
 

 

Gyulai Pál: Őszi délután 

Oh mi kedves őszi napfény!  
Jőj a kertbe, jőj velem  
Kies ősszel, délutánként  
A sétát úgy kedvelem.  

Halld a hulló lomb sohajját,  
Bús és mégis oly szelíd,  
Nézd a napfény ragyogását,  
Bágyadt, mégis melegít.  

Halványul a kert viránya,  
Mégis benne mennyi zöld;  
Nyílik még egy-két virága,  
S mily mosolygó arcot ölt.  

Nem halljuk már a pacsirtát,  
Mégis cseng-bong még a lég;  
Meglebbenti a köd fátylát,  
Mégis tiszta kék az ég.  

Látszik, hallik az enyészet,  
Mégis itt-ott mennyi báj!  
Álmodozik a természet,  
S elálmodja, ami fáj.  

 

 

 
  

 

 
 
 

 

                 /John William Godward: Ösz, 1900/ 

 
 

 
 
 
Ülj le, kedves, itt az aljban,  
Hadd mélázzunk egy kicsit,  
Ahol vígan szedtük hajdan  
A tavasz virágait.  

Elhanyatlik ifjuságunk,  
Itt van őszünk nem soká,  
Bár nem érzi boldogságunk,  
Szívünk nem gondol reá.  

Oh de eljő észrevétlen,  
Loppal lépve, csendesen;  
Már fehérlik egy-egy fürtem,  
Tied is fog, kedvesem!  

De ne búsulj: akkor is lesz  
A virányon enyhe zöld,  
Meg-megcsendül egy édes nesz,  
Fel-felvidul ég s a föld.  

Nyílik akkor is virágunk,  
S a hervadó levelen  
Ott ragyog meleg sugárunk,  
Örök fényed, szerelem! 

 

 



Tóth Árpád: A vén ligetben 

A vén ligetben jártunk mi ketten, 
Aludt a tölgy, a hárs, a nyár; 
Hozzám simult félőn, ijedten, 
S éreztem: nem a régi már. 
Sebten suhantunk, halk volt a hangunk, 
S csendes volt a szivünk nagyon, 
És mégis csókba forrt az ajkunk 
Azon a sápadt alkonyon. 

Kezéből a fűre, könnyesen, gyűrve 
Lehullott egy csöpp csipke-rom, 
Fehéren és halkan röpült le, 
Akár egy elhervadt szirom. 
Szeme rámnézett kérdőn, búsan: 
(Nincs búsabb szem, mint aki kérd) 
Ily szomorúan, ily koldúsan 
Mért hívtuk egymást ide? mért? 

S mondta, hogy késő már az éj, s ő 
Megy... mennie kell... s elfutott. 
Hallottam haló zaját a lépcsőn, 
S nem tudom, meddig álltam ott. 
Aztán... le s fel jártam a parkban, 
Mint aki valakire vár. 
Gázolt a sarkam síró avarban, 
S aludt a tölgy, a hárs, a nyár... 

 
 
 

      Babits Mihály: Az őszi tücsökhöz 

Ki átható, egyhangu dalaiddal 
betöltöd a nyugalmas éjszakát, 
milyen lehet tenéked a világ? 

Csend van; a hangok alusznak az éjben. 
A te zenéd van ébren egyedül, 
mint láthatatlan, éles hegedű. 

A te zenéd a csöndnek része immár 
és mint a szférák, titkon muzsikál: 
Az hallja csak, aki magába száll. 

Csendnek és éjszakának hegedűje, 
milyen lehet tenéked a világ? 
Érzed-e a csöndet s az éjszakát? 

Zenéd olyan, mint a lelkem zenéje 
s talán a fájó unalom dala: 
Egyforma volt tegnap s egyforma ma. 

Bokrod alatt, ah, kétségbeesetten 
érzed a csöndet és az éjszakát 
s szegény vak lélek, sírsz az éjen át. 

              

 
   

 

 a 
     KÖLTÉSZET 

     csendje 
     a váróban 

             

                           /Guiseppe Arcimboldo: Ösz, 1573/ 
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