
SINKA ISTVÁN VERSE
Dávid

(Piros, mély-kék és sárga
és rózsaszín virágaidat
ringasd csak ringasd Elah völgye!)
Csupa sugárzás volt az ég keleten.
Hajnalodott. A lombok közt már megszólalt egy madárka,
hol még tömören lengett az esti illat.
A fák alatt katonák ültek kÖrbe;
mindegyik mellett dárda
csillogott; Saul katonái voltak, s görbe
háttal előre dűlve szundikáltak
minden pillanatban csatára várva.
S hol néha oroszlánok jártak
bömbölve: Betlehem pu.sztáiról
egy pásztorfiú
érkezett a táborba
egyik bátyjának, Sammának nevét kiabálva.

És Samma jött:
pajzsos, szakállas fiatal katona,
(ő is az Isai fia)
s leült oda,
hol öccse hevert a kék virágok között,
és kenyeret evett
és sült bárányhúst a tömött
iszákból, amit Dávid hozott.
A táboron kívül fekete kecskék gidákat szoptattak,
s föl a hegyre
az ösvényen, szamarak kaptattak
vizestömlővel; a fák hegyéből

elszállottak a vadgalambok. Jött fel a nap.

S lenn a völgyben
bimbónyájat látott
heverni Dávid
és vadrózsa-juhokat
gyöngyözönben.
De a mikor a köd kilyukadt,
S elrongyolódott:
egy rézbe öltözött
óriás állt ott
a völgy ölében
és hangosakat kiáltott
a tábor fele: gyalázta Sault, és Saul katonáit,
kik hallgattak csak s a korai fényben
lehajtották fejüket, mint aszályban a virágok.

Az illatos reggelben
a füvek közül
felemelkedett Dávid,
s csodálkozott, hogya katonák arca meg se rebben;
(és negyven estén és negyven reggelen)
az övén már, mint tűz égett a pír;
nézett Sammára sokáig
és érezte, hogy annak sír
a lelke, s érezte: ha a föld megnyílik,
ó akkor is azonnal viadalra megyen;
ott hagyta lenn a fűben az iszákot
és nekivágott
a völgynek.

626



És bölcsődalok kísérték és ezerévek,
és elmúltak benne mind, mint elmúlnak az álmok.
És virágok nőttek hirtelen, nagy szirmúak, fehérek,
s közülük szinte hogy szinte az égbe látott.

S lent már a völgy alján,
öt áttetsző köveeset
szedett föl
a patakmederből,

kicsit nagyobbakat, mint egy-egy vadalma.
S öt közül egyet
a parittyájába tett
és elindult az óriás ellen viadalra,
ki a mező szélén várt reá szitkozódva.
. . . És megperdült a Dávid parittyája;
feje fölött zúgott a négy ága
és megfeszült és úgy pengett, mint a lant.
És hallatszott, hogy füttyögve elszáll a
kő. Van röppenés, ami, mint a villám olyan ...
S a táborból Samma csodálkozva látta,
hogy az óriás a mezőben elzuhan,
s hogy ott, GJhol együtt nő a liliom és a sás:
öccse, Dávid, a kis betlehemi juhász
a friss zöld réten átal kard nélkül rárohan.
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Erdélyi János:

Sinka István emlékére

(tollrajz)
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