
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka (r.) 

A vadász ül hosszu méla lesben, 
Vár felajzott nyílra gyors vadat, 
S mind fölebb és mindig fényesebben 
A serény nap dél felé mutat. 
Hasztalan vár; Vértes belsejében 
Nyugszik a vad hűs forrás tövében.  

A vadász még lesben ül sokáig, 
Alkonyattól vár szerencsejelt: 
Vár feszülten a nap áldoztáig, 
S ím a várt szerencse megjelent: 
Ah de nem vad, könnyü kis pillangó 
S szép sugár lány, röpteként csapongó.  

"Tarka lepke, szép arany pillangó! 
Lepj meg engem, szállj rám, kis madár; 
Vagy vezess el, merre vagy szállandó, 
Ahol a nap nyúgodóba jár." 
Szól s iramlik, s mint az őz futása, 
Könnyü s játszi a lány illanása.  

"Istenemre!" szóla felszökelve 
A vadász: "ez már királyi vad! " 
És legottan, minden mást feledve, 
Hévvel a lány nyomdokán halad. 
Ő a lányért, lány a pillangóért, 
Verseneznek tündér kedvtelésért.  
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          Juhász Gyula:  
 
             Augusztus 

 

 

Sötét szemem az éjbe réved, 
Köszöntelek, dús álmú élet! 
Ott künn a rózsák násza van ma: 
Az örök vágynak diadalma!  

Az éj szerelme szerteárad, 
Mámor ölébe hull a bánat, 
Halk dal száll, száll, erőre kapva 
És szilajan törtet az agyba.  

S a szentiváni boldog éjjel 
Szűz fátylát oldja, bontja széjjel, 
S én álmodom gyönyörűt, mélyet, 
Felüled Élet, Élet, Élet! 

              
         

 

 

 



          J. W. Goethe: A kis virág  

 

Árnyékos erdőn 
Bolyongtam én, 
Sötétzöld sátor 
Borult felém.  

Egy kis virágot 
Találtam ott, 
Amely csillagként 
Világított.  

Utánanyúltam, 
De kérve kért: 
"Ne ölj meg! Nagy kár 
Egy életért!"  

Gyökérrel együtt 
Kivettem őt, 
Elültetém a 
Házunk előtt.  

Kertünk csendjében 
Lel most hazát, 
S virulni fog még 
Sok éven át. 

/fordította: Dsida Jenő/ 

 

József Attila:  

Ringató 

 

Holott náddal ringat, 
holott csobogással, 
kékellő derűvel, 
tavi csókolással. 

Lehet, hogy szerelme 
földerül majd mással, 
de az is ringassa 
ilyen ringatással. 
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            Leonardo da Vinci: Léda (tanulmányfej) c. 1506 
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