
szuggesztívebb, radikálisabb és elementárisabb a fenti sor már eb-
ben az egy vetületben is… 

Igen itt „mindennek új arca neve van”. Ám ez nem könnyű felol-
dás, nem jóságos, hittanos általánosítás: létezik ugyan, kedves gyerekek, 
a csúnya halál, a bűn, a romlás, de a film végén minden jó ra fordul… 
Sokkal inkább izzó szellemi tapasztalat, harcban edzett tudás a ma-
gyarázható, de megmagyarázhatatlan kegyelemről. Arról, hogy „Is-
ten szüntelen neszez”. És ez az öregbácsis vagy szú-szerűen motoszkáló 
munkálkodás remekül visszaadja a természetfeletti tevékenység 
számunkra szinte érzékelhetetlen, titokzatos lényegét. Milyen groteszk, 
mégis felemelő sírfelirat lenne a „kisvillával temessetek”. Parafraze-
áljuk Pilinszkyt, s legyünk majdan desszert „egy hatalmas Isten asz-
talán”? Vajon milyen kataszteri összeírásban találjuk a földet, ahol „ég-
hez kötik a rögöt”? A versből szóló faggatja a testét-lelkét átitató erősebb 
létet: „hol laksz bennem / hogy ily korlátlan / jársz át tüdőt szívet agyat?” 
Az idő araszol, eliramlik, kiszö kik a kezünkből, egy magasabb terv 
mintha mégis a beteljesülés felé haladna: „a Gyermek bennünk las-
san elhullajtja minden tejfogát”. Merthogy ebben a versvilágban nem 
a menny van útban földi téblábolásaink közben… Egészen más a pers-
pektíva, ha úgy szemléljük: „annyi minden történik útban a menny 
felé”. És a végső kétség be esés, a komor színek nem pusztán azért nem 
falnak fel mindent, ami lüktet, ami lélegzik, mert akinek bölcs szem-
üvegén át látjuk a tájat, az kedves és optimista ember. Az átlényegí-
tő valóságlátás forrása egyfajta sírontúli vérátömlesztésnek köszön-
hető: „a beteljesült idő hajszálerein ömlik belém szerelmed”. 

 
 

az asztal 
asztal 

ami körül van helye mindenkinek 
ami körül mindenki lehet önmaga 

ahol a többiek nevét mindenki 
örökre tudja 

a félelem ott többé nem igazgat 
árnyékaink nem követnek nincsenek 

a fő fogás ott az élet kenyere 
s koccintani hozzá a lélek itala 

 
hívogat az asztal 

kétezer éve 
mióta megjelent 

ha távolodunk tőle 
ha elfordulunk 

egymásra többé nem ismerünk 
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feledjük újra kik vagyunk 
megint a rettegés igazgat akkor 

s a puszta nyers erő 
az egyetlen asztal helyett akkor 

a halál sok kis asztala lesz újra a miénk 
 
 

ki leszel 
megyünk egymás mellett 

elmegyünk 
párhuzamos univerzumok 
az út közös a levegő közös 

az igazság személyre szabott 
amint a bölcsők és a sírok is 

 
ki leszel ha a halállal 
mindez megváltozik 

 
 

örökkévaló érintés 
hajnalfény hull a hantra 

fény aminek nincsen alkonya 
s a mélyben megmozdul 

a mozdíthatatlan 
 

olvadni kezd a bénaság 
kámforrá lesz a hullalé 

a halálos álomban pihent 
szív és agy lüktet újra 

a hullafoltos test kipirul 
 

a fadarabok ideje eljött* 
a kezek munkába kezdenek 
s mint hat láb mély víz alól 

ami árny volt még előbb 
a felszínre fölevez 

 
a tetszhalálból barátom 
mindennapi halálaidból 

az élők földjén Isten hozott

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Egy temetési hagyomány 
fadarabokat tesz a sírba az 
elhunyt hívő teste mellé, 
hogy a Messiás érkezése-
kor az igaz azokkal kiáshas -
sa magát a sírból. 
 
Sajgó Szabolcs A meztelen 
Isten – új versek című kötete 
az Ünnepi Könyvhétre jele-
nik meg a Kortárs Kiadónál.
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