
SÍK SÁNDOR VERSEI

IMÁDSÁG HUMORÉRT

Csorgattál hitet fejemre,
(Vajha frissen őrzeném1)
Koszorúztál kegyelemmel
(Volna fogytig bár enyém 1)
Hetven éves fiatalnak
Még valami kellene:
Humort, humort önts szivembe,
Meghallgatás Istene 1

Nézni tanulj, vaksi lelkem,
Míg csak meg nem láthatod
Emberben az angyal-embert
És az ember-állatot.
Egy szemeddel egyet látni,
Másikkal a másikat,
Nagy az Isten vadaskertje,
A mennyország tágasabb.

Egybelátni mindakettőt

És eggyé ölelni át:
Erre kérd, míg kérheted még
A Szentlélek humorát.
Több ez, mint távolbalátás,
Közelnél is közelebb,
Ez tanít meg mosolyogni
Szenteket és bölcseket.

Hát az öreg, aki hordoz
Harminchárom nyavalyát
S kétszer annyi gyengeséget,
Honnan vegye mosolyát?
Honnan erőt elviselni,
Kinevetni önmagát,
Megmaradni emberszinten
Éjek éjszakáin át 1

Nincs itt más, mint bölcsnek lenni,
Ha csak egy hüvelyknyinek,
Semmi más, csak szentnek lenni,
Ha csak egy babszemnyinek.
Uram, egy babszemnyi lélek
Küldi Hozzád sóhaját:
Csorgasd cserepes ajakára
Öregeid humorát

KÉRDÉSEK FELELET NÉLKüL

Aranymisémig kisfiú koromtól
Bűneimet meggyóntam számtalanszor,
Papok térdére, angyalok fülébe,
Az Isten irgalmának tengerébe.'

Látszik-e vajjon emberi valómon,
Hogy ötven éve mindugyanazt gyónom ?

Polcaimon a könyvek százai,
() ifjú olvasások lázail
Sok költőm, szentem, mesterem,
Titeket iszlak most is szüntelen.

Meglátszik-e viseltes arcomon,
Hogy én is a családhoz tartozom?

Mint gyümö!cs!ákr4 májusi eső

Zúgtak le rám a dallamkereső

tIni akaró gondolatcsírák,
S én nekiültem mint szorgos diák,

lrtam, daloltam a tőlem telőt.
Egy pohár vizet ért-e más előtt?

Egy volt minden második szó a számban:
A szetetetet oly nagyon kivántam,
Mint édesanyja emlejéta kisded.
Mindent vágytam szeretni, mint az Isten.

Akartam míndent szeretetből tenni, 
Amit tettem, több volt-e mint a semmi?
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De minek ez a sok mihaszna kérdés?
A tett a fontos, nem a sziirke értés.
Zárlatig úgy is elkészül a mérleg.
Csak egy a fontos: égjek s el ne égjek,

Mint a pusztai vadTÓzsabokor.
A nap is legszebb naplementekor.

ÁLDÁS
Tomek. Vince 70. születésnapjára

Isteni áldásul Sáros szűit Pannoniának.
AUlott Pannoniánk Róma egének adott.
RÓ1IUli celládb6l áldlÍS vagy U r b i e t O r b i.
Annyiak áldását, áldjon a bőkezű ég.

-
GÁT ISTVÁN VERSE

NE K&;S!

Nagy szorgalommal építed
kényelmessé a házad,
ha jó a szél, eső, hideg:
gőgösen megalázzad.
A Föld kincsével tied és
míg vívod érte harcod:
ne késs t
és bőven vedd belőle ki a sarcot!

Hajóra szállasz, miriád
cseppjével hiv a Tenger,
hullámain tündérvilág
szépséqe ejt meg, ember,
a mélyén titkok s feledés
kinál ringatva á§yat:
ne késs!
kiszállani ha vízre vonz a vágyad!

A szellemed magasba tör,
tárul/rozik az F.;gbolt,
megfejti titkait az ész
s derű l azon, mi rég volt
és indokolt a. sietés,
vedd részed ki egészen:
ne késs!
ha f6llegekbe szállní kell merészen!

De Föld és Viz és Levegő

oly változó, oly csélcsap
és pillanatban lebegő

bús létezés tiéd csak
s millió miért? - időd kevés
hogy megfelelj: mivégre?
Ne késs l
kapaszkodj hát meg az Örök Igébe!
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