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MADÁRMARASZTALÓ 
 
Nyári-kék 
őszi ég 
nézi a 
tó vizét; 
tó vize 
őrzi még 
nyári nap 
melegét. 
Őszi ég, 
nyári nap 
színarany 
sugarak, 
ugye még 
nem hagy itt, 
ugye még 
melegít 
éltető 
sugarad. 
És veled 
itt marad 
bár egy-két 
hetet még, 
ha lehet, 
halogat. 
Őszi ég 
messzi kék 
útjait 
keresőn, 
messzi kék 
messziség 
hangjait 
figyelőn, 
ugye még 
itt marad 
te sok szép 
madarad. 
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NE SZÁLLJ EL … 
 
Ne szállj el, fecském, 
ne szállj még. 
Kiderül majd a  
borús ég. 
 
Nem sárgul még a  
fán a lomb, 
még messzi hangzik 
 a kolomp. 
 
Nem a szél, pásztor 
furulyál, 
még nem ment el, 
még itt a nyár. 
 
Ne szállj el te se, 
ne szállj még, 
lesz még meglátod 
kék az ég. 
 
Szép itt az ősz, és 
télre meg 
kibéleljük a 
fészkedet. 
 
Megosztjuk veled, 
amink van. 
Maradj itt fecske 
madaram. 
 
Ha mégis el kell 
szállanod, 
ne vidd magaddal 
a napot. 
 
És igyekezz, ne 
halogasd 
visszahozni a 
tavaszt. 
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VALAMI KÉSZÜL 
 
Elszállt a fecske, 
üres a fészke, 
de mintha most is 
itt ficserészne, 
úgy kél a nap és 
úgy jön az este, 
mintha még nálunk 
volna a fecske. 
Még egyelőre 
minden a régi, 
bár a szúnyog már 
bőrét nem félti, 
és a szellő is 
be-beáll szélnek, 
fákon a lombok 
remegnek, félnek. 
Valami titkon, 
valami készül: 
itt-ott a dombon 
már egy-egy csősz ül: 
 
Nézd csak a tájat, 
de szépen őszül. 
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VÍG VOLT 
 
Víg volt, 
míg volt 
néki kedve, 
mostan  
el van  
keseredve, 
se meggy, 
sem egy 
szem cseresznye, 
mibe 
bele- 
csipegetne. 
Majd fölvidul a rigó, 
ha megérik a dió. 
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ŐSZELEJI KÍVÁNSÁG 
 
A vadludak és a darvak 
már az égre ékelődnek; 
hosszú őszt a maradóknak, 
jó utat az elmenőknek. 
 
A fecskék is készülődnek, 
sürgönydróton sorakoznak; 
jó utat az elmenőknek, 
hosszú őszt a maradóknak. 
Az árnyékok vékonyodnak, 
a patakok hűvösödnek; 
hosszú őszt a maradóknak, 
jó utat az elmenőknek. 
 
Gyapjasodnak a kis őzek, 
vöröslik a lenyugvó nap; 
jó utat az elmenőknek, 
hosszú  őszt a maradóknak. 
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JÖN AZ ŐSZ 
 
Jön már az ismerős, 
szél-lábú, deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 
meg-megáll, lombot ráz. 
 
Lombot ráz, diót ver, 
krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 
s harapja, kurtítja 
a hosszú napokat. 
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FÉNYES SZEPTEMBER 
 
Fényes szeptember, 
rozmaring illatú. 
Kitárva sarokig 
a kiskapu. 
 
Kirepül rajta 
egy kismadár; 
szárnyán még nyári 
a napsugár. 
 
Száll a kis fecske, 
már fenn libeg. 
Utána szállnak 
a többiek. 
 
Köröznek párat, 
mint aki búcsúzik. 
Vissza se szállnak már 
tavaszig. 
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SZEPTEMBER 
 
Tele a hombár,  
tele a raktár, 
tele a kaptár, 
tele a csűr. 
Rászáll a nyár a 
legelső sárga 
levélre s elrepül. 
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TISZTÁS SZÉLÉN MOGYORÓ 
 
Tisztás szélén mogyoró, 
mogyoróbokor; 
kalapomban kikerics, 
kikerics-csokor. 
 
Lemenőben van a nap, 
lemenőben már; 
le is ment, már valahol  
túl a hegyen jár. 
 
Elvitte a nyarat is 
magával a nap; 
őszi szellő szekerén 
jön az alkonyat. 
Megborzong a mogyoró, 
mogyoróbokor; 
kalapomban kókad a 
kikerics-csokor. 
 
Szarvas bődül a tetőn, 
megremeg a völgy; 
ijedtében makkot ejt 
mellettem a tölgy. 
 
