
Juhász Gyula: Tavaszvárás  

A déli szélben lehunyom szemem 
És gyöngyvirágok szagát érezem. 
Az esti égen violás a szín 
És kikeletben járnak álmaim. 

A hó alól már dobban boldogan 
A föld nagy szíve s csöndesen fogan 
A csíra, melyből új élet terem 
S bimbók bomolnak majd szűz réteken. 

Az örök nap még bágyadtan ragyog, 
De tavaszosok már a csillagok 
S az éjszakában zizzenő neszek, 
Egy új világ susogja már: leszek! 

A földre fekszem, hallgatom szívét, 
Az égre nézek, kémlelem színét, 
Ég, föld között angyali üzenet 
Hirdeti a jövendő életet. 

Mert boldog ige ez és szent igaz 
És örök törvény és áldott vigasz, 
Hogy győz az élet, duzzad és dagad 
S elönti mind az ócska gátakat! 

 

 

 
 
 
 
 

        
 
      / The Floral World and Garden Guide, 1867/ 

 

 

Gyóni Géza: Májusvárás 

Didergő szivben 
Rég nem ringott dal. 
De várlak, Május, 
Tüzes napoddal. 

Szinig a lelkem 
Kőhideg kinccsel. 
De várlak, Május, 
Jöjj, melegíts fel. 

Tél fagya szállott 
Mosolygó arcra. 
De várlak, Május, 
Napod olvassza. 

Márvány az ajk is, 
A mézes, mérges, 
De várlak, Május, 
Hogy égess, égess! 

Csóktalan élet 
Céltalan élet. 
De várlak, Május, 
Te csókos, téged... 

...Rég kihült helye 
Könnyes párnámon... 
De várlak, Május, 
- Vagy csak őt várom? 



 

Elizabeth Barrett-Browning: Mondd újra 
(a Portugál szonettek-ből) 

 

Mondd újra s újra mondd és újra mondd, 
hogy szeretsz! Bár az ismételt szavak 
kakukknótához hasonlítanak, 
emlékezz rá, hogy se mező, se domb 
nincs kakukknóta nélkül, ha a lomb 
újul tavasszal s kizöldül a mag. 
Egyszeri szó, mint szellem hangja, vak 
sötétben zeng el és kétség borong 
nyomában. Ismételd...szeretsz... Ki fél, 
hogy a rét túl sok virággal veres 
s az ég túl sok csillaggal ékszeres? 
Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod úgy zenél 
mint ezüst csengő, újrázva... Beszélj: 
de ne feledd, hogy némán is szeress... 

                   

 Babits Mihály fordítása 

 

 

  

Gárdonyi Géza: Mikor a 
gyermek 

 

Mikor a gyermek gőgicsél, 
az Isten-tudja, mit beszél! 
Csak mosolyog és integet… 
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet? 

S mint virággal az esti szél, 
az anyja vissza úgy beszél, 
oly lágyan és oly édesen… 
De őt sem érti senkisem. 

Hogy mit beszélnek oly sokat, 
apának tudni nem szabad: 
Az égi nyelv ez. Mély titok. 
Nem értik csak az angyalok. 
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               Albrecht Dürer: Gólya 

 

 Összeállította:  
 Magyar  Irodalomterápiás Társaság 
 www.irodalomterapia.hu 


