
IRTA: SIK SÁNDORMÁGLYAFÜST 

Egy jajnyira villámlanak fejedtől
A vérebarcú mongol szárnyai,
A máglyafüst az égre hányja szennyét,
Hajtóvadászat hajráz véreidre,
S Istennek tetszőt cselekedni vélnek,
Akik köveznek és rostélyra vonnak.
A mécset, melynek olajához adtad
Kis életed soványka csöppjeit,
Egy fél világ esküdt eloltani.
A tűzokádó antikrisztusok
Világtusáján, elzárt otthonodnak
Ziháltatóra ritkult légkörében
Mi vár reád, én ember-árva énem 1
A Káinok kifent baltái közb,
Homlokodon az Ábelek jegyével :
Mi lesz veled, te máshonnan-való 1

Világölelő ifjú napjaidban
Hányszor álmodtál bizonyságtevő
Mártírhalálról ! Most eljött az óra,
A gyilkos Néró már elnyújtja karját
A lángtengerbe roskadó világon
S még kormos újja téged ád halálnak.
Készülj, a liktor már ajtódban állI

Ó gyönyörű is volna a halál
A megfeszített Isten jobbja mellett I
Kiáltani még egyszer, hangosan
A küldetés szavát, mit életemmel
Nehézkesen csak eldadogni tudtam I

De így, de most !
Azok szegény kezétől hullni el, akikért
Hogy kenyerük és Krisztusuk legyen,
Mindennap kétszer adnád életed!
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Bűnhődni bűnökért, amelyeket
Mások követtek el, amelyekért
Fanyar volt eddig is a falatod !
Elhullani eszmékért, amelyek
Nem a tiéid, nem az Istenéi!
De hogy mehess velük, a dómokat
Porló kövekké visszadöntögetni
S az életet a darabban-maradtak
Emberalázó egyszintjére nyesni!
És hogy szegülhetsz szívvel ellenük
A káromlóknak, ha a feszület
Tövébe rejtik el a vámosok
Izzadt arannyal hízott zsákjukat
S a Cézár önnön istenszobrait !

Rettentő sors: Az egyik fél világ
Fölfalni készül, a fél másikát:
Testvéreid egyformán mindaketten,
És egykép ellenük kell mondanod,
Mert a Krisztust feszítik mindaketten,
Te mindakét pogánynak idegen!

Parányi vagy, picinyke fénybogár
A vaksötétben, mégis ama Lángból
Pattant ki szikrád, mely jelül vagyon,
Jelűl, melynek ellene mondatik.
Hát ellened is hogyne mondanának,
Ki tűznek is csak félig vagy tüzes,
S égő igéid kormos füstuszályán
Bénán szállongnak pernye tetteid!

Ez jönne hát, egy félig-vértanúság 1
Amit szemjaztál teljes életedben,
A színig-telt, a vér-egész igent
Ki ne kiálthasd a kereszt alatt sem ?
Meg se lobbantsa véglehelleted
A Lélek húnyó parazsát t
Még véreddel se ázzék nemesebbre
Az ember-csúfja föld? !

v I ( ... III A 



Te balga szív, mit oktalankodol I 
Bűnbánat illet: bűnös szolga vagy, 
Felét sem érte langy szolgálatod 
A munkának, mely tellett volna tőled.
Csak verd a melled l Kényes puhaságod, 
A tenger jó, amit mohó gyerek 
Módjára gondolatlan elfogadtál, 
S a tengerebb jó, amit adni, tenni 
Kényelmes voltál: egy-egy fáklya mind 
A gyujtogatók végzetes kezében. 
Vállald a bűnt és vállald sorsodat! 
Nem egy-e minden honnan és hová ~
Hát van-e több egyetlen Akaratnál ~
Ki mondja meg: a máglya merre lobban 
S mivé szivárog a bárdverte vér ~
Nem tudod-e, hogy aki életét 
Érette veszti, megtalálja azt ~
Ha Isten úgy akarja, életet 
Talál a szomorú gyilkosnak is ! 

A nagy Krisztus-keresztnek rádeső
Részecskéjét, az élő Passiónak
Most teljesűlő rejtelmes darabját
Vállalni szívvel: ennyi a tiéd l
Ha élet: élet l - gyenge vállaidra
Nem rak nagyobbat az atyai végzet,
Mint amit elbírsz l Jobban tudja nálad,
Milyen kicsiny vagy, milyen elpuhult,
A koszorúra milyen gyáva-hitvány l
Ha meg halál: majd ád hozzá erőt,
Ki hőssé tette a bimbócska Ágnest
És hitvallóvá kétszivű Tamást.

Nem, kishitű, ne bánd aholnapot :
A rendelés a forró mába küldött j

A rőt aszálytól pattogzik a föld,
Tátong feléd a lelkek szomjúsága,
Tőled esengnek élő harmatot:
A munka ég: rabló lennél, ha most
Az izzó percet kis magadra szánnád l
Egyetlenegy a szükséges: szeress I
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És tégy, amint az Isten adta tenned:
Mindenkié vagy, mert mindenkihez
Küldött szeretni, aki a szerelmes
Keresztről a világot átölelte.
Egy szó tied csak, áldott életednek
Értelme, célja, foglalatja: Testvér!
Ezt, ezt az egyet, ezt mondd, ezt imádkozd,
Életeddel és haláloddal.

A többit hagyd az Úristen kezére! 
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