
SAJÓ LÁSZLÓ VERSEI

Hova
bárhova
távolodva
mindenütt
lábnyomodba
lépt'e

bárhova
közeledve
mindenütt
közeledbe
érve

Ave, Mária

napok hónapok
éveim hava
mikor indulok
hova
ezer éve

agy álltam ott
melletted, mint
az állatok.

Figyeltem, mint egy állat,
ahogy mosolyod lassan
befutja a szádat -

Micsoda csend - mondom' magamban,
és nézem a széken
felejtett ruhádat.

Karácsonyi üdvözlet
Rakosgatja a csend
a próbababákat.

Mindenki hazament.
A boltok bezártak.

Isten báránya

Mária, ma
meleg lehet nálad.

farkasok jönnek a hegyekből

Isten báránya otthon
hajtsd le a fejed, emeld föl
arcodat, hadd ragyogjon

Holtvágány

álmodozom, ébredezek
Isten báránya farkas
egész éjjel ébren leszek
meo ne ölj, meg ne halhass

Olyan, mint egy temetés.
A lassuló, a lassan gYOTsuló vonat.
Jól látom minden rokonomat.

Jegenyék, nyárfák
ágain varjak
várják, hogy utánuk haljak.
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Nevem kezdőbetűi

zsebkendón, lepedón, templomi zászlón, kereszten.
Omega. Alfa.

Gerenda. Talpfa.
Ereszkedjetek térdre.
Csókotok csontomat érje.



Istentől maradt kabátban
1.

Havat hoztak a háromkirályok.
Anyám rámadott egy Istentől maradt kabátot.
A falu széléig kísértek az állatok.
Ott találtak rám a pásztorok.

Fogam helye rozsdáll a' hóban.
Most van a nap elníosolyodóban.
Hátamon veríték, vállamon a hó van.
Mosdik a szípem lapocka-Iavórban.

2.

Istentől Jnaradt kabátban
indultam el hazulról.
Az úton nyomokat láttam.
Jeleket várok az Úrtól.

Nem léphetek a palásttól.
Világom feneketlen rom.
Fölépül havazásból
súni éj, fekete templom.

3.
Isten elküldött magától.
Most elküldött értem.
Azt hittem, a hallgatásból
magától megértem.

4.
Isten leüzent 
jövök.

Isten leüzent
értem.

az alkonyat
torkolat
tüzében

Kezemben ázott galambtoll.
Ennyi jutOtt a galambból.
Röpülök én is magamtól.
Lábammal Isten harangol.

Mesélek és miséIek,
amig a templom szétdól,
s hó hull, utolsó ítélet,
szünetjelek az égből.

Mikor elküldött magától,
térdéig sem értem.
Most arámhagyott kabátból
Idlátszík a térdem.

közel a szívemhez
a világ velem vemhes
közelébe értem.

magamtól magamhoz száműzött

ne nyiss rám tüzet
én jövők

értem.

5.

kabát mit Isten rámaáott
bárki vagyok nincs rám adat
napnyugat vagy naptámadat
ember legyen ki rámakad
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