
 
           Juhász Gyula:  
 
                  Béke  
 
 

És minden dolgok mélyén béke él, 
És minden tájak éjén csend lakik, 
S a végtelenség összhangot zenél, 
S örök valók csupán mély álmaink.  

És minden bánat lassan béke lesz, 
És mindenik gyötrődés győzelem, 
S a kínok kínja, mely vérig sebez, 
Segít túllátni a szűk életen.  

Testvéreim: a boldogság örök, 
S e tájon mind elmúló, ami jó, 
S az élet, a szép, nagy processzió,  

Mely indul örvény és sírok fölött, 
Az égi táj felé tart csendesen, 
S egy stációja van: a végtelen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/címlapon: Rózsalugas. Fent: Gótikus ablak  A képek 

forrása: The Horticulturist Journal…1853-1874/ 

 

 

 

 
             Vajda János:  
 
               Nyári dél 

 

Fejem fölött a nap, körültem 
Oly csöndes, néma rengeteg, 
Nem rezg a lomb; ha zöld nem volna, 
Azt gondolnám: megdermedett. 

Az erdő mintha hallgatózva 
Elfojtaná lélekzetét: 
Tán várja, vagy hallgatja épen 
A teremtő rendeletét? 

Vagy tán az isten átölelte 
Ezt a virágos csillagot, 
S midőn szerelmét rálehelli: 
Csupán szeme, a nap ragyog?... 

 
 
 
 
          

              



József Attila:  
 
Mikor az uccán átment a kedves 
 
Mikor az uccán átment a kedves, 
galambok ültek a verebekhez. 

Mikor gyöngéden járdára lépett, 
édes bokája derengve fénylett. 

Mikor a válla picikét rándult, 
egy kis fiúcska utána bámult. 

Lebegve lépett - már gyúlt a villany 
s kedvükre nézték, csodálták vígan. 

És ránevettek, senki se bánta, 
hogy ő a szívem gyökere-ága. 

Akit ringattam vigyázva, ölben, 
óh hogy aggódtam - elveszik tőlem! 

De begyes kedvük szivemre rászállt, 
letörte ott az irígy virágszált. 

És ment a kedves, szépen, derűsen, 
karcsú szél hajlott utána hűsen! 

 

     Tóth Árpád:  
 

                  A fa 

Oh nézd a furcsa ferde fát, 
Mint hajlik a patakon át, 
Oh lehet-e, hogy ne szeresd, 
Hogy benne társad ne keresd? 
Már ága között az arany napot 
Nem tartja, madara elhallgatott, 
Virága nincs már, sem gyümölcse, 
Ő mégis áll, az alkony bölcse, 
Mint a tünődő, ki ily estelen 
A végtelen titkába elmerűl 
És testtel is szelíden arra dűl, 
Amerre lelke vonja testtelen... 
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