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s c h m i d e g  á d á m

Pozitívan
Megpróbáltam pozitívan gondolni
Azt úgy kell, hogy fogsz egy marharépát, 

addig nézed
Éhgyomorra nem ajánlják, van benne
Egy barátom mutatta, cserébe a húgomat
Persze lebuktunk, fel kellett menni
Megalázó, de nem éreztük
Bejött az apja, öltönyben ordított
Egy hétig otthon, aztán
Nem akartunk elköltözni, nagyapám 

szerint London
Saját ipad-em, letöltöttem a netről
Egy osztálytársamék kertjében sikerült
Megmutatnám neki is, hogy lehet pozitívan
Egyszer egy emailt, de nem találkoztunk
Elpattant egy ér a bal szemében
Már egyetemistaként a zuglói köztemetőben
Egy bazi nagy plusz-jel alatt

Fehér botok
Két vakot átkísértem az úttesten
Tehetek többet értük ?
A hályogot a szemükről nem tudom levenni
Vagy más a bajuk
Mibe vakul bele manapság az ember ?
Sőt mindjárt ketten
Meséljek viccet nekik ?
Móricka látja, hogy akció van a Sparban
De hátha sietnek
magukhoz mérten
Segíthetek ?
Hogy lehet megkérdezni úgy, hogy tudják
kérhetnek tőlem viccet is
Elhoztam az egyik fehér botot
emlékbe
Ritkán teszek jót
Egy is elég lesz nekik
Majd összekapaszkodnak
és valaki megint segít
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Schmideg Ádám (1968) : jelenlegi szakmája agile coach. Több mint húsz éve ír, esszét, prózát, verset. 
A Törökfürdő alapító szerkesztője. Írásai megjelentek a Nappali házban, a Táncrend antológiában 
és az ÉS-ben. Itt megjelenő versei tervezett első verseskötetének darabjai, melynek címe: Putyin 
többet tud rólad.

Nekünk Putyin
Putyin a barátom
szeretném, hogy az legyen
félnék tőle
Szép, személyes félelem
nem arctalan, mint ez a mostani
Mivel szeret, gondoskodna arról
hogy szép halálom legyen
ha már nem kellek neki
Három képét raktam ki otthon
az egyiken lovaglás közben hátrafordul
a másik a kacsintós
látom a szemében azt a tiszta szívű mosolyt
amivel a javunkat akarja
A harmadik képen kezet fog velem
Ez hamisítvány
Egy titkos műhelyben csinálták nekem
jól megkérték az árát
Ebből még baj lehet, mondták
Kölcsönösen zsarolhatjuk egymást
Putyin többet tud rólad, mint 

a pszichológusod
többet, mint a Google meg a Facebook
ő látja lelkedben az undorító rugókat
amiket nem akarsz, hogy irányítsanak
Jézus helyett nekünk Putyin jutott
Add istenem
hogy ne haljunk meg túl sokan

Hibás
Ha megszeretsz egy hibát
nem kérsz helyette másikat
vigyázz, ne álljon utadba
Nem panaszkodsz annyit a huzatra
egy ezrest gyűrsz az ápoló zsebébe
Nem kell, csókolom
De azért elfogadja
A japán direkt elrontják kicsit
Nekikoccant az ajtófélfának
ahogy betol műtét után
Nem nagy ügy
ennyi pénzért
Aztán a hasmenés jön
a mosollyal tűrt fájdalom
Az életet meg lehet szeretni
így a vége felé
nem baj, ha csorba a széle
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