
Komjáthy Jenő: 
Repülj, dalom  
/részlet/ 

Repülj, dalom, a messzeségbe! 
Hallgassátok meg dalomat! 
Árnyból, sugárból összetéve 
Milyen bűbájos hangot ad! 

Kiálts bele a pusztaságba! 
Légy viharok lehelete! 
Vizet fakassz a sziklahátba! 
Légy a próféta ihlete! 

Már ott repül! Hogy zeng a szélbe! 
Halljátok büszke hangomat? 
Lelkem zenéje, szárnyütése 
Mindig merészebb hangot ad. 

Versenyt repül a viharokkal, 
Nincs túlmagas előtte cél, 
Vetekszik égi csillagokkal, 
Istennel is csatára kél. 

Repülj, dalom! Repülj a napba! 
Nincsen előtted semmi gát! 
Minden tiéd! Nem vagy magadba! 
Törj össze minden rabigát! 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
      

                    British Butterflies, 1860. 

 

 

 

Ady Endre: A nyári délutánok 

Mikor az Ég furcsa, lila-kék 
S találkákra mennek a lyányok, 
Óh, be titkosak, különösek 
Ezek a nyári délutánok. 

Járunk bolondul és ittasan 
Nagyvárosi utcákon égve, 
Fekete, szigoru vonalak 
Rajzolódnak a nyári Égre. 

A város árnyas és remegő, 
Ezer tornya, kéménye, karja 
Úgy mered a csókos Ég felé, 
Mikéntha ölelni akarna. 

Mint zavarodott szerelmesek, 
Pírral s pihegve szemben állnak 
Az Ég s a Város. Szivük dobog 
Vad ritmusára a Halálnak. 

Szemünk könnyes, mégis nevetünk, 
Föl-föltekintve vágyva, félve 
Arra, ki szép s kit nem ismerünk, 
Hideg szeretőnkre, az Égre. 

S ott fenn az Égen, ott valahol, 
Egy-egy pillantást visszavetnek. 
Sírván nevetünk az Ég alatt 

S ott fenn, ott fenn, ott is nevetnek. 



 
Dsida Jenő: Szeretnék 

Szeretnék: 
kimenni messze, a víz partjára 
s a lemenő nappal szembenézve 
nekidőlni egy fának. 

Hetenként többször. 

A fejemet is hátravetve 
hallgatni a halk szúnyogdongást, 
meg a zsongó, csobogó vizet, 
mikor beszél a Csenddel. 

Úgy maradni, 
míg feljönnek a csillagok 
és simogató ezüst fényüket 
fejemre hintik. 

...Először egy napig maradni ott 
azután két napig, 
azután három napig, 
azután mindig... 

 

 

 

 
Gárdonyi Géza: Mikor itt vagy 
 
Mikor itt vagy a szobában  
mintha telis-tele volna  
rózsával és liliommal,  
s körülöttünk zene szólna.  
   
S mikor kimégy a szobából  
olyan üres ez egyszerre,  
olyan üres, olyan néma,  
mintha én se volnék benne.  
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