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Elvisz a mikulás
ha rossz leszek
mondta anyu
elvisz
és kilő a csillagokba
feldrótoz a rakétájára
és már repülök is
egészen a plútóig
vagy lehet
hogy a kuiper-övig
úgyhogy egyem csak meg szépen
a tegnapi töltött káposztát
ne csak a darált húst piszkáljam
a savanyú levelek között
fenn
a csillagok között
majd hiányozna
még a töltött káposzta is
majd megenném
még a savanyú
káposztaleveleket is
egyem csak meg szépen
mondja anyu
mert visszajön a mikulás
visszajön a rakétával
meg a drótvágóval
és kilő a csillagokba
a kuiper-övig
a jégsziklák közé
és ott fogok keringeni
villogni
mint egy szatellit
lebegni a jeges sziklák között
és majd ujjal mutogatnak rám
minden este
így jár az
repül
aki nem eszi meg az ebédjét.

•

Kipakolták a gyárat
csak a munkásokat hagyták itt
vitték a darálót
a hurkatöltőt
talicskákat
vaskampókat
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csak a munkásokat hagyták itt
az ebédlőterem közepén
ahol anyák napján
meg mikuláskor
verseket mondtunk
most kis kupacokban
munkások állnak
és suttogva kérdezik
„és most?”
kipakolták a gyárat
mint múltkor az icát
nem hagytak benne semmit
és most hiányzik neki
azt mondja hiányzik
az is amiről eddig 
nem is tudta hogy van
ó hogy tud hiányozni
minden ami nincs
ó hogy tud hiányozni
anyám
az ebédlőteremből
kipakolták a gyárat
félő
a mikulást is magukkal vitték.

•

Pici drónok fényképezik
a mikulás udvarát
pici elektromos méhecskék
döngicsélnek az égen
és fényképezik
a mikulás udvarát
azt hiszem
nemzetbiztonsági kockázat 
az lett a mikulás
a mikulás piros rakétája
bármikor kilőhet
bármikor csokigolyókkal
apró izékkel bombázhat
ezért pici drónok fényképezik
a piros pléhcsöveket
milliméterpapíron elemzik
mozdult-e 
mozdult-e a rakéta
vajon milyen a röppályája 
a silóba telepített radarállomást
metszi-e az íve
nemzetbiztonsági kockázatot
fényképeznek
a pici kis elektromos méhecskék
szorgos kis méhecskék
szorgos kis elemzők
fényképezik
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elemzik
mert nemzetbiztonsági kockázat
a mi hátirakétás mikulásunk
szinte már belügy
fényképezik
elemzik
nemzetbiztonságból
meg kellene kérdezni
kérvényezni kellene
nézzék meg azt is
milliméterpapíron elemezzék ki
hátha megtalálják
tavaly hová gurult a csokigolyóm.

•

Elestem a szánkóval
nem fáj
csak a bátyám sír
mert megijedt
megijedt
hogy elestem
hogy nekem fáj
pedig nem 
a pihékkel tömött nadrágomban
nem éreztem semmit
nem koppant
csak mint a pihe
éppen csak érintettem a havat
nagyot nőttek a szememben a csirkék
ezentúl többet simogatom
a kiscsibék pelyhes hátát
bár azt mondják nem szabad
a simogatástól rossz lesz az emésztésük
székrekedést okoz nekik a simogatás
lehet hogy a pelyhek
statikusságához van köze
vagy a nyomkodáshoz
összetömörödik beleikben a kukoricadara
mint a szánkó talpa alatt a hó
bennük reked a jég
csak a bátyám sír
azt hiszi megütöttem magam
épp most
most ütöttem meg magam
mikor rábíztak
mikor ő kellene hogy vigyázzon rám
kristályosodnak a könnyei
jegesednek
tömörödnek
félek belefagynak szemeibe
a pici kis könnykristályok
félek ezentúl csak
színeire bontva látja a világot.


