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SAJÓ LÁSZLÓ

Angyal a tranzitban
(11 fejezet a repülés történetéből)

 Andreának 

1
leszállópályát keres az angyal
irányítótemplomtornyok sűrűjében
láthatatlan nem észlelik radarral
nem látják zuhanó röptét
bukott angyal lelökték
becsapódik bombatölcsér
kimászik körülnéz földi éden

2
ahol az angyal állt a kar dalt
hozsannáz nélküle a kórus hamis
heréltek
gondolja nem éltek
leporolja magát nézi kezeit
szárnya helyén mit keres itt
barázdákra szabdalt
arcát tapogatja arca van!
arra gondol ha lenne rá szavam
mondanám ember leszek magam is
éhes vagyok
a kocsmában várja 
az utolsó légymászta
vagdalt
kapjátok be angyalok

3
törékeny szárnyakon indul a Napba
rárepül mint légy aranypapírra
apja káromkodik visszaragasztja
a szárnyakat fiam csak néhány szárnycsapás
és sikerül én mondom az apád
menj már!
a tenger vagy a menny vár
ikarosz
szárnya nem bírja
elfordul fia rossz
prototípus volt és daidalosz újra felszáll

4
beindult az álomgyár
még hogy ez a tákolmány!
ne már!
de átrepülve az óceán
fölülről gyönyörű minden ami itt van
áll az angyal a tranzitban
gyónom a Mindenhatónak
ma loptam csaltam hazudtam
s lásd soha soha senki nem mondta hogy te jó vagy
Istenem
te sem
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5
aszfaltra zuhant szörnyethalt angyal
elgázolt galambból
aszfaltba ragadt toll
egy kósza toll maradt
szellő fujdogálja 

tollakkal teli az aszfalt
és felszáll a kifutópálya
lent
test
a föld felett lelked is széttépték
Isten különgépét 
irányítótemplomtoronyrengeteg várja
ítélni eleveneket és holtakat

6
pedig hogy várták jöttét!
erre tessék
Isten gépét a Dunába lőtték
Budapest fölött ég
hiába keresték 
a roncs Isten
nincs fenn és nincs lenn
nincsen

7
végtelen ∞ vizesnyolcasok a földön
a levegőben menekvő madárhad
lefekszem és eltűnődöm
e földön többé sose látlak

8
most hogy nincs Isten
világvégi imbiszben
egy lakókocsiban kávét vesz kóstolja
ízlelgeti a szavakat
mit jelentenek
szombat vasárnap hétfő a kedd
miért vannak napok? s nevük?
szólnak hozzá ki? ő? öreg gyerünk
elindul de mint a vak
azt se tudja épp most hol van
mi az most? mi az hol?
van?
megszólal most már tudja egy riasztó
utcák terek melyik melyik?
szerelmes lesz szerelmeskedik
és jönnek szembe az angyalok
egymást megismerik
mert mindegyik
gyalog
rövid az út angyaltól emberig

9
akkor most mit kezdjek magammal
mióta nincs isten
iszonyú minden
angyal
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10
repülj ha lehet
vidd el ezt a levelet
siess nincs nincs! idő

11
a papírrepülő
végül válladon landol
égiposta-üzenet
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