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SIK SANDOR KET VERSE

KÉT ASSZONY

Kendős néni, kék köténye karton,
Országúton ül az árokparton.
Ráncos arcát verejték belepte,
Nagy kosarát lerakta a gyepre.

Roskadozva cipelte idáig,
Maga-magát meg a kosarát is.
Mi van benne, gyümölcs~e vagy zöldség?
Meg a munka, meg a nehéz költség!

Meg az őszi, meg a téli gondok,
Meg az apró pendelyes porontyok,
Akik este éhes csőrrel várják.
Meqadják-e az urak az árát?

Jön is egy már: nagy zöld szernüveqqel,
Fiatal nő, kezén kisgyerekkel.
Ruha bizony több lehetne rajta,
És hát bizony festékes az ajka.

Könnyű ennek! ennek semmi gondja!
- Előttem a két kis szeba, konyha,
Konyhából a szennyes kicsi udvar.
A rendelő, meg az Ott-doktor:

Fáradt doktor közönyös kis arca,
Aki végre ide beutalta.
Három félnap állta sorát érte,
Amig ezt a két hetet elérte.

Nagyon jó itt, kellemes is, szép is,
Fel-felriad éjszakánkint mégis:
Eltűnődík: meggyógyul-e? hátha!
Számlálgat ja, hány nap van még hátra.

Számlálgatja: fut ja-e a pénze
Hazamenni, meg valami szépre,
Hazavínní, (el kell tenni íélrel)
S győzi:e majd erővel a télre?
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De ha felsüt a piros nap reggel,
Habos tejet iszik a gyerekkel.
Hamar-hamar, siessünk sétálni:
Fut az idő, jól ki kell használni!

Kézenfogja a kisfiút szépen,
S míg sétálnak. az jár az eszében.
Mít adhatna valami jót néki,
Vítamínost! ... "Hogy a körte néni?"

Mátraszentimre, 1949. augusztus.

ISTEN ÁPRILISA

Sétál a napfény melegen
A dunaparti köveken.
Huzakodnak a zsin2]u1
A kiskutyák bolondul.
-~ A szív is. hatvanon hi
Ha nem csendül, de kondul.

Fölüti rezzenős fejét,
Szükelli megszekott helyét
A gubbasztó öreg cseléd.
Az évek forrta kéreg
Burka mögött a lélek
És azt bízsergi: élek.

Nern-táncol már, nem is szökell,
De szállna mégis. szárny se kell,
A napra ki, a hegyre fel,
Akárhová, - csak szállnék!
Se gondolat, se szándék:
A perc a szent ajándék.

Csak ez a perc. csak ennyi kell;
Mig kék mosollyal átölel
Az allelujás ég-lepel
S lényem magába issza,
A testtelenbe vissza
Az Isten áprilissa.
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