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Adventnek végső napja múltán
Nyirkos fényű nagy messziségben
Tereli nyáját Sinka István
A világ széléről egészen 

Onnan száll fel és hangzik vissza
Esztendőmélyről utoljára
A vezérkos tompa kolompja
A rég elsüllyedt délutánba 

Sűrű idő, dérszín hóábránd
Hideg sugárzás árad egyre
Mintha széltörésekből látnánk
Síkvidékeket fényterekbe 

A téli nap hol észrevétlen
Vész el a halvány szemhatáron
S nagy ködtornyok szédületében
Magára máris ónhomályt von 

Egyszer csak nagy hirtelenséggel
Kél a föld alól hömpölyögve
S nő eggyé a parttalan éggel
Az éj iszonyú vaksötétje 

Feltolulva fellegmagasra
Komorló, baljós sejtelemmel
Eget és földet betakarva
Elnehezülve lassú csenddel 

Távoli harangszó-foszlányra
A bozontos puli felfülel

FOdOr géza

Sinka István karácsony éje
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A vonuló nyájat vigyázva
Ribizkefénybe gyúlt szemekkel 

Hosszú még az út a karámig
Még attól is messzebb az akol
Így hát a nyárfasor alá vitt
Kazlakhoz van út csak valahol 

Erre gondol épp Sinka István
És közben egy éles léghuzat
Sodorná máris a kalapját
De idejében utána kap 

Támad azonmód felüvöltő
Nagy erejű pusztai orkán
Téli vihar, egyszerre kettő
Egyik se még hóval a torkán 

Csak éppen éles és szilánkos
Jégdarabokkal csap a szembe
Szaggatva-tépve a világot
Hogy mindenestől elnyelhesse 

Magas szelekkel megcsavarja
Szurokfekete fellegeit
S zúdul a vizek óceánja
Az éterek eresznékein 

Hol úgy hasít az éjszakába
A tornádóból felsíró  szél
Élesre kifent sivítása
Hogy önmagát szirénázza szét 

Majd egyszerre csak valami fal
A barmok előtt felmagaslik
És egy hosszan elnyúló kazal
Megváltássá magasztosodik 
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S a szalmabuckák oldalában
Egymást remegve, dideregve
Tömörül össze eggyé  válva
A riadt nyáj megtartó  rendje 

Eláll az eső, elül a szél
Lassan megnyugszik végre minden
A csönd lesz az egyre szebb beszéd
Amelynél most jobb zene nincsen 

Földbe üti botját a pásztor
Amelyben annyi ősi tánc van
Másabb időkre szánva, máskor
Ahány gyűrű a cserfaágban 

Szalmabarlangja belsejében
Épphogy rádőlne subájára
Egy vemhes birka jön feléje
Alig mozog vánszorgó  lába 

S állva pásztora vacka előtt
Néz arra hosszan, hallgatagon
„Jó ember, te adj annyi erőt
Hogy az ma nekem megadasson...” 

Maga a szentség szól belőle
Elhomálylóan és valóban
Bárhogy nézzünk az esendőre –
Annak szemében bányató  van 

Legyen áldott viselt terhében
Sóhajt az égre Sinka István
És a legszentebb nagy estében
Megszületik ma is a bárány




