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FÜLIG-KUCSMA 
 
Fülig-kucsma, gyapjúkendő, 
ideért az újesztendő, 
a csizmáján csengő patkó, 
a subáján araszos hó. 
Hű de jó,  

az a jó, 
hogyha térdig ér a hó. 
De azért, hogy meg ne fagyjon, 
ki teheti, ajtót nyisson, 
engedje be, be-be-be, 
ide a jó melegbe. 
 
BEFAGYOTT A NYÁRÁD 
 
Befagyott a Nyárád, 
ki se látja kárát, 
majd kienged, tirárom, 
ha nem előbb, a nyáron. 
 
 
RIDEG MOLNÁR 
 

Rideg molnár, január, 
köved csupa deret jár, 
deret, darát, jégkölest. 
Engem ugyan nem ijeszt. 
 
Rideg, hideg malmodra, 
fütyülök a fagyodra. 
Kilenc ürü meg egy kos 
bőre bújik hátamhoz. 
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HALLGAT AZ ERDŐ 
 

 

 

Hallgat az erdő, 
csöndje hatalmas; 
mohát kapargat  
benne a szarvas. 
 

Mohát kapargat, 
kérget reszelget. 
Szimatol, szaglász, 
cimpája reszket: 
ura a két fül 
minden kis nesznek. 
 

 

Hallgat az erdő, 
csöndje hatalmas; 
kujtorog benne, 
éhes a farkas. 
 

 

Éhes a farkas, 
éhében vesz meg. 
Szimatol, szaglász, 
horpasza reszket: 
ura a két fül  
minden kis nesznek. 
 

 

Hallgat az erdő, 
kajtat a farkas; 
kérődzik csendben 
s fülel a szarvas. 
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Hopp, most az ordas 
orrát lenyomja, 
s fölkapja menten: 
rálelt a nyomra! 
Szökken a farkas, 
megnyúlik a teste, 
szökken, de éppen 
ez lett a veszte. 
 

 

Roppan a hó, s a 
száraz ág reccsen, 
ágyúlövésként 
hallszik a csendben. 
 

 

Roppan a hó, s a 
száraz ág reccsen, 
s már a szarvas sem 
kérődzik resten: 
ina, mint íjhúr 
feszül és pendül, 
teste megnyúlik:  
futásnak lendül. 
 

 

Nyelvét kiöltve 
lohol a farkas, 
messze előtte 
inal a szarvas. 
 

 

Zúzmara, porhó 
porzik a fákról, 
menti a szarvast 
csillogó fátyol. 
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Horkan a farkas, 
nyüszít és prüszköl, 
nem lát a hulló, 
porzó ezüsttől. 
 

 

Nyomot vét. Kábán 
leül a hóba, 
kilóg a nyelve, 
lelóg az orra. 
 

 

Hallgat az erdő, 
üvölt a farkas. 
Kérődzik csendben 
s fülel a szarvas. 
 
 
BALLAGI 
 
Nem messze van ide Kászon, 
útja végig fehér vászon, 
ballag rajta valaki, 
bizonyára Ballagi. 
Fején kucsma, lábán csizma, 
nyakában meg nagy tarisznya, 
kajla bajsza csupa dér: 
estére csak odaér. 
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FEBRUÁR HÓNAPJA 
 
Február hónapja 
azért olyan kurta, 
fogyatékján már a  
kolbász meg a hurka. 
 
Márpedig a télnek, 
azt mindenki tudja, 
nemcsak kívül, bévül 
is kell a jó bunda. 
 
Addig tart tehát, míg 
akad a padláson, 
minek jó étvággyal 
a nyakára hágjon. 
 
De ha már se gömböc,  
se kolbász, se hurka, 
február hónapja 
magát összehúzza. 
 
Mintsem hogy tengődjék 
spenóton, salátán, 
inkább egy-két nappal 
hamarabb odébbáll. 
 
Felül az utolsó 
ródlira, szánkóra, 
nehogy még a hó is 
kifogyjon alóla. 
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FELLEG HÁTÁN FELLEG 
 
Felleg hátán felleg, 
mendegélnek, mennek. 
Északról le délnek 
mennek, mendegélnek. 
 
Délről napkeletnek, 
onnan napnyugatnak, 
térülnek, s már újra 
északra vonulnak. 
 
