
Szikra János

Bim-bam, bam
Mikor a harangot levágják,
fi am lóg minden kötélen.

Föld alatt bong a harang:
apám arcát, emlékét ütik.

Mikor a pátkai Rohadt-sarok fölött
a jégfelhőt harangszó robbantja szét,
Ádám ujja a Teremtőre mutat.

Ha a harangot megölik,
összevissza kalapál a szív,
bim-bam, bam.

Nem indul föl boldog vérem
soha többé arcod felé, öled felé,
mosolyodért hajnalban.

Üveggolyók
Már kezdik egymás ráncos kezét elengedni,
szemükből májusi orgonarozsda szitál.

Mosolyát őszi sárba tapossa,
körömig szívott cigarettavég.

Összegyűri társa papírarcát,
tűzbe dobott önéletrajz.

Égett ember, nyúzná bőrét,
ítélet nélkül üvölt, rohangál.

Paradicsomkarót üt a földbe,
hazatalált szívében az ég.

Szétgurulnak a gyerekek az utcán,
csontjózan, széleszű üveggolyók.
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Belépő

1.
A súlypontom rajtam kívül
keringett a mozdulatlan
és örök, nagy céltalanban,
     törvény szerint s ostobán.

Mint elhagyott, néma hangszer,
eszköze csak a zenének,
úgy süvített át az élet
     üres folyosóimon.

Minden lépésemmel egyre
bizonyosabb voltam: állok.
Bírák nélkül lettem vádlott
     esküdtszékek fegyence.

2.
Fekete tükrök az éjben,
a vécécsempe rám világít,
ma ünneplem a századik részegségem,
emlékem sincs már,
ez itt az élet-vizelde,
belépő négy forint,
dobd be,
dobbe!

Dobzse.

Tartsd vissza a levegőt!
Ki tudja, meddig kell lent maradnod,
hány légbuborékot rejt még
a tüdőd…

3.
Emel, leng, fölszáll a léggömb,
én csak a súlya vagyok,
kidobható nehezéke,
s kidobandó,
ha a béke,
a mennyei szárnyak kékje
magasabbra hívogat.
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Föl, föl,
életből a Létbe,
aranykorom édenébe,
amikor még anyám karja
röptetett föl a magasba!

Mint az ezredes?

Olyanná válok a lassan erdőként
suttogó lombok közt a házban?

Csüggedten várom a postást,
de vérszívó csekkek röpdösnek csak
hozzám a júliusi szúnyogokkal,
reklámújságok,
gyanútlan gyásztelefonok.

Én is olyanná száradok,
oly nyakas múmiává vénülök lassan,
mint García Márquez koplaló ezredese?

Távol árulók dicső dörejét hallom,
s már csak a lekaszaboltak emléke
zörrenti néha a rozzant kilincset,
s pár ostoba hadfi  makogó kopertáját
sodorja háborgó portámra a szél.
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Dienes Attila: A Bakony szelleme (szobor), 
a festmény hátul Tóth György László: A jövő folytatódik


