
SÍK SÁNDOR VERSEI

MINT AMATRA

Allani, némán, mint a Máüa.
N em nézni előre, se hátra,

Nem erőlköd~ni befelé sem,
Csak bámulni a léleeésen,

A parUalanban elmerülni
És úszni benne és örülni

Az egyetlen csodának: annak,
H og]1 valamik, valakik vall n a k,

És mindent köszönteni sZBpen,
Minden valók testeéreképen;

Kontroletust kötni, szent közönnyrI,
Kánikulával, vízözönnel,

Szem-lehúnyva és kar-kitártam
Felolvadni a napsugárban;

Ha jő Medárd, negyvennap ázni,
De csorgó hajjal is nótázni,

Orrszarvúként egyedül jár'ván.
Nem dideregni mégsem árván,

Mert egyberin,q közel és távol
Szíved hullámzó ritrnusával,

Amely magát némán kitárta
A mindenségnek, mint a Mátra . . .

BÚCSÚ A Bű:K.KÖSTÖL

Búcsúzom tőled, drá.qa bükkösöm.
Nehéz a szívem, holnap költözöm.

Fogadj be még utólszor enaemet,
Szeressük egymást, még amíg lehet.

Hadd mondom el, ti karcsú, tiszta fák,
Mí volt nekem a zengő néma.ság,
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MeUyel szövetség-sátra lombotok
Oly sokszor félálomba ringatott,

Eélálomba; melynek jobbik fele
Emberen túli fénnyel volt tele.

Egy h6napig voltam testvéretek
És emberebbé lettem kö~tetek,

Aki a földből sziota gyökerét
És a felhőkkel jeleket cserélt.

S már-már a fák titkát is ellesem:
Elnyúlni, fölfelé, türelmesen.

Egyet, nagyot, még hadd nyujtózkodom,
Aztán megyek, szólít az otthonom,

A drága otthon, a nekemoalá,
Hol. élni édes és meghalni jó,

S kol mosolyogva élem szüntelen:
Nincs maradandó házunk idelenn.

De itt, de itt, migvégigkúsztatom
Az égre h.úzó bÜkkfaszálakon

Az esu csendben ünneplő szemem,
Véremben és húsomban érezems

A maradandóhoz is van közöm.
Isten veled, szerelmcs bükkösöml

MADARIJESZ'rö

Pacsirta triUáz
A levegőben valahol.
Egy krumpliföldön négy madárijesztő

Szelíden silbakol.

Megnézem jól az elsőt:

Felül egv likas kalap,
A test egy botra bujtatott
Vízözönelőtti frakk.

Az esti szélben furcsán
Billeimek. a vézna karok.
Ez a fickó, engem uccse,
Engem néz, rám mosolyog I
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Még hozzá gunyorosan !
Bizony, hogy azon derül:
H ogy embereknek néztem
Négyüket messzirül.

Vagy ő néz valaminek engem 'I
S tán másnak, mint elébb,
M(q kegyesen kiszépített
4. csalfa messzeséa 'I

Ha most rám szólna: "Cimbora.
Én csak! -,- hanem te ki 'I"
Vajjon mit is felelnék
Ú gy hirtelen neki 'I

Mit ám! S ki lesz kettőnk közül
Riasztóbb és sutább 'I
Jobb lesz, gyerünk ut unkra !
Seervusetok, cimborák!

oszr FECSKE

Mit is mondiak, mit is kérnék,
Serpenyőmbe ha mi fér még 'l

Én Istenem,
Egy keveset még elélnék.

Élnék, amint mások élnek,
Rendes nének, jámbor vének,

Én Istenem -
Mint a jó lelki szegények.

Csak a mái napot kérem,
Akár vízen és kenyéren,

Én Istenem -
Holnap. is úgy, ha megérem.

Tapsoló termekre vágyjam,
Ú gy mint tegnap - ha.jdanában 'l

Én Istenem,
Jobb a halk ·szó kis szebában.

Majd ellennék csendben immár
Fejemre nőtt fiaimnál,

Én Istenem,
Még ameddig hazahínál.

Egy~egy dalt ellesnék olykor
Fűtől, fától, csillagoktól,

Én Istenem,
Amíg egyszer el nem oltol.
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Rendbe raknám hét fiókom,
Versbe rívó cókom-rnók01n.

Én Istenem,
Aztán, tudod, nem szabodom.

Úgy ezerettem ezt az áldott
Jóra váltott rossz világot,

- Én Istenem,
Ugy-e bizony megbocsátod?

J'lintha bizony nem is uendéa 
.Mintha. végkép itthon lennék.

Én Istenem,
Soha talán el se mennék,

Ila nem bútmo: éjek éién.
Volami a szívem mélyén,

e« Istenem:
Az a végső, az a mélu-én.

Testvérszívben, testvérkézben,
Mint a fecske puha fészken,

Én t stenem,
Úgy élt ern, úgy fütyörésztem.

Testvérkézből I sten-kézbe,
- Őszi [ecskét költözésre 

Én Istenem,
Majd elhiosz már, az Egészbe.

Jaj, csak akkor el ne késsen
Hozzád csukló szívverésem,

Én Istenem,
Csak az ament el ne vétsem.


