
SIK SÁNDOR~

A HÁROM CSÚCS

(Misurina, Dolomitok.)

Hármas tornyoddal, alpesormi Templom,
Úgy nézel el országnyi talpaid
Mohája közt bujkáló életünk
Féreg-sürögtén, lázas cirpelésén,
Mint egykor Isten elboronghatott
A megteremtett mllliárdnyi élet
Első mozdúltakor.

A fellegek fölött lakol.
Oltárodon gyúlad ki hajnalonta
A mindenség olajmécse, a nap.
Meghitt mosollyal nézed estelíg
Keríngní testvér homlokod kör1il,
S ha borzogatva rádborul az éj,
Az élő csillagokkal társalogsz,
Látod születní a lángos vihart,
S csendes magadban mormolón nevetsz,
Előre látod, hogy juházik el.
A dörrenő villámok ott fogannak
Szemed előtt, és ott lobbannak el,
S utánuk mélyebb .lesz a hallgatás.
Némabb az ormi csend.

A végtelent
Érzed magad körűl hullámzani.
A múlöság törékeny évei
Elmorzsolódnak térdeid körűl.

A mlndenségben állsz, időtlenül,

Elmélkedvén az örök dolgokon,
Mert gondolataidnak idegen
Ami nem örökkévaló.

Mégis, fogadd el fölkívánkozó
Alázatos imáját sóhajomnak.
Úgy tapogatózik fel hallgató
Falaidon, mint reszkető harangszó.
Fogadj el engem, rózsaszín fehérség,
Fogadjátok be és izzátok át
Tihozzátok esengő lelkemet
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Kemény és hűvös sugárzásotokkal, .
Beláthatatlan élő kupolák.
Az életösztön ostoroz felétek,
A lélek-lélegzés kiirthatatlan
Ember-igénye és az éber undor:
El innen, el, ez iszonyú lapályról,
Még mlelött végképpen ráborúl
Az öldöklő vizszin üvegharang,
Amely alól mlllió masinák
Szivattyúzzák el Isten levegőjét:

A Szellem márls egyre rltkulóbb,
Már mozdúlni is alighogy elég
Fáradt lehelletét.

Magasságbeli remeték,
Kőszáli szentek, hozzátok kiáltok,
Segítsetek! Ú jaj, nem is tudom,
Halljátok-é a fuldokló sikolyt,
Mellyel a lelkem szakad ki felétek?
Nem is tudom: teljuthat-é halandó
Emberentúll másvllágotokba?
Azt sem tudom, jaj, még azt sem tudom,
Kik vagytok, és mi lakik bennetek,
Ti hallgatag titánok!

És mégis, mégis szállani kivánok,
Fel, fel, közétek, fel, akárhogyan!
Egyet tudok, kltéphetetlenűl

Erös bizonnyal a lelkemben égőt:

Én is, én is onnan való vagyok.
Onnét jöttem és oda tartozom,
És meghalok, ha meghal a remény,
Hogy odaérek egykoron.

Ó Háromarcú Hegyorom,
Ha nincs lenyúini értem ölelő kar,
Ha nincs utat jelezni hangotok,
Szakadjon hát ki templom-melletekből

Testvértekért a hangtalan imádság,
Ahhoz, Ki nálatok is magasabb
És énnálam is mélyebb, és aki
Betölthetetlen vágyakat teremt
S nyugtalanokat magához ölet

Rátok a Mindenség figyel:
Három Hegycsúcs, imádkozzatok értUnk!
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