Fogom hát a botomat 
és leballagok; 
szembe vélem jön a hold 
és a csillagok. 
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KICSI LEGÉNY, NAGY TARISZNYA 
 
Horgasinamat verdeső 
tarisznyámban palavessző, 
palavessző s palatábla ... 
Így indultam valamikor 
legelőször iskolába. 
 
Le az utcán, büszkén, bátran 
lépdeltem a tarisznyámmal. 
– Hova viszed, ugyanbiza, 
azt a legényt, te tarisznya? – 
Tréfálkoztak a felnőttek, 
akik velem szembejöttek. 
 
Máskor pedig ilyenformán 
mosolyogták a tarisznyám: 
– Éhes lehet a tudásra 
az, akinek ilyen hosszú, 
ilyen nagy a tarisznyája. 
 
De csak mentem, még büszkébben, 
míg az iskoláig értem. 
Az iskola kapujában 
gyökeret vert a két lábam. 
 
S álltam, míg csak bátorító 
szóval nem jött a tanító 
Rám mosolygott: – Ej, kis legény, 
gyere, fiam, bátran, ne félj! 
 
Kézen fogott, bevezetett. 
Emlékszem, be melegem lett ... 
Évek teltek, múltak, de még 
most is érzem olykor-olykor 
jó tanítóm meleg kezét. 
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TÖPRENKEDŐ 
 
Van egy báránykám: Borika. 
Hűvös reggelek jöttivel 
párákat fúj az orrlika. 
 
Van egy kisgidóm, de mivel  
folyton-folyvást tilosba jár, 
ezért az ő neve: Betyár. 
 
Van egy hűséges kiskutyám: 
Pajtás, ki mindig tettre kész, 
s ha nincs mit tennie, puhán 
a lábam előtt heverész. 
 
Egyetlen gondom van csupán, 
hogy kezdődik az iskola, 
s hogy a nyájam s a kiskutyám 
nem kísérhetnek el oda. 
 
A bárány s kivált a gidó, 
tudom, hogy oda nem való. 
De a kutyámmal, ha lehet, 
megosztanám a helyemet. 
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SÁNTA ŐSZ 
 
Húzza már az ősz a lábát: 
sántikál, sántikál; 
megáll minden trafiknál, 
trafiknál. 
 
Rágyújt, krákog, ködöt fúj, 
megy tovább, megy tovább: 
„bár egy botom, ha volna 
legalább, legalább.” 
 
Szembe véle jődögél, 
jődögél, 
szép fehér, hófehér bundában 
egy legény. 
 
Fölkapja, föl a kis 
öreget, öreget: 
„gyere, pajtás, szolgáltál 
eleget.” 
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NAPSZÁLLATJA, NAPNYUGTA 
 
Napszállatja, napnyugta: 
vörös az ég alja; 
poros a nap kalapja, 
karimája kajla. 
 
Egyedül a dombtetőn 
sírdogál egy nyírfa, 
leveleit reszketőn  
magához szorítja. 
 
Szél lesz holnap, hideg szél: 
szomorú az erdő; 
bánatában megvénül, 
mire a hold feljő. 
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SZEPTEMBERI TÖPRENGÉS 
 
Hogyha nekem szárnyam volna, 
Délre szállnék, mint a gólya. 
Nem kellene óvodába 
járnom, aztán iskolába. 
 
De azért jó mégse volna 
elrepülni, mint a gólya. 
Édesanyám bánatában 
folyton sírna énutánam. 
 
Le is teszek végleg róla, 
csak azért se leszek gólya. 
Inkább járok óvodába, 
azután majd iskolába. 
 
S mire mindet mind kijártam, 
s mégse nőne ki a szárnyam, 
tudom már, hogy mit csináljak: 
elszegődöm pilótának. 
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ELFÚJTA A SZÉL A NAPOT 
 
Elfújta a szél a napot, 
be a felhők sűrűjébe, 
hajladozik a vén erdő, 
úgy tesz, mintha jődögélne. 
 
De ha a szél úgy akarja, 
máris fordul, mintha menne; 
leveleit hátrahagyva 
kapaszkodna föl a hegyre. 
 
Mintha jönne, mintha menne, 
mintha vinne, mintha hozna: 
de nehéz is az erdőnek, 
mikor a szél kormányozza. 
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KOPÁR A FA 
 
Kopár a fa 
a ház előtt. 
Eső veri 
a háztetőt. 
 
Szél verdesi  
az ablakot. 
Csak néha látsz 
egy kis napot. 
 
Az is halovány 
és öreg, 
orrán felhőből 
szemüveg. 
 
Alacsony égen 
hajladoz, 
alig van ébren: 
szunnyadoz. 
 
