
 
Szabó T. Anna:  
 
December, kicsi láng, nagy hóesés 
 
 
Ragyog a gyertyafényben a méz és a citrom, 
pereg a szegfűszeg, mazsola: készül a mézes. 
Ablak közt fenyőgally, berkenye, csengő. 
Várjuk az angyalt, nagy, ünnepi várakozással. 
Jön is már, zúzmarás szárnnyal az űr és az ég terein, 
hosszú palástban, mezítláb, szép, szelíd emberi arccal. 
Jön, jön a hírhozó. Várja repesve a gyermek -  
neki az ajándék kell, a fogható kell a csodából, 
kell a bizonyság: „Itt járt! Mit hozott?" S íme: csodát tesz 
a vágy és a vak bizalom - íme: megjön az angyal. 
S mit hoz a felnőttnek? Aki tudja: mennyi vesződség, 
mennyi szorongás, munka és akarat kell már a csodához! 
Mit hoz? A jó hírt: megszületett! És győz a halálon, 
fényt hoz a télbe a csöpp, diadalmas isteni gyermek. 
 
Itt, ez a pillanat: ünnep. Bármi volt s lesz is utána. 
Gyermeki, nagy bizalommal fújjuk, hogy: 
„Mennyből az angyal...", 
higgyük a jó hírt, hisz íme, világlik lángja a télben: 
úgy ragyog és melegít, mint  
hóban a berkenyeág. 

 
 

A szerző engedélyével közölve. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                   
 
  
                               /Jegenyefenyő fiatal tobozzal. 
                                Pallas Nagylexikona, 1897/ 

 

 

 

 

József Attila: Altató 
 
 

Lehunyja kék szemét az ég, 
lehunyja sok szemét a ház, 
dunna alatt alszik a rét - 
aludj el szépen, kis Balázs. 
 

Lábára lehajtja fejét, 
alszik a bogár, a darázs, 
velealszik a zümmögés - 
aludj el szépen, kis Balázs. 
 

A villamos is aluszik, 
- s mig szendereg a robogás - 
álmában csönget egy picit - 
aludj el szépen, kis Balázs. 
 

Alszik a széken a kabát, 
szunnyadozik a szakadás, 
máma már nem hasad tovább - 
aludj el szépen, kis Balázs. 
 

Szundít a lapda, meg a sip, 
az erdő, a kirándulás, 
a jó cukor is aluszik - 
aludj el szépen, kis Balázs. 
 

A távolságot, mint üveg 
golyót, megkapod, óriás 
leszel, csak hunyd le kis szemed, - 
aludj el szépen, kis Balázs. 
 

Tüzoltó leszel s katona! 
Vadakat terelő juhász! 
Látod, elalszik anyuka. - 
Aludj el szépen, kis Balázs. 



Kosztolányi Dezső: Naplójegyzet  
egy havas reggelen /részlet/ 

 
Láttad, ki járkált itt az éjjel? 
Mint egy átváltozó müvész, 
mint egy fehér festőmüvész, 
mint orfeumi csepürágó, 
ki szappanhabbal fest tükörre, 
úgy jött a hó, ez a kiváló, 
öreg varázsló tündökölve.                        
Előtte minden út kinyílt, 
festett mesét, havas idillt, 
besurrant ide és oda, 
akkor történt meg a csoda. 
Elaggott a föld s perc alatt 
megőszült százezer kalap, 
úgy hogy a száraz és poros 
elpetyhüdt város oroszos. 
Amerre nézel, tiszta hó, 
nyugodt és fényes takaró. 
Rózsálló arcfesték a nőnek, 
szépitőszer, gyöngy, puha szőnyeg, 
a fájó földön téli vatta, 
langyos meleg serked alatta, 
bebársonyozza az ereszt, 
kabátunkon gyémántkereszt, 
száll és csengettyüz lebegőn 
az éles kristály-levegőn. 
  

 

Babits Mihály: 

Esti megérkezés 

/részlet/ 

 
Idelenn a város 
villanya villog, 

de fenn a nagy ég 
száz csillaga csillog: 

a villany a földi, 
a csillag az égi, 
a villany az új, 
a csillag a régi. 
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