ha részem
egészen
meg nem oszthatom
se veled
se mással
csak az örök létű
folyton-elmúlással
m’ért boldogság
mégis élni

bölcs, aki e titkot érti
s bátor, aki ismeri
isten is csak belőlünk van
isten is csak emberi
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Sámánének
a hetedik fényre esküszöm
hogy megszabadítom népemet
a hetedik fényben eltűnök
de megszabadítom népemet

óh
lélek-lélek-lélek
magasságos lélek
ki ért meg, ha én sem
ragadj el
emelj fel
túl
önmagamon
hogy lássam az átkot
a lenti világot
megrontó, vétkes
gondolatot
emelj fel
ragadj el
bár néha én is félek
óh
lélek-lélek-lélek
megszentelődöm és megtisztulok

ha millióból csak egy igaz
én megtalálom azt az egyet
egy sámánnak nem kell több vigasz
én találom meg azt az egyet
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