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SINKA ISTVÁN

Különös utazók
Korán jöttem. Magam vagyok.
Miért is nem jöttem holnap. 
A koránjövők mindenkor
mindig nagyon meglakolnak.

Rágalmazza őket a föld,
országukat víz veti fel;
sorsukat a különös ég
lassú tűzön égeti el.

Magános ős-utazók ők,
kiknek nagy útjaik vannak;
vagy az égért vagy a földért
mindig halálba rohannak.

Idegenek. Életüket
zajongva kéri a tömeg.
Ha közéjük tartoznának,
a bamba nép kit ölne meg?

A nagy világ-Mindenségben
megölik őket mindenütt.
Ki tudja, hogy miért jönnek,
s miért kell megszületniük.
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Boldogtalan csillagok
Surran az esti szél,
falombokat ingat,
s széthull az égen egy
boldogtalan csillag.

Náderesz alatt a
vén borzongás kikel,
s a pitarban a csend
hamuban alszik el.

Aludj, te is, szívem,
rejtelmes csillagom;
dobogásodon a
világot ringatom.

Aludj, te is bús éj.
Most születik kint vak
távolodon egy új,
boldogtalan csillag.

S
in

k
a

 I
s

tv
á

n



7

Bóbiskoló asszonyok
Hat vén kordé. Régi úton
nyikorognak egymás után.
Hat kis szamár topog. Ez a
honfoglaló új karaván.

Itt-ott nagy fák: ritkás erdő.
Dombon járnak. És messze lent,
az égaljáról piros bíbort
vet reájuk a naplemente.

A kordékban rózsakrumpli,
s kóró, zöld kéve legfelül.
És mindegyik kordén egy-egy
almakontyú kis asszony ül.

Hajlonganak, bóbiskolnak.
S ha kottyanót ér a kerék,
felriadnak s bámulnak: ni!
felhőt ringat az esti ég.

A vén kordék nyöszörögnek,
hangjuk a síkságon bolyong.
S a hat asszony bóbiskol, mint
hat szép hajlongó ősi lomb.
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Kendőtlen leányok
Két festőruhás lány
kapál túl az éren,
s este megfürödnek
lenn az ér vizében.

Egyiknek sincs zefír
kendője, sem selyem.
Vászon lesz csak. Kéken
virágzik már a len.

S egyiknek sincs szelíd
kedvese, sem magos.
Majd lesz: ád majd az ég.
Azért az csillagos.

Adhat nekik az ég
szeretőt kedveset:
szemükbe az Isten
csillagot temetett.

Rózsakrumplit kapál
két lány túl az éren.
Sorsuk nagy esőcsepp
vadmályvalevélen.
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Dal esti síkságról
Herpa tája szúnyogos föld,
nem énekli meg senki se.
Pedig van egy szép folyója:
Emlékeimnek gyors vize.

Ifjúságom kínjaiból
ered az és a ködbe foly;
elenyészik, megissza a
múlt ez a nagy kék hangyaboly.

Herpa földje… Istenem ott
élt nekem egy szép Valakim:
Virág Rebi. A rét mellett
éltek Herpától messze. Kinn.

Egyszer hallottam dalolni,
nem is dalolt, tán énekelt.
Mikor az esti síkságról
az én két lábam útra kelt.

… Majd ha egykor földbe ásnak,
egyszerű, szép tiszta nevit,
holt emlékként, velem együtt
roppant síromba temetik.
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Kinn a világegyetemben…
Vaskorszakban fahajóval
szállok a világtengeren,
én a megvert magyar Noé,
s galambjaim elengedem.
Hátha enyhet találnának:
vízözönben drága ágat.

E nagy világegyetemben,
jaj, olyan egyedül vagyok.
Mentem az emberi lelket.
Én a hajómon maradok.
S maradok akármi vár rám
a tengerek távolságán.

Ellenségemmé lett a föld,
ássa a sírom a félvilág;
nem tart fiának egyik se,
nem szeret. Még innom se ád.

De én jó hajós vagyok, és
le nem győzhetnek. Senki sem.
Az eljövő korszaknak a
fényes nagy lámpásait viszem.
S kinn a világegyetemben,
az lesz a csillag kezdetben…
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