NÉMETH FERENC

Kereszteződésben
Ott állnak minden kereszteződésben Kezükben
ingyen újság vagy kartonlap Adakozzatok
Gyermekem éhezik Anyám beteg Rokkant
vagyok Ott állnak állomás áruház megálló
előtt Aluljárókban alszanak parki padokon
patika lépcsőjén kapualjban Kutatnak kukákban
Szeméttartók átválogatói Ingyenebédre sorbanállók Jótékonyság kiszolgáltatottjai Adj
obulust Mit segítesz mit nem Azt sem tudod
mit érzel Fölöttük vagy téged nem érinthet
semmi rossz Már gyermekként kiváltságod
hitében nőttél és sértetlenül hagyta a világ
Vagy te is kerülhettél volna küszöbön kívül
veled is megtörténhet ami velük Miért és
miért ne Nem tudhatod azt se hogy fordulj
feléjük fordulj el tőlük szánd az utált
nyomort Az elesettséget magadtól távoltarva hogyan fogadhatod el másokban
Hogyan szeresd felebarátod mert jó hogy
Isten Krisztus meg a civilizált jogrend
egyenlőségjelet tesz közétek és minden
jobbító eszme földön vagy égben igazságot ígér Ahol egyenlő munkáért ki tudja
milyen mérlegen mérhető össze a kapa meg
a toll vagy a kukázás a részvényforgatással
Egyenlő vagy legalább arányos bért ígér
És kevesebb munkát több szabad idővel
amit megkaptál végül is Nem munka köt
fordított szerencsével tulajdon s otthon se
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H ITE L

[ Németh Ferenc versei ]

Benned érik
A halál nem kívüled van
benned érik szakadatlan

az egyik egyre létre kel
a másik benne múlik el

te pedig benn a világban
mint rügy virág mag az ágban

kaotikus létkinezis
körtánca kint és benned is

virág rügy mag mind avar lesz
végeérhetetlen rend ez

és vége nincs a nemezis
homokóránk forgatja és

mert isa por és hamu és
avar halála születés

le s föl pereg a homokszem
világteremtő szerelem

ami pörgeti szüntelen
hiány a másik is legyen

Seholsincsország
Ákombák lovag cérnaparipán
téltúli királyság felől
átvágja magát nyelvhatárokon
Vizipuskáján fűzfa nől

Pusztaváros a homokon
széksó fenyér szósz és gazság
láptüzek meg átokhalom
lehet só kenyér igazság

Imhol vagyon Seholsincsország
Jászolmelegben egyet áhít
bárány farkas pásztor király
Itt a mese valóra válik

Uramisten Seholsincsország
mégis-mégis valóság volna
Ákombák lovag méri hosszát
cérnaparipán galoppolva
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