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RÓNAY GYÖRGY VERSEI. 

BOLDOG ÁTVÁLTOZÁS. 

Egyszer . . . este lesz, ragyogó júniusi este . . . 
magányos loholás rettentő kínja után 
torpanva megállok az ormon, 
karomat nekitárom a csillagos égnek, 
megnyilt ajkamon lobogva kicsapnak a lángok, 
akkor, elomló mély-lila esteli csöndben 
borzongó erők csapnak föl a meztelen földből, 
s egyetlen, rettenetes sikolyba szorítva 
kizúdul az igazi vers belőlem, 
hallani senki se fogja, 
csak a megindult föld, meg a csillagok az égen, 
akkor beteljesül éltem, 
remegő innal rohanni fogok a réteken által 
térdig gázolva virágban 
boldogon és liheg ön, 
ráborulok illatos hű szeretőmre a földre, 
kacagva, sírva kínálkozó testébe hasitok, 
míg jönnek éhes, lihegő rovarok seregestül, 
és meglepnek mardosó, keserű nedvek . . . 
ó, különös éj! 
foszforeszkáló bomlás a mezőkön! 
boldog elitatódás! 
lelkem vágtat a suhogó csillagok útján, 
testem elomló sejtjeiből 
kinyúlnak izmos sudár szárak növekedve, 
s mire megjön a hajnal, 
virág leszek! 
virág! 
virág! 
virág! 
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BALLADA. 

«Add ide!» 
— «Nem adom!» 
«Akarom!» 
— «Akarom!» 
Mind a ketten 
húzzuk. 

«Kűdök rád 
fájdalmat, 
két karod 
ellankad!» 
— «Én Istenem, 
szánj meg!» 

«Jön a láz, 
elepeszt, 
a halál 
nem ereszt! 
Fiatalon 
kellesz!» 

«Látszik a 
tavaszég, 
ibolyás, 
csupakék, 
nem akarok 
halni!» 

«Akarom!» 
— «Akarom!» 
«Idadod!» 
— «Nem adom!» 
«.Meghalsz még ma 
éjjel!» 

«Szivemen 
fut a láz!...» 
— «Készülünk!» 

«Ég az ágy!» 
— «Jön a láz!» 
«A szemem!...» 
— «Karikás!» 
«Segedelem!. . .» 
— «Nincsen!» 

«Lep a viz!» 
— «Jön a kín!» 
«Nehezek 
szavaim, 
adjatok írt!» 
— «Nincsen!» 

«Búcsúznék 
apámtul, 
szerelemes 
mátkámtul!» 
— «Nincs közelben 
egy se!» 

«Kocsiba 
fogjatok, 
hozzátok 
a papot!» 
— «Nincsen időnk 
erre!» 

«Csak egy perc!.. .» 
— «Mire jó?» 
«Készen áll...» 
— «A hajó...» 
A harangot 
húzzák. 

Zuhanás . . . 
Uram Isten . . . 
vége!. . . 
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BIZODALOM. 

Boldog, aki bízik, Uram Isten, 
a te hatalmadban, 
mert szándékaidnak mélységes útja 
kikutathatatlan. 

Te mondád: az utolsók elsők lesznek, 
és az elsők utolsók, 
bölcsők készülnek a kivágott fából, 
s a bölcsőkből koporsók. 

Csókból ember lesz, emberből hulla, 
és hullából virág: 
születéssel, halállal eképen 
újul meg a világ. 

Őszön magokat vetünk a földbe, 
magból kihajt az élet, 
így rendelted, hogy kerüljön mindig 
az asztalunkra étek. 

Mondom: mi gondja égi madárnak, 
vagy fűves mezőnek? 
ha életre hoztad, nem hagyhatod el 
az életükben őket. 

Im én is kezedre adom, Uram, 
magamat végkép, 
te teremtettél, te vezesd életem 
mindenik léptét. 

Mert szándékaidnak mélységes útja 
kikutathatatlan, 
nagy bizodalmam vagyon, Uram Isten, 
a te hatalmadban. 


