
RÓNAY GYÖRGY VERSE

HEGYI TÉL

A KÖD
Mint sziirke kígyó kúszik a hegyen,
Mint sziirke fátyol borul a, völgyre
Mint szürke száj elnyeU a· falut
Mint szürke fűrész kettészeli a fák4t
Mint szurke gá·zfojtogatní. kezd
Mint sziirke '111ilkos melledre ,térde!
Mint szürke halál befon
A többi szifrk~ csönd
Nagy pergő kőnnllek CI fákróJ

•••
A SZ~L
a fenyők idegein z'Úg zsfbong
.s penditi idegeink
túlevelét

A lomberd6 lombja lehullt
Szemközt a hegyoldal
kopár szálfáioo~

mint eg-u nag-u temető

Sír sír után
és fejfa fejfa mellett
Felhők özvegyi fátyla leng
fölöttük egész nap
de estére kiderül az ég
s egy láthatatlan kéz egymásután
gyujtja ki csíllag-méCseit amma
hantok fölött

s a mozdulatlan kicsi lángok
híven virrasztanak amíg· ci hajnal
irgaLmas keze ki nem oltja őket

•••
Tpgnap még láttuk innen a Tátra
rózsaszín ormait
túl a rozsnyói hegyek kékjén
a csipkés ragyogást
a novemberi napban

Ma semmi semmi
Észak felől

Mfelhőket terel a szél
a fagyott könnyek fehér pihék
k4varognak időnkint ..

Valami döngés hallik a heg1Jen
Agyúszó mess,ziról ?
Favágók fejszecsapása ?

Mélyről döndűl II föld alól

A dermedt világ kihag-uó
.sZívdobogása
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A CSÖND ahOf11J
/iap múlik nap uúin
és semmi
cS4k az égen úsznak tömött rajokban
a felhők véres jelenések
s éj&mka némán t'<mUlnak 4Z a.bi4k előtt

a végitélet lo'VlUai

Az embe1' főlugrik f6ltépi abJakGt
melZébe harop II fagy
szemébe vág a hó
a szomszéd hegyről t4voiod6 jj.getést heU
s utána 'Ú';ra csönd

Hangtalanul kiált
süketen haUgat.ódrik
vakon figyel

Hiába

A mlág néma
A táubeszéZ6k -nem felelnek

.....
Aztán megint A SZEL
a fenfjófák zi.zegc5 idegén
és idegeink túlevelein

A nyírfák s avert1lánok aldtt
megcsÖ1Ten olfjkof' az avar
mi1ttho. egy kétségbeesett
örUu ~tné hagymázos fe;ét
a kiWeken
s eszelősen zokogna houd....
De A HAJNAL A HAJNAL!
De hajnalban az enió
de ho.jnalban a. fény
hatoolban ahogy fölkel a nap
és Mtoolban a fák
fölemelt karok déTkoBZ07'ÚS4n
zengő cimbalmok pengő cite1'cík
h4jnalban énekel az erdő

énekli né17UJ-fehéren
A HAJNAL A HAJNAL A HAJNAL!
s a hegyek fehér hMolatcin túl
az égen az égen
a Tátra
üvegfehér diadalm4 !


