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Sárándi József

Pepita kutyafülek

1.

Költői kérdés

Rossz íróból
válhat-e vajon
jó olvasó?

2.

Szólásom hatvanéves

koromig

Úgy megy az Idő, alig győzöm kivárni.

3.

Szösz

Szemetek láttára
öregszem/fiatalodom.

4.

Mondásom hatvanéves koromtól

Az Idő marad, engem tessékel magából.

5.

Bénázok

(haiku)
Működöm, hogy reméljek,
reménytelen, tetszhalott
az élet.
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SMS Mozartnak I.

(Made in Austria)
Miért nem volt dísztemetésed?
Halálra ítélt a középszerűség?

SMS Mozartnak II.

Nagyra van veled utókorod.
Belőled élnek a csokoládégyárak.
MIRABELL. (Echte Salzburger
Mozartkugeln.)

6.

Kontinensközi igeidők

„Elvész az ország,
ha kihalnak az aszkéta szívek.”
 Ady

Kihaltak.
Elveszett.

7.

Szóláshasonlat

Érdekes,
mint lakatlan szigeten
a tömegverekedés.

8.

Tücsökkirály

Ajtóm alatt beosont
a tücsökkirály.
Nagyon akart közölni valamit,
de kommunikációs
zavaraink voltak.
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9.

Tanácsért jöttél?

egy tanácstalanhoz?

10.

Epiktétosz

„Ha nem akarsz alulmaradni,
veszteni egy versengésben –
ne vegyél részt benne.”

11.

Az a merészség

Merjünk alacsonyak lenni,
ha már ennyire letörpültünk.

12.

Udvarolni

Ha én úgy tudnék udvarolni,
mint a madarak,
élő ember nem lenne politikus.

13.

Kívület

Robbancsd föl bennem...
...pusztu...lááás...

14.

Forgatókönyv/A

Hogy éled meg a gyönyört?
Nem rád gondolok közben.
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15.

Csak

annyit kérek tőled
míg velem vagy
gondolatban se legyél mással.

16.

Forgatókönyv/B

Váltani akarsz?!
Kit ajánlanál magad helyett?

17.

Népköltészet

Ép testben
épp hogy élek,
hálni jár
belém a lélek.

18.

A mi időnk?

(Rádiós beszélgetés a XXI. században,
téma: boldogság, harmónia...)

Műsorvezetőnő: István, Ön boldog?
Telefonáló: Nem. Én miskolci vagyok.

19.

Után

Akarsz zuhanyozni?
Dehogyis –
magammal viszlek.

Leányvár, 2005. VII. 1. – VIII. 31.
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Férfisírás

Dobai Péter: Ma könnyebb.

Holnap messzebb című

verseskötetére.

A Te szavad.
Kiáltó szómondatod.
Kinek köszönjük meg
saját magányunkat?!

Nélküle mit érne
előrehozott öröm, szenvedés,
s az írott élet?

Emlék? Emlékezet?
Iránytalan sugárút.
Kényszeresen diktálja
az akarva-nem-akartat.
Szuvas fog viszonya
a vonagló szívhez.

Hány köbméter vért
pumpál köreinkre,
míg az „idegen test”:
a lélek
végleg ki nem lökődik?

Leányvár, 2005. VIII. 29.
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Hurrikán,
tájfun
és a többiek

„Az Úr irgalmas marad ezer íziglen;
megbocsát hamisságot, vétket és bűnt,
de nem hagyja a bűnöst büntetlenül”
 (2Móz 34:6–7).

Isten besokallt tőlünk.
Csoda? Nem csoda.
Elege lett belőlünk.

Háríthatatlan:
bűnöm, bűnöd, bűne,
bűnünk, bűnötök, bűnük.

Gyártási hibámat
gének útján
tovább nem adom.

Leányvár, 2005. IX. 6.




