Gődény Balázs:
Mókus
Megjegyzés: a szöveg egyetlen
vers, négy tételben.
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Hajnaltájt álmod jő.
Csengettyűs karácsony,
hófehér angyalszárny,
gömbölyű kalácsok,
csörgődob, kisvasút...
Tí-tí,
vekkert.
Májlsztón!-
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Álmai
Volt egy, amiben a néma, deszkaszagú
színpad közepére tettek, körülöttem
űr van, fejemben is űr van, hülyegyerek.
Ennyi a szerepem, szépen eldobolni:
tá-tá, ti-ti-ti-ti, tá-tá. Megijedek.

Látom, anyuka is itt van, szemöldöke
villan. Ici-pici mókus, mi a bajod?
Kezdd már!
Még?
Volt egy, amiben a felhőn lovagolok.
Mélyben illatoz az erdő, susognak a
nyárfák levelei, szőkén zuhognak a
fények. Megölel a felhő, zuhanok a
kéjbe, befogad az erdő. Tudom persze
jól, hogy kicsoda a felhő, micsoda az
er
Értem. Ne magyarázzam. Csak mondjam.
Volt egy, amiben a mélyzöld, gyantaszagú
télben, karácsonyi éjben, fénykukacok
úsznak, fenyőágra kúsznak. Mosolyog az
angyal, dobold csak el halkan:
tá-tá, ti-ti-ti-ti,
a hugica
meg a papa,
nézd, ott állnak
az ablakba,
ha jó leszel,
okos leszel,
soha többé
nem mennek el.
Jó. Megpróbálom lassabban.
Csengettyűs karácsony,
hófehér angyalszárny,
gömbölyű kalácsok,
csörgődob, kisvasút,
bodor füstje
szénfekete,
csörög-csattog
a kereke,
ha jó leszel,
okos leszel,
soha többé
nem hagylak el.
Nem megy. Folytassuk máskor.

Új csillag

Mókuskám, angyalom, te gyönyörű gyermek,
későn jött csillagom, életem értelme!
Szőke szép fürtjeim, csengő kacagásom
elhagytam már régen, benned megtalálom.
Megfogom csöpp kezed, nézlek, ahogy alszol,
karácsonyi fények simogatják arcod,
s ha éjjel felriadsz, kinyitod a szemed,
ne félj, az ablakból az angyal rád nevet!
Angyal, érző ember nem tud nem nevetni
arra, ki ilyen szép, és így tud szeretni.
Lesz-e társad, aki megérdemel téged?
Ahogy én szeretlek, úgy rajong majd érted.
Aki támogat majd a művészi pályán,
én dobos fiúcskám, tudom, arra vágynál.
Keresd meg. Találd meg. Ez már a te dolgod.
S legyél majd helyettem... Helyettem is boldog.

Álmai még
Az álmokat megint?
Volt egy, amiben a néma, deszkaszagú
színpad
Még?
Volt egy, amiben a mélyzöld, gyantaszagú
télben
Még?
Nem. Nincs. Ennyi, azt hiszem.
Sajnálom.