Elfödik a Napot, 
este el a Holdat. 
Ólmos esőt visznek,  
porka havat hoznak. 
 
 
AKI FÁZIK 
 
Aki fázik, vacogjon, 
fújja körmét, topogjon, 
földig érő kucsmába, 
nyakig érő csizmába, 
burkolózzék bundába, 
bújjon be a dunyhába, 
üljön rá a kályhára – 
mindjárt megmelegszik. 
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FEHÉR HAVON KORMOS FOLT 
 
Fát vág a szél 
a tél hátán, 
perzselődik 
már az ártány. 
 
Száll a havon 
korom, pernye, 
körmünkön a  
malac körme. 
 
Teknőben a 
húsa, hája, 
aki látja, 
megcsodálja. 
 
Fehér havon 
kormos folt. 
Gyönyörű egy 
malac volt. 
 
 
TÉLI VÁSÁR 
 
Végeladás, 
nincs maradás: 
ötért kucsmát, 
tízért csizmát, 
húszért bekecset, 
százért forró cserepet, 
s ha még marad, 
azon verset 
vegyetek! 
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TÉLI ÚTON, HAVAS ÚTON 
 
Téli úton, havas úton 
mendegél egy nagy tarisznya, 
billegeti erre-arra 
fényes patkós jó pár csizma. 
 
Egy kucsma is mendegél a 
nagy tarisznya tetejében, 
megnyomom kicsit a lépést, 
hátha sikerül beérnem. 
 
Ráköszönök a kucsmára, 
a billegő tarisznyára 
meg a havat ropogtató 
fényes patkós pár csizmára. 
 
Visszaköszön rám a kucsma, 
felém billen a tarisznya, 
s míg a kézfogást megejtjük, 
helyben topog a két csizma. 
 
Most már együtt mendegélünk, 
két nagy kucsma, két pár csizma, 
és jobb kedvvel billeg-ballag 
társa láttán a tarisznya. 
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JÁMBOR MEDVE 
 

Februárban föl szokott 
ébredni a medve, 
s elindul a barlangból, 
lassan lépegetve. 
 

Úgy lépeget, mint aki 
nincs mezítláb szokva, 
s karjaival kalimpál, 
folyton kapaszkodna. 
 

Nem is csoda, szegénynek 
érzékeny a talpa, 
kivékonyult, télen át 
álmában is nyalta. 
 

Álmos is, meg gyönge is 
ilyenkor a medve. 
Lézeng, cselleng egy kicsit, 
ha volna mit, enne. 
 

De csak azért jön elő, 
lássa mi a dolga. 
Ha süt a nap, visszamegy, 
mert a nap csalóka, 
 

hátra még az igazi 
zimankós hagyd-el-hagyd, 
hátra még a tél java: 
kíméljük még a talpat. 
 

Ha pedig az idő zord, 
künn marad a medve. 
Itt a tavasz, amire  
visszaszenderedne. 
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Legénykedik csak a tél, 
mutatja hatalmát, 
holott nyílni készülnek 
a rügyek s a barkák. 
 

Künn marad a medve, és 
talpát nem kímélve, 
elcammog a még jeges 
kis patak vizére. 
 

Node amíg odaér, 
nagy ügyetlenkedve, 
hadd mondom el, mint került 
kötélre a medve. 
 

Egyszer épp egy ilyen zord 
februári reggel, 
erdőlni indult el egy 
falumbeli ember. 
 

Hát amint megy, mendegél 
fölfelé a hegyre, 
szembe véle jődögél 
jámboran a medve. 
 

Megtorpan az emberünk, 
ám a medve báván 
s ártatlanul néz reá, 
mint egy szelíd bárány. 
 

Áll, tűnődik emberünk, 
majd egyet gondolva, 
válláról a fának szánt 
kötelet leoldja. 
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„Nem volt nekem soha még 
életemben medvém, 
mi lenne, ha ezt most én 
szépen hazavinném.” 
 

Veti hát a kötelet 
a medve nyakába, 
és vezeti, akár egy 
tinót a vásárra. 
 

Így ballagnak csendesen 
egészen hazáig, 
már emberünk zsindelyes 
kapuja is látszik. 
 

Ki csak látja, nem akar 
hinni a szemének, 
szó ki nem jön torkukon, 
szájukkal is néznek. 
 

