Nyerges Gábor Ádám
Baleset esetén értesítendő
-nak -nek

ma végre felnőttek módjára
nem beszéltünk a már nem is tudjuk miről
a két tákolt mondat közt elszívott pár szíverősítő csend
azért jelentett valamit:
• egyikük egy csekkre gondolt
visszaadandó kabátra
talán egy útra el
• a másik koncentrált hogy elfelejtse
a sosemvolt utat
visszafelé
mint két megálló közt a feszengő kapaszkodás
míg elmerengsz hogyha most kisiklana
hogy akkor mit mentenél és milyen áron
és kihez motyognál bele a szikrát szóró csikorgásba
közben meg milyen groteszk
hogy pont itt a senkiföldjén
élsz a leginkább
a melléd aládföléd körüléd szorult
másik áldozattal
felidézve hogy még az út (vers) elején elcserélted (tem)
az E/1-et
a nő pedig akivel nem félsz csak től
meg azért eltette ha már rá hagytad
de nem veszi elő többé
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Helyi érzéstelenítés
(felettes ének)

mint akit beoltottak ellene
de azért még egy kevés kellene
a boldogsághoz
(=hogy legalább alulról karcolja az origót
amolyan voltezmégígyse flörtképpen)
és mindenféle Felettes Ének
ordibálnak vele
hogy így járok ha föltépem
a jólszituált sebeket
hogy akkor minden de minden elered
és ha lenne még aki simogassa
a hátrahagyott hegeket
hát ne csodálkozz ha visszaköltözik beléd
egy rím
valakire

Úton és cipőkön
Az öregek. A gyerekek.
A rokkantak. A pechesek.
A vesztesek mennek elöl.
Jobb ha tartják a tempót aki
elbukik, a talpak alá kerül.
Az úton ruhák a cipőkön emberek
ragadnak.
Ez egy kicsit nehezíti a gyaloglást.
Cuppogva lépkedő nagy szürke sor.
Ha nem kelsz föl itt hagylak. Jó
Akkor dögölj meg.
Bocs, nem
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Úgy gondoltam. Feszeng.
Körbenéz. Esetlen mozdulat.
Meggondolja magát. Megy tovább.
Nem baj nem baj nem baj mondogatja
a fő hogy menjenek
elöl a vesztesek majd a többiek
ez az egész szép
haladó világ.

Gyerekjáték
csak nőni fog, ha jőni kell
az árnyékod, pár centivel
csak jegyzetel, megfigyel:
most tölteni, most lőni kell
s lőn, mivel
tudjuk jól, csak úgy ziher
te meg csak állsz hülyén egy darabig,
majd elfújod a füstölgő ujjakat
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