
 

           József Attila: Tél 

 

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hogy melegednének az emberek.  

Ráhányni mindent, ami antik, ócska, 
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép, 
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska!  
S rászórni szórva mindent, ami szép.  

Dalolna forró láng az égig róla 
S kezén fogná mindenki földiét.  

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hisz zúzmarás a város, a berek... 
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 
És rakni, adjon sok-sok meleget.  

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, 
Hogy fölengednének az emberek!  

         
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

          
 
             The birds of America (1840) 

 

 

 

 

 

 

 
Kosztolányi Dezső: 
 
Kávéval és kacajjal jő 
a reggel 
 
Kávéval és kacajjal jő 
a reggel. 
Hancúrozzunk, fiam, a sok 
gyerekkel. 
Szájunkon ott az álom csókja még, 
de hívogat a hópehely, a jég, 
rohanni könyvvel, ungon-berken által, 
röpülni régi szárnyas korcsolyákkal, 
csiklandó mellel szívni föl 
a vad 
fagyot, tiporni az ifjú 
havat. 
Hahó, előre, föl a gyermek-égig, 
szállj énvelem. 
Új másikom, ki régit visszabűvölsz, 
kis reggelem. 
Jer, hadd köszönjem néked, hogy  
enyém még az élet, 
mert folytatódik és minden megújul 
tevéled. 



 

József Attila: Betlehemi királyok   

 (részlet) 

 
 

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból. 
      Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
      fényes csizmánk is megrogyott, 
      hoztunk aranyat hat marékkal, 
      tömjént egész vasfazékkal. 
            Én vagyok a Boldizsár, 
            aki szerecseny király.  

Irul, pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama. 
      Hulló könnye záporán át 
      alig látja Jézuskáját. 
      A sok pásztor mind muzsikál. 
      Meg is kéne szoptatni már. 
            Kedves három királyok, 
            jóéjszakát kívánok!  

 

       

Tóth Árpád: Egynémely emlék,  

régi kincs (részlet) 

Be jó így üldögélni este, 
Míg ott künn mindent hó borít, 
A vén karszék ölébe esve 
Elnyúlok, zaj nem háborít; 
Az inga sétája se hallszik, 
Az öntudat görcse laza, 
Most behavazva minden alszik: 
Kínok, világok, gond, haza. 

Ilyenkor kezd a lélek csendjén 
Oly halk fénnyel, mely szinte nincs, 
Ragyogni mondhatatlan enyhén 
Egynémely emlék, régi kincs, 
Mely vak vadonján a világnak 
Némán, szelíden megmaradt, 
Mint éjbe feketülő ágak 
Résén egy arany égdarab. 
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                               Pólya Tibor (1886-1937):  

                                    Falusi örömök télen 
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