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HAZAFELÉ 
Az esti csillag biztatva ragyog 

fejem fölött, 
s a hó világít nekem, amikor 

tőled jövök, 
tömören harsan az esteli fagy 

léptem alatt, 
s pirosra csípi az északi szél 

az arcomat, 
most jólesik a csönd, a hideg, a 

friss levegő, 
mert hangod zsong szívemben és kísér 

két nevető, 
két szerető szép szemed sugara, 

s tenyereden 
oly boldogan egyszerűvé simult 

az életem, 
hogy elfeledtem, ami túl van a 

halk kis szobán, 
ami hánykódás, ami szenvedés, 

ami magány, 
ami fárasztó, ami bonyolult, 

s csak az maradt 
a világból, amit bezárnak a 

meleg falak: 
esti homály, két szem, mely mosolyog, 

egy lágy tenyér, 
mely simogat, s egy puha száj, amely 

halkan beszél, 
pár emlék, ami túlél az időn 

és összeköt, 
és boldogság és békés szeretet 

szívünk fölött, 
s még most is, így hazafelé menet 

hangod kísér, 
és illatoddal száll felém a gyors 

télesti szél, 
hogy újra jónak érzem magam és 

boldognak is, 
s virágosnak tűnik a fagyos út, 

mely haza visz, 
és szeretném, ha csoda lenne és 

megállana 
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a háborogva áradó idő 
zuhataga, 

nem jönne több napom, se közönyös, 
se bágyatag, 

lennék hallgatva pihenő mag a 
havak alatt, 

s aztán, a tél ha eltakarodik, 
kinyílanék, 

virág lennék és kacagna reám 
a fönti kék, 

s ha arra jönnél a kilombosult 
nyárfák alatt, 

könnyű lábaid elé hinteném 
szirmaimat. Rónay György. 

ÉJSZAKÁK. 
1. 

Egy éjjel elbolyongtam, 
a sárga Hold kísért, 
egy éjjel elbolyongtam, — 
már nem tudom: miért. 

A sárga Hold be szép volt, 
az erdő halovány, 
s a csillagok tünődtek 
egy árva fuvolán. 

Az erdő halovány volt, 
a sárga Hold kísért, — 
én édesen zokogtam 
már nem tudom: kiért. 

2. 
Visszaút az álomút, 
Holdja véres, Holdja rút: 
vérszínű és kapzsi pók. 
Fákon holtak szíve lóg, 
szél rikoltja: hol a csók, 
ifjúság és dáridók? 
Álomút a visszaút, 
nem talál, csak köd-falút, 
süket házon örök zár, 
ablak szeme oltva már, 
kósza lélek mire vár? 
Holt az, aki hazajár. 
Visszaút az álomút, 
Holdja véres, Holdja rút. 

3. 
Téli éj, tiszta éj, 
hómezőnek csöndje mély. 
Csillagosan, csillag nélkül, 
vágyik rá vagy föl se készül: 
ember egyszer útra kél. 
Téli út, messze út, 
utószor nyitnak kaput. 
Vakfekete lovad hátán 
ügethetsz halálosárván: 
Hold a társad, meg az út. 
Szíveden nagy, dermedt béke, 
minden lángnak vége, vége, — 
hómezőnek csöndje mély. Lendvai István. 


