
 
Somlyó Zoltán:  
 

Az ötvenéves ember is 

Az ötvenéves ember is megérzi, 
hogy lenn, a földbe megfordult a mag: 
hogy a levegő selyemkárpitjára 
reálehellt a langy ibolyaszag. 

Az ötven éves ember is megérzi, 
hogy a láb könnyebb, bátrabb a derék; 
hogy hatkor este van már, s mégsincs este- 
hogy hazaszaladni kár lenne még... 

Hogy a melleken egy-egy gomb kinyílik 
s mosolygósabbak, mint télen, a nők; 
hogy ámokfutó szegődött nyomukba, 
üldözi őket, és nem félnek ők... 

Hogy tar galyán a ma még szürke kertnek 
egy láthatatlan száj már hangicsál; 
hogy nehéz lett már a kabát a vállnak 
s a nyak alatt kibomlik már a sál... 

Az ötvenéves ember is megérzi, 
hogy orvul rájatámadt a derű. 
Hogy van valami, ami tiszta és szent. 
hogy van valami, ami nagyszerű... 
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Csokonai Vitéz Mihály: 
 

Este jött a parancsolat 
 

Estve jött a parancsolat 
Violaszín pecsét alatt. 
Egy szép tavaszi éjtszakán 
Zörgött a kincsem ablakán.  

Akkor vált el éppen tőlem, 
Vígan álmodott felőlem. 
Kedvére nyugodt ágyában, 
Engem ölelvén álmában,  

Mikor bús trombitaszóra 
Űlni kellett mindjárt lóra. 
Elindúlván a törökre, 
Óh, talán elvált örökre.  

Sírva mentem kvártélyáig, 
Hozzá város kapujáig. 
Indúlt nyelvem bús nótára, 
Árva gerlice módjára.  

Süvegét könnyel öntöztem, 
Gyászpántlikám rákötöztem. 
Tíz rózsát hinték lovára, 
Meg annyi csókot magára.  



 

 

Kosztolányi Dezső:  

Áprilisi  ezüst eső 

Szeles, fehérlő délutánon, 
mikor dalt hallasz messze, távol, 
a tiszta, illatterhes égből 
hull a napfényes, könnyü zápor.  

Akáctömjén röpül a légben, 
a lomb merengő, szűz fehérség, 
kis, ideges lányok kacagnak, 
veri az ördög a feleségét.  

Nyílt arccal isszuk az esőt fel, 
agyunkba rózsaszínű láz kap, 
vékony, ezüst esőfonálon 
fehér angyalkák citeráznak.  

Piros a síró égnek arca, 
s a lágy eső vígan pörög le, 
mint fiatal, szelíd leányok 
titkos szerelmü, enyhe könnye.  

  

 

 

    

       Tóth Árpád: Erdő   

       /részlet/ 

 

Körül 
Minden csendesen, eltelten örül. 
A napsütés vidám, 
S a forró, sárga ragyogásban 
Minden vén tölgy egy víg, élő titán: 
Emeli barna karját 
Frissen az áldott égbe, 
A szent, illatos, teli kékbe, 
S rengeti fürtei zöld zivatarját. 
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