
      Jelenits István: 

        Dúdolj csak 

 

 
Szétfutnak, meg-megállnak 
a hórihorgas árnyak; 
csapzott rögök közt, őszidőn, 
tűnő nyomán a nyárnak. 
 
Varjak csapata lebben 
a gyöngyház szürkületben, 
az országúton egy egér 
fut, s visszanéz ijedten. 
 
Az út mentén a nyárfa 
ágait szél zilálja; 
vetkőző ág és ritka lomb: 
fele zöld, fele sárga. 
 
Szétfutnak, meg-megállnak 
a lombok és az árnyak. 
Az árokparton ülsz, s a  
varjak válladra szállnak. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
      Humphry Repton  

        The landscape gardening and  

      landscape architecture, 1840 

                

 

 

 

 

 
 
 
 

Tavasszal, céda nyárral?  
Virággal, dús kalásszal? 
Az a legény, ki szembenéz 
A hervadó határral. 
 
Ha álom, munka, élet, 
öröm, vágy semmivé lett: 
az a legény, ki szembenéz, 
s a kedve újra éled. 
 
Fülébe visszacseng még 
a sok-sok édes emlék, 
vetkőző lelke villanó 
reménnyé fényesednék... 
 
Ha köd szitál a rétre, 
s fátylakba vész az ég, te 
dúdolj csak, és köszönj 
a surranó egérre! 

              
 A szerző engedélyével közölve. 

 



 
Petőfi Sándor: Szeptember végén  
 
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, 
De látod amottan a téli világot? 
Már hó takará el a bérci tetőt. 
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár 
S még benne virít az egész kikelet, 
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, 
A tél dere már megüté fejemet. 

Elhull a virág, eliramlik az élet... 
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide! 
Ki most fejedet kebelemre tevéd le, 
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe? 
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre 
Könnyezve borítasz-e szemfödelet? 
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme, 
Hogy elhagyod érte az én nevemet? 

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra sötét lobogóul akaszd, 
Én feljövök érte a síri világból 
Az éj közepén, s oda leviszem azt, 
Letörleni véle könyűimet érted, 
Ki könnyeden elfeledéd hivedet, 
S e szív sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret! 

 
Dsida Jenő: Zúg az őszi szél 
 

Könnyelmű, bolondos fajta vagyunk. 
De októberben nagyon félünk. 
Sápadt az arcunk, fátylas a szemünk 
s begyújtjuk a lobogó nagy tüzet.  

Gyümölcsök helyett kis szobánkban 
a polcokra meséket rakunk, 
duruzsoló, piros, érett meséket: 
fehér időkre kellenek.  

Gondjainkkal megtömjük a kályhát, 
- hiszen annyi van, annyi van! - 
rövidke négy hónapig, öt hónapig 
bizton eltartanak.  

Vacogva megcsókoljuk egymást. 
Aztán egy egész lompos fenyő-erdőt 
húzunk magunkra takarónak: 
Téli álomra térünk. 
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           Albrecht Dürer: A kis bagoly (1508) 
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