
 
Vajda János: Húsz év mulva 
 

(Gina emlékkönyvébe) 
 

Mint a Montblanc csucsán a jég, 
Minek nem árt se nap, se szél, 
Csöndes szívem, többé nem ég; 
Nem bántja újabb szenvedély. 

Körültem csillagmiriád 
Versenyt kacérkodik, ragyog, 
Fejemre szórja sugarát; 
Azért még föl nem olvadok. 

De néha csöndes éjszakán 
Elálmodozva, egyedül - 
Mult ifjuság tündér taván 
Hattyúi képed fölmerül. 

És ekkor még szivem kigyúl, 
Mint hosszu téli éjjelen 
Montblanc örök hava, ha túl 
A fölkelő nap megjelen... 

 
 
 

 
 
 
 
 

        
 

            /Orosz fenyő The Horticulturist Journal…1853-1874/ 

 

 

 
 
 

 
Kosztolányi Dezső: Fasti 
 

Karácsony 
 

Ezüst esőbe száll le a karácsony,  
a kályha zúg, a hóesés sürű;  
a lámpafény aranylik a kalácson,  
a kocka pörg, gőzöl a tejsürű. 

Kik messze voltak, most mind 
összejönnek  
a percet édes szóval ütni el,  
amíg a tél a megfagyott mezőket  
karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Fenyőszagú a lég és a sarokba  
ezüst tükörből bókol a rakott fa,  
a jó barát boros korsóihoz von. 

És zsong az ének áhítatba zöngve…  
Csak a havas pusztán, a néma csöndbe  
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 

 
 
 
 



 
Tóth Árpád: Láng 
 
 
Eldobtam egy gyufát, s legott 
Hetyke lobogásba fogott, 
Lábhegyre állt a kis nyulánk, 
Hegyes sipkájú sárga láng, 
Vígat nyújtózott, furcsa törpe, 
Izgett-mozgott, előre, körbe, 
Lengett, táncolt, a zöldbe mart, 
Nyilván pompás tűzvészt akart, 
Piros csodát, izzó leget, 
Égő erdőt, kigyúlt eget; 
De gőggel álltak fenn a fák, 
És mosolygott minden virág, 
Nem rezzent senki fel a vészre, 
A száraz fű se vette észre, 
S a lázas törpe láng lehűlt, 
Elfáradt, és a földre ült, 
Lobbant még egy-kettőt szegény, 
S meghalt a moha szőnyegén. 
Nem látta senki más, csak én.  

 
    
 
 

 
         Babits Mihály:  

         Az előkelő tél 

             /részlet/ 

 
Olyan halk és hideg idő van, 
halk és hideg, halk és hideg: 
hallani szinte suhanóban 
a gyöngyház égen a telet. 
Selymesen száll ő rongyaink közt 
s arcba legyez, bár semmi szél… 
Óh láthatatlan, hűvös angyal, 
előkelő, gyönyörü Tél! 
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KÖLTÉSZET 
 
 

csendje 
 
 

a váróban 
 

              

               Korcsolyázó pár. Vasárnapi Újság 1884.  
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