Sajó Sándor

MAGYARNAK SZÜLETTEM
(Részlet)
…
Magyarnak születtem. Áldom ezt a sorsot:
Dicsőség, szegénység égi végzetét;
De jöttmentnél jobban gyűlölöm a korcsot,
Aki megtagadja magyar nemzetét!
Honát pazarolva bolyong a világon,
Itthon léha gőg van szívén és szaván –
Bús haragom üszkét a szemébe vágom:
Félre innen, hitvány, ez az én hazám!

Magyarnak születtem. Szeretve, gyűlölve
Virrasztom a nemzet jogos álmát,
Érte buzdulok föl búra vagy örömre,
Érte gyúl szívemben a kétség és a hit;
Érte száll fohászom az Ég trónusához:
Adjon a magyarnak lelkes nagy erőt,
Hitvallása légyen: hűség a hazához,
És szeresse bölcsen, férfitettel őt!

Magyarnak születtem. Ünnepnapon szőtted
Számomra e sorsot, népek Istene!
Honszerelmem lángját fölgyújtom előtted,
Itéld meg: hiúság nem gyúl-e vele.
És ha van még árnyék ezen a szerelmen,
Óh, világosítsd meg vágyó lelkemet:
Taníts meg, énUram,milyennek kell lennem
Hogy igazabb, hívebb, jobb magyar legyek?

Sajó Sándorról mondták…
„Mi költészetedben a művészi értékeket
helyeztük mindenek fölé, a tartalom és
forma benső összhangját, a költészet
zománcát, a nyelv muzsikáját. Te
megmutattad azt, hogy a nyelv erőszakolása
nélkül, keresett szimbolizmus nélkül is lehet
a
költői
szónak
új
színt
adni.
Szóművészetedet iskolázta a stilisztikai
tudatosság,
melynek
tartalmas
tanulmányokban is bizonyságait adtad, úgy
hogy erről az oldalról is a tudósok
társaságába illesz. Te a magyar költői
szólást tovább fejlesztetted a mellett, hogy
meleg szívedből, költői érzésedből tápláltad
a nemzeti lelket.”
Négyesy László
„Erkölcsi
erő,
nemzetnevelés,
jellemformálás, irredenta szellem, kitartás,
a nyelv szeretete és helyes művelése,
tudatosság, kötelességtudat, faji érzés,
öntudat és akarat… talán ezek voltak Sajó
Sándor legféltettebb kincsei, amelyeket
mind több fórumon szeretett volna
bemutatni, minél szélesebb közönség elé
tárni, továbbadni és tanítva –”
Szarka Emese
„… itt, a szlovenszkói végeken szükségét
érezzük a több tucat magyarságverset író
Sajó Sándor élesztésének is.”
Zalabai Zsigmond
(A címoldalon Simon M. Veronika festménye)
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