SiK SÁNDOR VERSEI
MINT EGY FÁRADT CSIGA
Mint egy fáradt csiga
Verejtékezve hord ja börtönét,
Évetlen évek óta hordod
Fojtó csiqaházad. a gondot,
Nem is te őt: már téged 6 cipel.
Magadnál ötvenszer nagyobb,
Erőlködő csepp hangyaférget;
Zihál a mellcd és csuklik a térded.
Bcléqubózol, mint egy sunyi sün,
Tüsk epáncélod 'iZe: !\H' red,
Jaj. kivül-belül gyilkos köpeny ez:
Kívül riaszt, bd ül vérig sebez.

De most az Isten egy napot.
Egy ldekzetvevős napot,
Embernek valót, engedett,
Siess, hajitsd le terhedet!
Hajítsd le, aztán vedd fel Ujra,
Ne bánd, ha még a lábad reszket:
Vedd fel. dc úgy vedd, mint Simon,
A cirenei, a ke re.iz tc:..

BOCSÁSD MEG
Bocsásd meg énnekem, Uram,
hogy jobban szerettem nálad
a meqqyet, a mczet, a hársfaviraqot,
felhők mcsekönyvét.
apró gyerekek gügyögését,
Iiúk-Iányok mosolya lobbanását,
férfiak írott homlokát,
kezed [átéka műveit.
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Bocsásd meg énnekem, Uram,
hogy szorgosabban látogattam
a Sixtusi Máriát a názáretinél,
hogy Tamásnál. Teréznél
szornjasabban lestem az. öreg Aranyt,
Berzsenyi mennydörqését,
meg Hamlet töprenqéseit,
hogy a zsoltár orgonaszavát is
boldog voltam, ha átlophattam
paxaszt magyar szó furulya-dalára.
s hogy könnyeket píllámra nem a mea culpa,
hanem a rutafa nótája szűrt
meg a vizetárasztó tavaszi szél.
De mondd ineg, Uram;
behúnyhattam-e szemern előlük,
mikor belőlük Te néztél reám?
Bedughattam-e szavukra fülem,
amikor Te búgtál bennük
kimondhatatlan sóhajtásokkal?
Nem
hogy
vagy
vagy

mindegy-e az óceánnak.
kádba merík-e vizét,
metszett bíllikomba,
akár egy horpadt gyűszücskébeis?

Emlékezel, Uram? a háborúban
egy rossz talpas-pohárból osztogattam
ahaIIgatag népfölkelőknek testedet,
és eltöltötted őket Tenmagaddal!
Engem is eltöltöttél számtalanszor
csodálatos poharaidból.
millió poharaidból.
s az oltárnál a Szent Kehely előtt
úgy térdelek, mint hétpapos mísén
a füstölő diákonus.
szolqál, térdel és lóbálja a tömjént,
de a Testet és a Vért máriórákkal elöbb
magához vette egy csendes mísén.
6 Istenem, ha az én árva bodza-sípom
egy századrészét el tudná fütyülni annak,
amit én meghallottam Tebelőled
egy parasztdal egyetlenegy sorából!
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