Vakkantásuk  lenyelik 
a kutyák, s a ludak 
ámultukban mind egy-egy 
hosszú nyakká nyúlnak. 
 

De minderre jóformán  
rá sem hederítve 
lépked a mi emberünk 
s mellette a medve. 
 

Elérik a kaput is, 
be is mennek rajta. 
– Nézd, mit hoztam, feleség! – 
kiált be a gazda. 
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Jön az asszony s vele a 
gyermekek is nyomban, 
de a kapu előtt már 
fél falu is ott van. 
 

Ám a medve meg nem áll, 
egyenesen hátra, 
mintha menni akarna 
a disznópajtába. 
 

Megy vele a gazda is, 
húzza most a medve. 
– Még valami kárt csinál, 
jaj, el ne eressze. 
 

Nem csinált az semmi kárt, 
még csak meg sem mordult, 
egyenesen a disznók 
vályújának fordult. 
 

A vályúban éppen még 
párolgott a moslék, 
beledugta orrát, és 
ki sem vette onnét. 
 

De nem amíg fenékig 
be nem kebelezte. 
Akkor aztán fölállott 
két lábra a medve. 
 

Bődült egyet, nyilván a  
reggelit köszönte. 
Kifordult a kötélből, 
s ledobta a földre. 
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Azzal át is lépett a 
deszkakerítésen, 
és megindult, merről jött, 
vissza az ösvényen. 
 

Már messzire járt, mikor 
fölocsúdtak végre 
a gazda és ámuló  
egész háza népe. 
 

Elkezdtek a kutyák is 
ugatni, s a ludak 
mind egy-egy nagy éktelen 
gágogássá nyúltak. 
 

Állt a gazda, s tán ma is 
ott állna, ha élne, 
kezében ott lógna az  
üres kötél vége. 
 
 
TÉL 
 
fehér a világ 
mint a lelkiismeret 
rossz a hasonlat 
 

halott kovácsok 
üllőitek hallom az 
öles hó alól 
 

ezt a telet csak 
ezt éljük túl – tavaly is 
ezt hajtogattuk 
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BETEMETETT A NAGY HÓ 
 

Betemetett a nagy hó 
erdőt, mezőt, rétet, 
minden, mint a nagyanyó 
haja, hófehér lett. 
 

Minden, mint a nagyapó 
bajsza, hófehér lett, 
csak a feketerigó 
maradt feketének. 
 

REGGEL 
 

Reggel 
az ember 
ki se lát, 
annyi, de annyi 
jégvirág 
nyílott az éjjel 
az ablakon. 
És szánkáz a szél 
az utakon. 
  
DÉLFELÉ 
 

Ereszt 
az eresz: 
csöpp-csöpp-csurr! 
Izzad a hó és 
kásásul. 
Fázik a hóember, 
didereg. 
Kacagnak rajta 
a verebek. 
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BEFAGYOTT A FOLYÓ 
 

Befagyott a folyó, 
befagyott a tó. 
Ludak, récék bánatára 
befagyott a libaúsztató. 
 

Ott, ahol a legsimább, 
és ott, ahol legalább 
araszos a vizek bőre, 
fiúk, lányok korcsolyáznak 
kergetőzve. 
 

Hát a halak mit csinálnak? 
Fedett uszodába járnak. 
Olykor-olykor egy-egy kluttyra 
be-betérnek a hal-klubba. 
A kicsiket szöcskét, sáskát, 
legyet fogni iskolázzák. 
S azokat, akik legjobbak, 
legtöbb próbalegyet fognak, 
és nem szoktak agyonfázni, 
elengedik délutánra 
a sima jég alsó felén 
egy kicsit korcsolyázni. 
 
CSÓKA 
 

Ághegyről  csóka 
pislog a hóra, 
ott üldögél már órák óta. 
Nincs egyéb dolga, 
mert ha lett volna 
valami dolga, 
elrepült volna. 
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FEKETERIGÓ 
 
Ablakomban – nagy a hó, halihó! – 
ott sétálgat egy feketerigó. 
Jár a szeme: oda néz, ide néz; 
sétálgat, mint egy igazi zenész. 
 
De most nekünk – nagy a hó, halihó! – 
nem fuvoláz a feketerigó. 
Egyet-kettőt csitteget, csetteget, 
kifizeti ennyivel a telet. 
 
