
 

Reményik Sándor: Kölcsön /részlet/ 

Add egy órára kölcsön a szemed.  
A nyugodt, tiszta pillantásodat,  
Mely felitatja ezt az őszi pompát:  
A barnát, bronzot, bíbort, aranyat,  
S hatalmat ad a táj fölött Neked.  
Add egy órára kölcsön a szemed. 

Hisz' látok én is: bronzot, aranyat,  
És a kék eget örök hátterül. 
De más e látás. Az én két szememre  
Mindíg valami kis fátyol terül. 
Ha tágra nyílik ámuló szemem  
Függönyt engednek elé hirtelen  
Surranó kicsi gondolat-koboldok.  
Jaj, nekem nem jelennek meg soha  
Felséges önnönmagukban a dolgok. 

Neked adatott szemtől-szembe látni.  
Te látod őket úgy, függetlenül  
Mindentől, Testvér - tenmagadtól is.  
Milyen lehet a te szemed belül?  
Ahogy a világra most ráderül: 
A világ nézi vele önmagát. 
Ó, ha csak egy órára megszerezném  
A szemed titokzatos alkatát! 
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Ady Endre: Milyen az ősz? /részlet/ 

A felhő sem olyan, mint nálunk 
És milyen más az őszi fény! 
Nem csókol oly megejtő csókkal, 
Mint ifjuságom szép helyén. 
- Milyen az ősz? Olyan bűbájos 
Álomba ringat most is ott?... 
Megkérdeném, de messze vagytok 
Százszor irigyelt boldogok. 

Megkérdezem magától, édes: 
Milyen az ősz? Oly szép talán, 
Mint mikor egymásról álmodtunk 
Sok fényes tündér-éjszakán? 
- Milyen az ősz? Az őszi rózsa 
Nem hervadt, szép, mint egykoron, 
Amikor együtt nézegettük 
Elábrándozva boldogon. 

Az őszi rózsa olyan szép volt 
Akkor; most is emlékezem, 
Hogy féltünk a korai dértől, 
Ha nézegettük kettesen. 
Az őszi rózsa s mi szerelmünk 
Milyen hamar elhervadott... 
- Milyen az ősz maguknál, édes? 
A nap még most is úgy ragyog? 



 
 
Gyulai Pál: Szüreti lakomán 
 

Hegyen a köd fehér-kéken 

Napsugár csókjába vész, 

Diófán, a hegy tövében, 

Víg madárka fütyörész. 

Csak visszhang a víg madárdal, 

Nincs virág, a lomb lehull; 

De bár minden hervad, elhal, 

Szüret zajlik, kedv virul. 

Vajha őszén napjainknak, 

Midőn talló, száraz ág, 

Mit legtöbbször hátra hagynak, 

Szerelem és ifjuság: 

Hangzanék egy-egy víg ének, 

Sütne nyájas napsugár, 

S termésén a kedv tövének 

Megcsendűlne a pohár! 

 
 
 
 
 
 

 
Kosztolányi Dezső: Stockholm  
 
Dalol a gőzfűtés, lángok lobognak, 
a porcukorban kis aranykanál van, 
s valami titkos, gyermekkori emlék 
bujkál a barna és langyos homályban. 
Ott künn eső zuhog. Családi 
és idegen nekem e régi kép. 
Arany-ősz konttyal bólognak köröttem 
a bóbitás, kedves svéd nénikék. 
Az ingaóra lassan üt. Teázunk, 
s amíg ropogtatom velük a kékszem, 
az őszi ködbül, mint egy nyári égbolt, 
tekint reám sok nyájas-enyhe kék szem. 
Hallgatnak ők is, én is hallgatok, 
de csöndjeink nem érnek össze végül, 
mivelhogy én magyarul hallgatok, 
s ők svédül. 
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