
 Kaffka Margit: Rügyek 
 

Jöjj, nézd kicsikém! 
Télies, szürke gallyak hegyén 
Bársonyos, hűs pici rügybe zárva 
Szunnyad a vén bokor ifjú ága, 
Száz színes, illatos, dús virága, - 
Itt benn vár, - pihen. 
- Úgye, csoda ez, kicsinyem? 

Halld, halld, a madár! 
Fészket rak, hogyha párra talál. 
- És őrzik, etetik, féltik, ójják, 
A pici eleven sok fiókát 
- Mind fura, nagyétű, hangos jószág, 
S lassan - nagyranő. 
- Fiam! Tietek a jövő! 

Beh kék a szemed, 
Amikor fénylőn visszanevet! 
Kis ember, fiókám, szívem, vérem! 
Virágom, levelem, - reménységem! 
Minden árny, minden lomb téged védjen! 
Élj dús tavaszt! 
Áldott a dalod, az útad! 
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        William Blake: Madárszerelem 
 
„Hol a házad, mondd, madár! 
s este milyen tanya vár? 
Milyen fészek, milyen lomb? 
Óh, te rétek dísze, mondd!" 
 
"Áll egy szép fa társtalan: 
ott búsulok egymagam. 
Hajnal issza könnyemet, 
este nem hoz örömet." 
 
"Én meg téged kivánlak, 
kincse-hangja a nyárnak; 
nappal erdőn kószálok, 
éjszaka sírdogálok." 
 
"Énérettem sírdogálsz? 
Engem kivánsz? Engem vársz? 
Bánatomnak vége hát! 
Óh, szerelmes jóbarát!" 
 
"Gyere, hí csöpp lugasom, 
zöld falomb közt, magoson. 
Öröm szárnyán röpülünk, 
virág alatt megülünk." 
 
  /fordította: Babits Mihály/ 



          Kosztolányi Dezső:  

Én nagyon sokakat szerettem   
                /részletek/ 
 

Én nagyon sokakat szerettem, 
     én vágytam arra, vágytam erre, 
de aki úgy szeretett engem, 
     anyám az életet szerette.  

                            (…) 

Az életet bámulta folyton, 
     mint egy menyasszony, mindig-ifjan, 
apám szemében kezdte nézni, 
     és nézte aztán arcainkban.  

Csak a szivét hallgatta halkan 
     mély-kék szemekkel, megbüvölten, 
csak a tűnő időt figyelte, 
     s arcát nem látta a tükörben.  

Ő járt, tudott és látva-látott 
     fájó ideggel szótlan álmot, 
megszentelt engemet a lelke, 
     az ő lelkétől vagyok áldott. 

 

Dsida Jenő: Tavaszi ujjongás  /részlet/      
                         

Tarka virágnak 
Illata kábít, - 
Édes a méz mit 
Kelyhe kinál; 
Lebben a lepke, 
Röppen a méh - 
Sok kicsi vándor 
Kedvese ajkán 
Csókra talál. 
  
Nincs ma halál, 
Él ma a földön 
Mit csak az Isten 
Élni teremtett; - 
Harsog a himnusz, 
Hangos a táj! - 
Semmi se fáj, 
Minden örömre, 
Tűzlobogásra 
Szítja a lelket... 
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