
SÍK SÁNDOR VERSEI
KASZAFEN:E:S

Valami cseng a csendes völgyön át:
Öreg tót ember feni a kaszát.

Aztán egy percig áll és eltekint
Lába előtt kíguózó rendeiJL

A kéz, a láb, a kasza is pihen.
Mi járhat a pihenő fe;íben ?

Talán csak annyi, hogy szép a mező,

Csak így maradjon, nem keE már ('

Vagy azt gondolja ő is, amit én
Goruiolaatok a szívem [enekén;

En, ki ez istenáldott hegyeken
Csorbult kaszámat élesitgetem:

Csorbult agyamat, kopott szíveme!.
Istenszabású emberségemet.

Tán egyet gondol mindakét S2írii n';
S ez az, amitől testvérek leszünk.

Hogy szép a szép, az illatos rnczó,
Es jó a jó, fiatal :szív s velő,

De nem elég, de semmi sem elég,
Mert szép is, jó is azt susogja: méti !

](aszacsörrenés, szívvér-dobogás
Testvér ütemben imádkozza: más!

A fáradt nap lassan pihenni té,',
Zörög már felénk a szénásszekéJ'.

Vén ló a hámban, de még birja tán.
Húzzunk még egyet azon a lwszá1! !

öREGASSZONYOK

Milyen szépek: az alkonyati felhők!

A hűvös kékből méz-arany csorog.
Milyen szépek az öregasszonyok !

Az encián szemet húny éjszakára,
De húnyt szemmel is kéken mosoll;og,
Ti tudtok ilyet, öregasszonyok.

Szép tiszta ráncok, szép komoly barázdái.;:
Bökseséggé szüremlett bánatok,
Nyájas szibillák, öregasszfJnyok!
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HARSFÁK

Ti keskeny ajkak, kik a hallgatásban
Már minden titkot megtanuUatok,
Tanítgassatok, öregasszonyak !

Gazdag szemek, szelíd tengerszemecskék,
Mélységesek és hullámtalanok,
Nyugtassatok el, öregasszonyok !

Hűvös kezek, de melegen tapintók,
Fagyos a kezünk, símogassatok,
Anyátlanokat, öregasszonyak !

Alvó kisgyerek ágya zsámolyánál
Ezüst-glóriás őrzőangyalok:

Virrasztanak az öregasszonyok.

Virágzó hársak hűvösében

Magányos csendben üldögéltem,
Nem is kívántam mást, csak épen

Lenni, min t a lom b.

Mikor már-már elszenderiiltem.
Egyszerre fölrezzent körültem
Egy álomhalk, valószerűtlen

Földöntúli hang.

Száz méh, a hárs virága kelyhén
Illattal csordul6ra telvén
Surrogja rezge szárnya nyelvén

Léte mámorát.

E hárs alatt én hányszor ültem,
Önnön zenémben elmerülten
S önös figyelmem elkerülte

Mind e halk zene.

Ki tudja hányszor s milyen hársak alján
Burkolt el engem ön zajomba csalfán
Csalóka ihlet, - még csak meg se hallván

Azt a más zenét,

Komoly lányát az Isten-adja csendnek,
Melyre a boldog angyalok kerengnek,
S melyben öröktől egyakkordba zengne k

Isten és világ.

Szívem, ne sírj, még nincsen veszve semmi:
Tanulj a hárst6l illatot teremni,
A csend dalának élő kelyhe lenni

S búgni, mint (! hárs!
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FAK ÉS GYEREKEK

Sokáig éltem, sok mindent szerettem,
És most, hogy eljár az idő felettem,
Még sokkal többet szeretek.
De legfőképpen, - érzem, ők is engem, 
A fákat meg akisgyerekeket.

Beszélgetünk, bár ők hangot nem adnak:
A nagy szelid fák bölcsen bólogatnak,
A gyerekek meg válaszu l
Bölcsen - még a karonülők is -
Rám mosoluoqnak: huncutul.

Gyermekmosolyból, szellőbujta lombból
Valami szól az ősi sugalomból,
Amit az ember lassan elfelejt,
Bár teste-lelke minden pórusával
Szomjazza, mint vas a delejt.

A Titoknak, meluet felnőtti szemmel
Már meg sem ért, már meg se lát az ember,
Ök még látták illanni fátyolát,
S rajtuk keresztül hozzánk is Leesiúan
Egy-egy sugár a mindenségen át.

Valahányszor beléjük néz a költő.

Le-lehull róla egy rossz emberöltő

És csenget neki a Paradicsom,
S ő, mint a kisgyerek karácsonyeste,
Bekandikál a kulcslyukon.

NYIRFAKOSAR

Bizony hogy én is úgy vagyok, De ő még itt van, mint akit
Mint tornácomon ez az árva, Nagyobb erők ideszegeztek.
Nyírfaágakból [araqott, Hintá!ja száraz tagjait
Szegen-lógó virágkosárka. S olykor a drót is zörren egyet.

Tavaly, még nincs egy éve sem, Sebaj, sebaj, öreg kosár,
Piros virággal, zőld levéllel Mondom neki, - mondom magamnak,
Játszott, - ma, félig üresen Nem halt ki még azért a nyar,
Birkózik a goromba széllel. Hogy virágaink odavannak.

A fiatalság hova lett, Van még virág a réteken,
Mézes mezők kosárnyi szépe? Az el'dőn még zöldel a szépség.
Elmúlt, elszáradt, - kiesett. Ne zúgolódj, hogy nem nekem:
És nem került más a helyébe. Minden ami szép, az enyém még.

Kiesett, mint a szó, a név S ha majd süvit az ősz szele
Résein az emlékezetnek. S a tél halotti iánca harsan,
Jön egyszer egy jégmarta év, Majd táncolunk mi is vele,
S a kosarak elüresednek. Csak felettünk a szög kitartsen !

Addig szépecskén. elleszünk,
Míg egyszer majd a tűzre raknak,
S illatot áraszt melegünk
Melegedő emberfiaknak.
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SZENTSÉGTARTÓK

A templomtól a temetőf.g,

Temetőtől a templomig,
Ahol e hűvös nyáridőben

BaHagó életem folyik,
Jár a sok jó falusi ember,
Gyerek szalad, szekér döcög.
El-elnézem és meg-megállok
És mindenkinek köszönök.

A templomtól a temetőig,

Temetőtől a templomig
Ha járok, mást sem tesz a szívem:
Mindegyre csak t a l á l k o z i k.
A legtöbben visszaköszönnek,
Van ki tovább megy ridegen,
Van aki bambán visszabámul,
Csak egy nincs köztük: idegen.

A templomtól a temetőig,

Temetőtől a templomig
Minden kis házhoz nagy közöm 't:an:
Minden házban ember lakik.
S ha embert látok, Isten szólít,
Meg kell előtte állanom,
Mert szentségtartó minden ember
S minden ház tabernákulum.

Mikor az Úrnap ünnepére
Virágot hinta körmenet,
Négyszer lendít keresztes áldást
A pap, a négy oltár felett.
Hát énnekem, ki minden házból
Kinézni látom Istenem,
Hányszor kellene s hány iránl1ban
Aldás keresztjét intenem 1

De áldást, imaszót örökké
Malomként nem mormolhatok,
Hát .annyit mondok tiszta szívböl:
"Adjon az Isten jónapot 1"
És O, hiszem, meg nem hazudtol,
Ki társlakómként ítt lakik
S meHém szegődik minden reggel,
Temetőtől a templomig.
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