
Dsida Jenő: Súgás az ősznek 

 
Ősz, te sokat tudsz: 
mert sétálsz furcsán és hallgatagon, 
s hervasztó, irgalmatlan 
szomorú szemeiddel 
befigyelsz minden ablakon. 

Ősz, te sokat tudsz, 
s tudásod soha el-nem-vehető, 
mert a halottak nagy-erősek 
és tanítód a temető. 

Ősz, te sokat tudsz 
és ajtómat ha titkon benyitod, 
mellém lopózva böngészed ki, 
miket szitálón, csöndesen 
a papírra írok. 

Ősz, te sokat tudsz, 
de most nyílik a szám 
s oly valamit súgok, 
mit te se tudsz talán: 

Most, hogy üvöltő, lázadt szél rohan 
köd-váraktól köd-várakig, 
van egy búsongó kis fiú, 
van egy sóvárgó kis fiú, - 
- ki ibolyákat álmodik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
      

                        The Horticulturist (1874.) 

 

 

 

 

Mihail Eminescu: Miért nem jössz? 

 
Lásd, a fecskék messze szállnak, 
Hull a lombja a vén fának, 
Éket, pompát elvisz az ősz, - 
Miért nem jössz, miért nem jössz? 
 

Karjaimba jöjj el megint, 
Űzd el tőlem a bút, a kínt, 
Árva fejem hadd pihenjen 
Kebeleden, kebeleden! 
 

Emlékszel-e, tudod - régen - 
Elbolyongtunk künn a réten 
S karjaimmal, kedves alak, 
Átfogtalak, átfogtalak?! 
 

E világon vannak nők még, 
Kiknek szeme lángokban ég, 
Bármi szépek, bájlók azok, 
Nem olyanok, nem olyanok! 
 

Szemeidnek bájló fénye 
Ráhullt lelkem éjjelére, 
Estcsillagnál szebb vagy nekem, 
Szép kedvesem, szép kedvesem! 
 

Őszi napok egyre szállnak, 
Lombja lehullt a vén fának, 
Éket, pompát elvitt az ősz... 
Miért nem jössz, miért nem jössz?! 
 
(fordította: Brán Lőrinc) 



 

Rainer Maria Rilke: Őszi nap 

 
 
Uram: itt az idő. Oly hosszú volt a nyár. 
A napórán fektesd el hosszú árnyad 
s engedd az orkánt a pusztára már. 
 

 
Még csak néhány kövér gyümölcsöt éressz, 
adj nékik még két délies napot, 
hogy a belük napfénytől lenne édes, 
míg a tüzet borrá változtatod. 
 

 
Kinek nincs háza, annak sose lesz tán, 
ki egyedül van, egyedül marad, 
hosszú levelet ír és olvas eztán, 
vagy bús allékban járkál hallgatag 
s bámulja a fakó napsugarat. 

 
(fordította: Kosztolányi Dezső) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Babits Mihály: Ősz, Kripta, Ciprus, 
Szüret, Tánc, Kobold  
(részlet) 
 
 

»Van szüret minden őszben! Idd a bort, 
sajtold a szőlő véradó husát 
és táncos lábbal könnyedén tipord, 
mert minden lázban van még ifjuság. 
Szüretre hívlak! fogd fel a csuport, 
fogd fel a mustot, mely a kádba forr!« 
Igy súgsz és táncolsz bennem ó kobold, 
oly könnyü lábbal, mint a könnyü bor. 
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                             Albrecht Dürer: Mókusok 
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