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ITT VAN A TÉL 
 
Reggelre nagy csend lett. 
Felhős az ég. 
Szállanak, libbennek  
puha pihék. 
 
Egy hang se hallható. 
Fehér az út. 
A ház is takaró 
alatt aludt. 
 
Ki hozta a csendet? 
Talán a szél. 
Hópelyhek libbennek. 
Itt van a tél. 
 



 

DÉRIKE 
 
Dérike, Dérike 
széltündér. 
Sóhaja, lábnyoma 
szél, fagy, dér. 
 
A szoba ablaka 
jégvirág. 
Zúzmara, hódara, 
jégvilág. 
 
Hó alatt szunnyad a 
kert és kút. 
Erre se, arra se 
nyílik út. 
 
Zord szelet, nagy telet 
mért küldtél, 
Dérike, Dérike, 
téltündér? 



 

VEREBES FA 
 
De furcsa fa lehet ez itt, 
hogy télen is levelezik! 
Zöldet hajtott a tavasszal, 
nyáron meg is maradt azzal,  
sárga lett a levél őszre, 
most meg mind, mind olyan szürke, 
mint a tarka 
macska farka. 
 
Ám ha azt kiáltod: hess! – 
a fa ága üres lesz. 
A sok levél nem is egyéb, 
mint vagy három tucat veréb. 
 



 

CSÚSZKA, CSICSONKA 
 
Hajrá, fuss neki, most iramodj, 
 ügyesen szaporázz, csak 
egy lépés még, hopp: 
 villan a tükre eléd. 
Csúszik a csúszka, csicsonka csodásan. 
 Arra vigyázz csak, 
meg ne botolj, le ne ess – 
 sík, de kemény is a jég! 
 



 

HIDEG, MELEG 
 
Szakad a hó, fúj a szél, 
kabátomba bújt a tél. 
 
Orrom piros paprika, 
hólé folyt a zokniba. 
 
Átjártak a hidegek, 
a lelkem is didereg. 
 
Azt hittem, már megfagyok, 
végül mégis itt vagyok, 
 
itt, ahol e kerek kályha 
valóságos meleg-bánya. 
 
Nyúlnék érte tíz körömmel, 
táncot járok friss örömmel. 
 
Tüzet nyelek, fagyot fújok, 
a bőrömből majd kibújok. 



 

KARÁCSONYKOR 
 
Év utóján, karácsonykor 
kisgyermeknek lenni jó, 
mikor hegyre, sík mezőre 
lágyan hull a puha hó. 
 
Számolgatni a tíz ujjon: 
hány nap is van hátra még, 
míg megjön a karácsonyfa, 
melyen annyi gyertya ég. 
 
A fa alatt ajándékok … 
Meglepetés, friss öröm … 
Mennyi jókedv és melegség 
van belül e kis körön! 
 
Ám a legnagyobb ajándék: 
aki ma született 
(a gyermek tán még nem érti, 
de érzi) – a Szeretet. 
 
Év utóján, karácsonykor, 
mikor lágyan hull a hó 
hegyre, völgyre, sík mezőre – 
kisgyermeknek lenni jó. 
 
 

 


