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SINKA ISTVÁN

Csúnya csillag 
száraz égen

Nem lobban a villám,
elbújt az égi hang;
porban vergődik, mint
eltört szárnyú galamb.

Ég döge van, vagy mi?
levegő romlása?
csúnya hajnalcsillag
csúnya elhajlása?

A holdnak csendjében,
ahol az éj rohan,
suttog csak a népem,
s hangja boldogtalan.

Csúnya hajnalcsillag,
csúnya elhajlása,
száraz égnek csúnya,
száraz apadása:

miért törtél reám,
miért vagy vak sejtelem,
s miért vagy szegező
vasszeg a nyelvemen?
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Legyőzhetetlen menekülő
Egyik házban mindig bál van
a másikban csak halál van.
Én a másik házban lakom,
s pokolra nyílik ablakom.

Kiszöknöm hát kis reménység,
elnyelne rögtön a mélység.
Ajtómnál, a kapu felől,
bolond országbíró az őr.

Így hát akármerre futok,
mindenképp vesztembe jutok.
Így is halál, ugy is halál:
átal táncol rajtam a bál.

De van mégis menekülés,
hét titok, de megenyhülés.
Míg az ég ajtaját látom,
nem győznek le a világon.
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Csendes vers merengő 
csónakosoknak

Volt nekem is esti tüzem,
napfeljöttöm, naplementem,
s két kezem most íme mégis
lassan az ölembe ejtem.

Elmúlt a múlt? Gyors szárnyakon
elszállt, mint csicseri fecske?
Nem folyó már nagy zúgással
az élet, csak bújt erecske?

Csöpp erecske most az élet,
medriben csak szürke sár foly;
nem a tenger fele szalad,
s ezer csónakosa gyászol.

Mennyi merengő csónakos,
mennyi kettétört sugárzás!
S apadt vizén az életnek
mennyi hős: messzire vágyás.

Hogy öleljem magamhoz mind,
amíg e világon vagyok.
Nagy mozdulataimban ma
csak tört ölelésem ragyog.
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Két vers a hajnalban
I.
Hej, ti fiatal hajnali erdők
csak zengjetek,
csak zúgjatok
és altassátok el
véres,
szép szívemet,
ős –
erejű síppal,
különös hanggal
és azzal, hogy nem lesz itt
soha többé más szín
csak az,
amit tűzsugárú szemem
lát,
vizsgál és meghatároz a roppant egeken.

II.
A tűzpiros fényű
hajnalokba nézek
és látom és tudom:
a por is ezeréves,
a kőszirt is, meg a fa,
a roskadtölű falu,
ahol
hószín ruhájú villázók
emelik,
rakják a magasba.
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Bivalyok tavaszi vízben
Nem is volt olyan széles,
nem is volt olyan sebes,
mégis ki-kiáradt
medriből a Gyepes.

Borzoltatta bodrát
tavaszi szelekkel,
s játszadozott fényes,
nagy darab egekkel

S kiáradott víznek
játszadozó útját
benne ringatózó
bivalyok bámulták.

Hét bivaly s mind a hét
fekete bálvány volt,
s a víz, s a fénylő ég
szarvuk között átfolyt.

Úgy fürödött mindig
a hét lassú bivaly;
mosogatta őket
édesanyjuk – Bihar.

túl, az időn kívül,
ma is látom őket:
szarvukon hordják a
tündöklő felhőket.
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