
2424

TÓBIÁS KRISZTIÁN

A mikulás rakétája
(részletek)

A szomszédunk
gagarin barátja
ezt mindenki tudja
mindenki tudja
a történetet amikor
egyszer az állomáson integetett
a vonatablakba kikönyöklő
gagarinnak
és ő visszaintett
és attól kezdve barátok
urh-n hallgatja
a rakétakilövéseket
hallgatja ahogy gagarint
aki immár a barátja
kilövik a csillagok közé
olykor integet is neki
jó szelet
a szomszédunk
gagarin barátja
csillagvárosnak hívja a falunkat
gyönyörű mondja
olyan mint a végtelen
orosz tajga
mondja a falu szélén állva
és hosszan nézi
hogy gurulnak az ördögszekerek
a szomszédunk apja ács
télen szánkót készít
nyáron rollert
csakúgy mint gagarin apja
bár ez utóbbi
lehet hogy azóta már
templomnyi
rakétakilövőket ácsol
magas tornyokat
a végtelen tajgán
harangoznak benne a rakétafúvókák
a szomszédunk
csak nézi az ördögszekereket
nézi hogy gurulnak
hogy repülnek
hogy válnak súlytalanná
a csillagváros körüli légüres térben
nézi a falu szélén
és mikor megszólal a templomharang
nagyot kiált
AZ ÁCSOK FIAI MIND
DE MIND A MENNYBE MENNEK.

•

Mint egy hópihe
teljesen olyan
mint egy csillogó hópihe
a szél fújja
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végig az utcán
a gesztenyefák között
mint a kristályvirágot
hópihét
ha közelebb megyek hozzá
ha véletlenül
rálehelek
elolvad
mint egy hópihe
tudom 
nem szabad
ha csak megpróbálnám
ha csak közelítenék hozzá
elolvadna
ezt biztosan tudom
ezért inkább csak
messziről nézem
hogy röppen végig az utcán
télikabátban
kesztyűben sapkában
virágmintás csizmában
nézem
alig látszódó
lábnyomát
mintha lebegne
mintha nem is a hóban
csak felette
a felszálló párában
lépkedne
siklana
nézem
hogy tűnik el
az utca végén
a kopott fehér messzeségben
esténként
a hóesésben vizsgálom
hátha rájövök
hogyan lehetne megérinteni
az égből hulló hópihét.

•

Mindig sorban állunk
messze kígyózó libasorban
most a sütő előtt
apuval
várjuk
hogy megsüljön a kalács
mindig sorban állunk
tegnap még a bolt előtt
kígyózott a libasor
fejenként két kiló lisztért
milyen jó hogy van fejem
két kiló lisztet ér
az én fejem
se több se kevesebb
két kiló liszt
most meg a kalács előtt állunk
ketten kígyózunk
a libasorban
jó lett volna tegnap is
ha csak ketten
de ott volt az egész falu
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ki tudja meddig lehet
fejenként két kiló
lisztet kapni
de ezért a kalácsért megérte
megérte kígyózni
a hosszú libasorban
a kalácsban
az én lisztfejem van
benne dagad
foszlóssá sül a szőke lisztfejem
apuval nézzük
milyen szép a lisztfejem
ahogy néztük tegnap
a hosszú foszlós sort
a végtelenbe kígyózó
libasort.


