
RESTÁR SÁNDOR

(t)SUDA a Viola utcában

a szél átoson
a városon
én meg csak kergetem
potenciális gyilkosom
(meglehet persze
hogy én is az vagyok)
– taxiban ragyognak a csillagok
hozzád indulok hétmérföldes késemmel
– beszedni tán a késedelmi díjat
:
amit hívhatunk akár
(mily árnyalt is az anyanyelv!)
hazugságnak
sosem-volt szerelem-hiánynak
részvétlenségnek – árulásnak
:
amíg te felkent fiaddal
(lassan 40 éves –
ez aztán a diadal)
a VILÁGVÉGÉT várod:
(bennem már csak
vodkás-vizes árok!)
:
csak legyen otthon bõven
sonka és kamambert
így hamarabb avatják
szentté az embert

vagy mehetnél akár a Golgotára
mászhatnál égig érõ fára
Isten szerinted mit üzen?
– Próbáld meg kenyéren és vizen!
:
Vegyétek és egyétek
A dolgok azért vannak, hogy helyre tegyétek
– ez már a mi gospelünk
jó nekünk
anyám nyugdíjából
néhány kisimuló ráncból
futja még egy táncra
:
ám ti hitetlenek
végre mikor kerültök láncra?

Szektákból ki – gyülekezetbe – BE
– mégis mit gondoltok
miért vérzik még mindig
JÉZUS széttépett szíve?
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nyújtom a jobbomat
Milán 27. születésnapjára

ez akár lehet születésnapi
de ilyet nem szokott írni API –
CSÁBA királynõrõl is ritkán
jut eszembe UNICUM és Trisztán
– s ha örököltél némi jellemet –
maradj: férfiból kovácsolt szervezet
– a csodákhoz egy nõ
majd mindig elvezet
(mifelénk ezt úgy hívják: élvezet!)

én csupán nyújtom a jobbomat
neked még van idõd:
találd meg sorsodat
– az enyém már foglalt:
copyright: gyorsvonat

ám téged még lássalak mászni
stockholmi – akár malmõi falon
lógni a szeren – ami neked oltalom
– hogy tudj olyat csinálni
tükröket ne kelljen szétvágni

…és ne kerítsünk a dolgoknak feneket:
becsület, tisztesség, szeretet – egyebek!

az én Istenem áldjon
Téged Koppányságod
– melynek e honban van erkölcse-hite
mifelénk az élet
nem hollywoody pite
:
és még azt kívánom –
néha pörölve-zsémbesen:
vedd komolyan magad!
– nem kallódhatsz
két világ közt
örökké tévesen:

27 évesen!
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psalmus barbaricus

bázmeg uram a népet
– s ha rám kerül a sor
hagyd abba!
– mondogatta apám
:
s aztán csak úgy fohász gyanánt
magába gurított két deci gint
legyõzte – a vele született szédülést
napestig táncolt a létrán
– közben engem – a kisinast
a szobafestés gyönyörûségérõl
és nagyszerûségérõl okított
:
már idõs volt
akkoriban kezdtek
megjelenni verseim
– mindig megmutattam neki
a friss nyomdaillatú példányokat
:
fölvette okuláréját
vagy háromszor nekifutott
a – számára tökéletesen
érthetetlen szövegeknek
ÜHÜM – mondta kedvesen
– biztosan nem olyan rosszak
ha már kiadják õket
:
munkája közben
mindig a jó öreg
SOKOL rádióját hallgatta
amit szinte már
csak az évek alatt rárakódott
festék tartott össze
– másnap megjelent
egy üveg jóféle borral
:
isten éltessen
a Költészet Napján!
mondta ez a te ünneped is
– megittuk – meghatódtam

ÉLT 81 évet!

ISTEN ÉLTESSE
A LÉTRATÁNCOLTATÓ
ÉGI MESZELÕK NAPJÁN!!
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