
"BÚRA TERMETT IDŐ.
(Három vers a párizsi tárgyalások napjaiból)

ELINDULTAM SZÉP HAZÁMBÚl
Elindul/am szép hazámbul,
Híres 'kis Magyarországbul,
Visszanéz/em fél u/ambut
Szememből a könny kicsor dult.

Elindultam szép hazámból,
Híres kis Magyarországból.
Míg az -utam visszafordult,
Kint a könnyem hétszer csordult.

Szürcsöltem anagyvilágot,
Bora, méz e megvarázsolt,
De csak szebb volt nekem orcád,
Kicsi meleg Magyarország.

Edesanyám, mivé lettél!
De nagyon megöregedtél,
De kíhűlt a melegséged,
De nagy lett a kicsiséged!

Régi hired: világ rongya.
Köp, aki neved kimondja.
Fiaid is, - aki most vagy,
Jaj, még ők is megrugdosnakl

AMERRE ÉN JÁROK

Készülődnek, el is mennek,
Neki a nagy idegennek,
Ahol úgy van- tán, mint régen,
Ahol süt még a nap az égen.

Menjenek Isten nevében!
Nekem itt az üdvösségem,
En -' háttal anagyvilágnak
Szülém, már csak téged látlak.

Jaj, ne legyek fia Kámnak:
Ha van bűne az anyámnak,
Megtakarjam, meg ne léssem.
Magamért meakulpázzam.

Fogjuk áldott keze párját,
Ami dajkált, ami táplált,
Csókoljuk, mint szent ereklyét,
Ki tudja meddig lehet mégi

Sík Sándor

Amerre én járok, még a fák is sírnak,
Gyenge ágaikról a levelek hullnak.

Amerre én járok, még a fák is sirnak,
Gyenge ágaikról a levelek hullnak,

Hulljatok levelek sűrűn az utamba,
Legalább, ha sírok, ne sírjak magamba.

Hulljatok levelek, födjetek el engem,
Mert az én életem sírva keres engem.

Eletem elmaradt vérző darabjai
Kezdenek most sűrűn felém vonaglani.

Egy-egy tüzes név sír mindenik levélkén,
Mindenik levéllel sírva repülnék én,

Arra, hol elcsángott darabjaim várnak:
Megdúlt Marosfőnek, káros Kolozsvárnak,
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Fraknónak, Rudnoknak, Tömösnek, a Vágnak,
Az egész valaha világ-volt világnak,

Az egész énemnek, aki egyszer voltam,
S aki más már nem lesz, se élve, se holtan.

Az zokog itt mostan zörgő levelekkel,
Hegyeken zörömböl hazátlan szelekkel.

Öszi levél útját nem állja el árok,
A vonító szélnek nincsenek határok.

Szelek és levelek, sodorjatok engem,
Zokogás vagyok én, ki állít el engem?
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BÚRA TERMETT IDO
Hej, búra termett idő, ködnevelő szellői

De megviselt engem ez az egy esztendő!

Hej, búra termett idő, ködnevelő szellő!

De megviselt engem ez az egy esztendő!

Ez az egy esztendő, - ez a két esztendő,

Ez a Hz esztendő - holtig elegendő.

Megviselt, megrongyolt engemet is, mást is:
A szép emberségből kivediett az áspis,

Tejes-báránybőrből veszett farkas fordult,
Híres magyarságból veszekedett koldus.

Csurog a szívemből ezeréves bánat,
Gyászmagyarja vagyok örök Ágostának.

Hat már odapusztult, ki tűzben, ki vízben,
Engemet, idétlent hagyott meg az Isten.

Sírván, nehogy átok pörsentse ki számat,
El-elzörgetem hát rekedt tamburámat.

Tudom én, hogy őrűlt ének, amit mondok,
De Istentől szólnak egynémely bolondok.

Halálszín felhőktől szederjes a mennybolt,
- De hogy sehogyan sem, úgy még sohasem volt.

Elhagyott az Isten, meg se lát bennünket.
Van-e, nincs-e? - Amen, össze a kezünket!

Nincsen hova menjünk, a remény is dőre,

Vége a világnak. - Induljunk előre!

Nincs, akí feleljen, bolond, aki kérd is. .
- Voltunk is, vagyunk is, leszünk is, azért is!

Sík Sándor
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