El-elbóbiskol 
az öreg, 
és olyankor 
a szemüveg 
 
lecsúszik – nézd: 
a tó jege, 
az alvó nap 
szemüvege. 
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NYÁRIALMAFA 
 
Ilyenkor ősszel senki se 
gondol a nyárialmafára. 
Dísztelen áll, üresen ásít 
kifosztott koronája. 
 
Még a lombját is hamarabb  
hullatja, mint a társak, 
akik most gyümölccsel rakott 
tele ágakkal állnak. 
 
És jönnek a szüretelő, 
zsivajgó, vidám népek, 
s a nyárialmafára ők 
nemhogy föl, rá se néznek. 
 
Ilyen az élet, susogja, 
megfakul minden érdem. 
És futna, mint a levelek, 
bujdosna szégyenében. 
 
Bujdosna, de a gyökerek 
konokul visszatartják: 
ha odébbállna, ki terem 
jövőre nyárialmát. 
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LÁTOD-E, MÁR ŐSZ VAN 
 
Látod-e, már ősz van, 
a virág is fázik, 
napról napra hervad: 
nem bírja sokáig. 
 
Fakul a fák lombja, 
s lehull nemsokára. 
Előbb köd, majd hó hull 
a megkopott tájra. 
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MÉG SÜT A NAP 
 
Még süt a nap, még sütöget, 
csak reggelente van hideg, 
csak estelente kéldegél 
újra és újra föl a szél. 
Csak azok az éjszakák, csak azok 
hűvösek, mint a csillagok. 
Napközben meleg van, meleg. 
Sütkéreznek a verebek. 
Duruzsolnak a darazsak. 
Napfényben fürdik a patak. 
Gúnárok, gácsérok, tojók 
élvezik még az úsztatót. 
De a reggeli hideget 
feledni többé nem lehet, 
sem az esték, sem a sötét 
éjszakák csillag-hűvösét; 
tudják mindezt a levelek, 
s a fáknak búcsút intenek. 
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FELEMÁS ŐSZI ÉNEK 
 
építsd föl minden éjszaka 
építsd föl újra s újra 
amit lerombol benned a 
nappalok háborúja 
 
ne hagyd kihunyni a tüzet 
a százszor szétrugottat 
szítsd a parazsat nélküled 
föl újra nem loboghat 
 
nevetségesen ismerős 
minden mit mondtam s mondok 
nehéz nyarunk volt itt az ősz 
s jönnek a téli gondok 
 
már csak magamat benned és 
magamban téged óvlak 
ameddig célja volna még 
velünk a fönnvalónak 
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FA AZ ÁGÁT FÖLDRE HAJTJA 
 
Fa az ágát földre hajtja, 
kínálja magát az alma. 
 
Sárgán nevet rád a körte, 
lepottyan, ha nem nyúlsz érte. 
 
Ásót, kapát fogj marokra: 
leszáradt a krumpli bokra. 
 
Ha nem ügyelsz, reggel, este, 
dió koppan a fejedre. 
 
Foszló kertjei az ősznek, 
ökörnyálak kergetőznek. 
 
Virradattól napnyugtáig 
dombok hátán traktor mászik, 
 
füstöt is vet, csoda-kéket, 
s húz vagy három vetőgépet. 
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ŐSZ 
 
vásott holdsarló 
keleten rizset nálunk 
búzát arattál 
 
sír a hegedűd 
mint nyers fa tűzön 
eláztál tücsök 
 
ködben a torony 
megnyirkul a harangszó 
mire ideér 
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OKTÓBERI LAKOMA 
 
Sárguló, ritkuló lombú fák, 
Üresen ásító fészkek. 
A fák alatt egy kis legény 
vidáman fütyörészget. 
 
Almát tallózgat, lomb között 
lapító almát, körtét. 
(Kár, hogy a dióágakat 
a verők összetörték.) 
 
Megrakja zsebét, kebelét, 
s kiül az őszi napra. 
Mellette dióval tele 
üldögél kalapja. 
 
Követ keres, két jó követ, 
föl sem kell állni érte. 
Körülötte már ott csücsül  
utcája kicsi népe. 
 
Elkezdődik a lakoma. 
A szomszédban lekvárt főznek. 
Süt a nap, finom szilvaíz 
illata van az ősznek. 
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ESŐ, SZÉL, SÁR 
 
Eső, eső, te sziszegő, 
kabátomat nehezítő, 
novemberi ólmos eső. 
 
Az még hagyján, ha csak esne, 
nem volnék elkeseredve. 
 
De a szél is, ez a cudar. 
Térül-fordul, csivir-csavar: 
ő is esernyőt akar. 
 
S harmadikul itt van a sár, 
Szidja is, aki erre jár. 
 
Pedig a sárt ne érje szó, 
hármuk közül csak ő a jó: 
derék vendégmarasztaló. 
 
