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S Z I K R A  J Á NO S

Békeremény

Ó, hajdan volt békeévek!

Randevú az alkonyodó fürdőváros lampionos főterén
meg a többi –

lépjünk túl a nyomorgók sugárútján,
az istállókba vasvillázott lelenceken,
a kékfestő műhely gyilkos gőzén,

vaksi csarnokán.

Békenapok jutottak csak,
lehangoló békeórák,

békeremény:
lábra cipő,

jut hús is a fazékba,
képzeleted nem nyeli el a mocsár –
talán csak holnap ér utol a számla

vagy a zsaroló tértivevény.

Az állami terrorizmus páriája lettem én is,
saját adóforintomból sanyargatom magam.

Ki vagyok?
Békepercekben lüktető pár pillanat:

távolodó bégetés a telefonban,
barna szembogaradban a vágy,
a vénülő test vasárnapján egy tiszta arc,

üres tenyér,
gyönyörű erekció.
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[ Szikra János versei ]

Hatkezes

Melléd ülök
s biztatom magam:

gyűjtsd a fészekgallyat akkor is,
ha csomókban hull szárnyadból a toll.

Dohányültetvény izzik tüdőmben,
húsomból a szesz kimossa a vitamint,
a küldetéses géneket.

Szeretném,
ha nem híznál el, s visszakapnám első arcod,
szentendrei csókodat.

Ötvenéves leszek,
amikor először fürdetem meg a babát.

Néha szeretném,
ha nem szeretnél,

ha méltóbbat választhattál volna nálam.

Uramisten,
áprilisban hat kezed lesz,
s háromszor két lábam!

salgótarjáni síküveg

nem rólad szól a dal ma se
üres templom a vers
magányos gyászmise
rózsaablakán turha tündököl

nem kell beszarni senkitől
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[ Szikra János versei ]

salgótarjáni síküveg
„írhatom ezt vagy bármi mást
verseket úgysem olvas senki”
dusa lajos barátom szerint
ki nemegyszer megosztotta már velem
hajlékát ezt-azt utolsó sörét
mikor mit kinek van fizet
salgótarjáni síküveg

nyolcvannégy éves lenne az apám
úgy ment el ahogy élt
nem lett belőle dózsa györgy
nem híztak húsán cimborák
használták erre-arra de
nem kellett soha senkinek
ki lakott jól a kárhozat?
nem kér több kenyeret

salgótarjáni síküveg
elment az életunt thimon
a kifosztott bácskai lear király
hagyjuk hisz kányádi szavával
„akik elmentek közülünk
nem voltak közülünk valók
mert ha közülünk valók lettek volna
nem mentek volna el” –

ne félj nem rólad szól ma sem
örökkön másvalakiről
múltad jelened jövőd
emléked sincs már mindened
ez a tízezer éve vakotás
vonatablak a holnap a ma
ez a salgótarjáni síküveg

leköpött arcod a tükör

ne szarj be semmitől