 
HÁROM HOLLÓ 
 
Ül a havon 
három holló. 
Mind a három 
nagyothalló. 
 
Fújhat a szél, 
zúghat-búghat, 
ők a hóról 
nem mozdulnak. 
 
Közepén a  
fehér télnek 
moccanatlan 
feketéllnek. 
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JÖN JANUÁR 
 
Porka havak esedeznek, 
sopánkodnak a verebek. 
Jegenyefán ócsárolják 
Januárt a zajgó csókák. 
 
De Január rá se ránt a 
fákon csárogó csókákra, 
sem a tetőn dideregve 
siránkozó verebekre. 
 
Azért van a csűrön cserép, 
bújjon alá, aki veréb, 
s a füstölgő kémény mellett, 
aki csóka, melegedhet. 
 
Jön Január, megy Január, 
kinek-kinek kedvébe jár, 
szánkót csusszant, ródlit lódít, 
gyermekekkel hógolyózik. 
 
A kucsmáján, lám, mit látok, 
egy korai hóvirágot. 
Sorra sétál minden házat, 
s boldog újévet kívángat. 
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TÉLIFÁK 
 
Elhullatta leveleit 
kertek, erdők minden fája, 
szélnek, télnek vad szigorát 
egyedül a fenyő állja. 
 
Egyedül a fenyőerdő 
nem hódol meg hónak, fagynak; 
zöldell akkor is, ha a nap 
sugarai meghervadnak. 
 
Fölfogja a hulló havat, 
a szeleket megakasztja. 
Sátra alatt menedéket 
lel az erdő minden vadja. 
 
Hunyorgó nap, pislogó ég 
gyújt az ágakon gyertyákat. 
Szarvas, farkas s a szelíd őz 
mind egy-egy szép télifát kap. 
 
 
DURUZS-DARÁZS 
 
Duruzsol a tűz, 
darazsol a hó. 
Ilyenkor idebenn 
ülni jó.                   
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TÉL DEREKÁN 
 
Összenőtt a föld az éggel, 
csupa fehér, csupa szürke. 
Ég és föld közt oszlopokként 
feszül a kémények füstje. 
 
Farkasordító hideg van. 
Csattog a fagy, mint a fejsze. 
Kibújni a jó melegből 
kinek volna kedve, mersze? 
 
Szégyen volna mégis-mégis 
egész nap bent rostokolni; 
mire való a jó csizma 
meg az a sok meleg holmi? 
 
Lám, a varjú milyen bátor, 
se csizmája, se bundája, 
mégis kiült károgni a 
fehér lombú fára. 
 

 

FAVÁGÓK 
 
Fütyülni a hóra s a  
dermesztő hidegre, 
kinn az erdőn ilyenkor 
tanyázni ki merne? 
 
Fűrész harsog, motor zúg, 
csitt-csattog a fejsze, 
valakinek mégiscsak 
volt kimenni mersze. 
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Nem is egy, de seregnyi 
kemény férfiember 
dönti a fát, birkózik 
hóval és hideggel. 
 

De raknak is estetájt, 
olyan tüzet vetnek, 
hogy a fázó őzek is 
annál melegednek. 
 

 

ÜL A TÉL A HEGY TETEJÉN 
 
Ül a tél a hegy tetején. 
Fehér kucsma van a fején. 
A hátán neg fehér suba. 
Készülődik a faluba. 
Tápászkodik, fölkel s jövet 
fehér terveket szövöget. 
Szórja, hinti, hol elhalad, 
két marokkal a friss havat. 
Fehéredik domb és lapály. 
Olykor-olykor a tél megáll. 
 
Gondos gazdaként széttekint, 
aztán munkába fog megint. 
Ahol kilátszik a vetés, 
vet oda egy marokkal, és 
mire a mi falunkba ér, 
mögötte már minden fehér. 
Egy kicsit még tipeg-topog, 
befagyasztja a patakot. 
Lepihen és a szürkület 
csöndjében füstöt ereget. 
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BALLAG MÁR 
Ballag már az esztendő. 
Vissza-visszanézve, 
nyomában az öccse jő, 
vígan fütyörészve. 
 
Beéri az öreget 
s válláról a terhet 
legényesen leveszi, 
pedig még csak gyermek. 
 
Lépegetnek szótlanul 
s mikor éjfél eljő, 
férfiasan kezet fog 
Múlttal a Jövendő.  

 