Húz, nem akar válni tőled: 
lehúzza a félcipődet. 
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MINT ÖREG FÁT AZ ŐSZI NAP 
 
mint öreg fát az őszi nap 
lemenőben még beragyog 
és elköszön a szerelem 
 
jöhetnek újabb tavaszok 
hajthat még rügyeket lombokat 
gyümölcsöt többé nem terem 
 
felejtgeti a titkokat 
miket senki sem tudhatott 
őrajta kívül senki sem 
 
fészke is üresen maradt 
elhagyták kiket ringatott 
üresen ing-leng üresen 
 
de boldogan föl-fölsusog 
ha valaki még néhanap 
gyér árnyékában megpihen 
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ŐSZ VOLNA MÉG 
 
Ősz volna még, 
s a varjak már közhírré tették 
a dermesztő tél 
közeledtét. 
 
Károg az ég, 
éhenkórász nagy csapat csóka 
ricsajog, hussog 
reggel óta. 
 
Tócsára jég, 
virágra, fűre harmat dermed, 
megöregedtek  
mind a kertek. 
 
Jó volna még 
sütkérezni, de jó is volna, 
ha az égen 
pacsirta szólna. 
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TÖVISFA 
 
Nem emlékszem már (pedig hányszor 
szúrt belém tövise), van-é 
gyümölcse? Mintha valami bogyók, 
vagy affélék lettek volna rajta úgy ősz felé, 
vagy az se, csak tövis, tövis 
a törzsön is? 
Vágtuk, irtottuk: újrasarjadt, 
s amit kivágtunk, csontkeményre 
száradt, szikrázva ugrott 
vissza róla a fejsze éle. 
A tüze szinte olthatatlan, 
virradatig-tartón parázslott; 
nem láttam én még fában ennyi 
önvédelmet és konokságot. 
Találgattam már gyermekésszel 
titkát ennek az irthatatlan 
szívós fának, melyről a fejsze 
még holtában is visszapattan. 
Most értem csak: a történelmet 
szolgálja inkább, nem a tájat – 
kéznél volt mindig, mikor kellett 
máglyának, avagy koronának. 
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BÉKA-BÚCSÚZTATÓ 
 
Békák, hű társaim, ti brekegők, 
kik énekelve vesztek levegőt, 
szeretném megköszönni, cimborák, 
a sok szép nyári estét, éjszakát, 
s hogy még a langyos őszi alkonyok 
idején is kuruttyolgattatok. 
 
De már az ősznek, vége annak is, 
reszket a nád, lúdbőrözik a víz, 
és reggelente ezüst zúzmarát 
virágzik a vízmenti fűzfaág. 
El-elbújik a hold s a csillagok: 
nem szégyen, hogy ti is elbújtatok. 
 
Iszapba bújva várjátok, amíg 
a téli világ kitavaszodik. 
De hogy nyugalmas legyen álmotok, 
olykor-olykor majd kuruttyolgatok, 
tavaszra várón breke-brekegek, 
amíg végképpen be nem rekedek. 
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NOVEMBER 
 
Nyugaton, keleten 
vörös az ég alja. 
Régtől nem kelepel 
kéményen a gólya. 
 
Csóka- s varjúsereg 
lepi el a fákat, 
véget a szél se vet 
a nagy csárogásnak. 
 
Pedig fúj, ahogyan 
fújni tud november, 
birkózik a csupasz 
hegyekkel, vizekkel. 
 
Bömböl a szél, süvölt, 
dühében már jajgat: 
túlcsárogják dühét 
a csókák s a varjak 
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NOVEMBERI SZÉL 
 
Lefonnyadt rég az áfonya, 
deres a medve lábnyoma. 
Lecsupaszolt a málnavész. 
Minden toboz a földre néz. 
Hályogos szemmel pillogat 
olykor néhányat még a nap. 
Se cirpelés, se csipogás, 
hallgat minden kis muzsikás. 
Csak a szél, csak a szél, 
egyedül ő zenél. 
 
Ág se moccanhat nélküle, 
minden kis hang az ő műve. 
A medve helyett ő morog. 
Övé minden csőr és torok, 
ő játszik minden furulyán, 
harsonán, dobon, pikulán 
táncoltat erdőt, bokrokat, 
s annak, ki ellene szegül, 
annak a hátán hegedül. 
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ŐSZVÉGI JÁTÉK 
 
kopár 
határ 
zörgő 
erdő 
rojtos 
bojtos 
ide- 
oda 
lengő 
felhő 
síró 
rívó 
dúló 
fúló 
morgo- 
lódó 
rideg 
szél 
fejre 
kucsmát 
lábra 
csizmát 
hátra 
bundát 
ágyba 
dunyhát 
jön a 
jön a 
hideg tél. 
 
 
 


