
SIK SÁNDOR:

VERSEK

HAZAFELÉ A TEMETűBŐL

Fehér a hold és vágtat a vonat,
A szikra pattog.
Zajgó kerekek és sajgó szívem
Vadul versengve kattog.
Egy sírhalom és egy világ
Múlt el mögöttem:
Tegnap még fogtam egy kezet,
És ma temettem.

A szikrazápor vissza-visszahúz
A temetőre.

De zúg a gép, de menni,. menni kell,
De törtetünk előre.

Bújhat a hold, a füst eláll,
De bárhogy essék,
Te mégyl te mégy, előre: hív
A kötelesség.

Ű megérkezett. Vigasztalni már
Nincsen miért őt.

De kattognak a kerekek és s~vek:

Várnak az élők:

Nézd, mennyi kéz eseng feléd:
Húznak, cibálnak,
Neki az éjnek, és neki az új
Sírok sokának.

Ó, hányszor kell még drága sírokon
Hangtalan rínod I
Ó, még hányszor kiújul véresen
Búcsúzni kínod I
Nem a tiéd az életed,
Nem a halálod.
Csak verjen a szikra, csak hajtson a hold.
Amíg a boldog Stációt
Meg nem találod.
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MINDöRÖKKÉ FIATAL

Levelet kaptam. Vers-olvasni kérnek,
Fiatalokkal, elsőül, vezérnek,
"Mint idősebb írói nemzedék."
Nézem az írást meglepetten:
Lám, hát csak én is bácsi lettem!
Hát ide jutunk mindenfélekép!

Egy szót se mondhatok reája:
A kegyelet hív és a hála;
Énrajtam nőttek, mondja a levél.
Én mégis mélán meg nem illetődöm:

Az estharangot kongató betűkön

Felzöndült lelkem mélyebbről zenél.

Soha bizony még eszembe nem ötlött
Kérdőre vonni magamban a költőt:

Öreg vagy-é vagy fiatal.
Mély mámorán a zuhatag jelennek,
- Szuverénnek, időtelennek 
Csordúlt el ajkamon a dal.

De most, hogy kötik rám a rangot,
Ünneplő óriás harangok
Töltik be lelkem csarnokát.
Ó, rejtelem! most, most tudom már:
Évezrek óta hordozom már
Az emberszó ajándokát.

Vén vagyok én, akár e bolygó,
Vén, vén, akár a ránkmosolygó
Éjszakabontó csillagok.
Ádám apánk ajkán neveket mondtam,
És a legelső afrikai gongban
Én köszöntöttem a napot.

A szép Adóniszt én sirattam,
A vérengző Saul én miattam
Verte a falba gerelyét.
Ami Jánosnak, Mennydörgés Fiának,
Szóban adott emberentúli szárnyat,
Az vonja ízzó ajkam delejét.

Vén vagyok én, mint a teremtés.
Igém a Hatnap óta zeng és
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A végnapon is zengni fog.
Fiatalok ti, akik énekeltek,
Apátoktól tanulni jertek
Az egyetlent, amit tudok.

Ó, testvérek, csak ez az ének I
A kerubok testvéri zengzetének
Mélyén fogamzik ez a dal.
A Szentlélek sóhajai kísérik,
Öröktől fogan és örökkön érik,
És mindörökké fiatal.

TE VAGY A Jó

Én Uram, Istenem, velem mit tettél!
Már újra megint csak megszégyenítettél.
Századszor is újra Te vagy a jó,
Én a rossz kisgyerek, vesszőzni való.

Ficánkoltam megint lábbal, kézzel,
Játszottam megint kifent késsel,
S amikor az ujjam majd megvágtam,
Jóságod kézen legyintett lágyan.

De még le se zörrent a földre a penge,
Már mosolygott is szemed a szemembe.
Mintha mondta volna: Légy szófogadó,
Gyerek kezébe kés nem való I

Csak arra volt jó vihar és villám,
Hogy megrebbenjen aluszékony pillám,
Hogy éberséggel látni tanuljak,
Meglátni messziről felemelt ujjad.

ó, látom, Uram, hogyis ne látnám.
Szívembe maradjon vésve e látvány,
Bár el ne mosódnék onnan soha,
Ne lennék többé se vak, se puha.

Csak benned, Uram, s csak egy a reményem,
Csak annyit engedj kérni szerényen,
Hogy amit most némán súgok eléd,
Álljam becsülettel, legalább felét I

Sik Sándor.
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