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NYERGES GÁBOR ÁDÁM 

Levett hanggal híreket néz. 
Stockhausent hallgat. 

1. 
 
egyetlen bűnöm 
hogy már túl jól is tűröm 
a bűneimet 
 
mert ha másban nem 
hát vétekben gaztettben 
azért osztozom 
 
ugyan nem hiszek 
a semmiben hisztizek 
is ha felrémlik 
 
mégis szégyenem 
helyettünk is színlelem 
feloldozásul 
 
 
3. 
 
a másodikat  egyszerűen képtele n voltam, bocs  
 
 
4. 
 
ne lélegezz ne 
is nézz a végtelenbe 
olyat ami nincs 
 
ahol a semmi 
az isten oda sejti 
helyettünk magát 
 
 
+1 
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máshol meg mint a konzerv 
tárulkozik a föld 
míg mi istennel egyébbel cicázgatunk 
ami nem is lenne olyan nagy baj 
ha még elolvashatnák 
a tektonikus szardíniák  
közé mint apró pörsenések 
morzsolódott valahai élő szövetek 
 
 
0. 
 

0 
 
 
-1 
 

ne lélegezz de 
jól figyelj mától kezdve 
ne hallgass erre 
 
tudod,  ez  csak  egy vers  
 
 
4./b) (refrén) 
 
még egyszer mondom 
közben igazra bontom 
benne a képet 
 
ha a föld konzerv 
felülről koncert 
Gesang der Junglinge 
 
 
5. beint) 
 

DURR. 
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A. Másik Pasas 

kései 
 
 
Csak úgy megjegyezném,  
hogy szurkolok A. Másik Pasasnak, 
persze, hivatalból azért nyilván magamnak 
még úgyahogy, de szívből már neki, 
hiszen ő van a nővel, akivel nekem 
nos, hogy kéne, 
vagy akár hogy lehetne, 
hazugság lenne, 
maradjunk annyiban, hogy 
felmerült. 
 
És tényleg szurkolok A. Másik Pasasnak, 
akinek nyíltabb a tekintete és  
nagyobb a szíve és 
(remélhetőleg) nem ír verseket, 
különösképpen nem rólam, 
hogy szurkol az Egyik Pasasnak stb. 
 
És remélem, nem cseszi el, 
nem iszik vagy szed nyugtatókat marékszám, 
vagy hívogatja egész nap,  
vagy hurcolássza ideoda, mint a véres kardot, 
bizonyságául, hogy lásd, akadt, ki érti, 
vagy könyörög neki a telefonban mikor becsönget hozzájuk a halál, 
legyen akár csak vaklárma is, 
de főképp nem mondja neki túl gyakran, túl őszintén, túl elesetten és 
túl végleges hangsúllyal, hogy 
szeretlek. 
 
És én szurkolok A. Másik Pasasnak, 
valahányszor megfogja a kezét, 
szurkolok és szinte magam hajtom a nyelvét csók közben, 
szurkolok, mintha a tulajdon farka lennék, tartom a gyertyát, mikor levetkőzteti, 
szurkolok A. Másik Pasasnak, 
de nemcsak őmiatta teszem. 
 
 


