
CSOKONAI  VITÉZ  MIHÁLY 

HALOTTI VERSEK                                                                                                                                                      

(1804.Nagyvárad)                                                                                                                                                            

I.RÉMÍTŐ  S VIDÍTÓ  KÉTSÉGEK   (részlet) 

Lenni ? vagy nem lenni ? – kérdések kérdése !                                                                                                 

Mellynek nehéz, kétes, szép a megfejtése.                                                                                                                          

Nagy kérdés, amellyet ha mélyen vizsgálok,                                                                                                                                                                                                                                

Még több mélységeknek méllyére találok.                                                                                                                             

Lát és habzik az ész, a szív fél és óhajt,                                                                                                                               

S bennem a kérdésben forgó lélek sóhajt.                                                                                                                       

Érzem nemes vóltom, érzem gyengeségem,                                                                                                                            

S reményem béborul és derűl kétségem;                                                                                                                      

S mikor a mozgó sárt az égig emelem,                                                                                                                

Az isteni lángot egy porba nem lelem.                                                                                                                    

Csillagok közt hordnak aetheri szárnyaim,                                                                                                                             

De a sír partjára húznak ón lábaim ;                                                                                                                                     

Az ég s a föld között függök utóljára                                                                                                                                           

Én, angyal meg állat, vagy csak por meg pára. –                                                                                 

………………………………………………………………………                                                                                                                          

Te, ki által mozgok, növök és dolgozok,                                                                                                                       

Eszmélek, ítélek, vágyok, gondolkozok,                                                                                                                       

Örvendek, búsulok, reménylek és félek,                                                                                                                            

Te csuda valóság, belém szállott lélek !                                                                                                                                   

Te igazgatója  e por-makhinának,                                                                                                                                  

Teremtett istene e kis planétának,                                                                                                                                      

Szállj magadba, nézd meg öntermészetedet:                                                                                                                      

Meríts erőt abból, s fejtsd meg lételedet. – 

II.OKOSKODÁSOK; ÉRZÉSEK  (részlet) 

Bocsáss meg Istenem,                                                                                                                                                            

Ha vakon nem lehet hinnem, reménylenem !                                                                                                              

Hogy az igazságot keresvén , tántorgok;                                                                                                                                            

A tetőled adott lámpásodnál forgok,                                                                                                                               

Melly, mikor megbotlom, jóra akkor vezet,                                                                                                                           

S azon pontban érzem a mennyei kezet.                                                                      

……………………………………………………….                                                                                                                                                      

Én ugyan állítni nagyon merészelem,                                                                                                                                   

Hogy régibb út a hit, mintsem az értelem,                                                                                                                                

S hogy minden nép  előbb lett teológussá,                                                                                                                             

Mint kételkedővé vagy filozófussá.   

IV.BÖLCSELKEDŐK  (részlet)                                                                                                                                                

Te bölcs Teremtő, mindent jól alkottál:                                                                             



………………………………………………..………….                                                                                                                         

Megvan a fű és fa, hogy éljen s tápláljon;                                                                                                                

Teremtél állatot, hogy egy önként-való                                                                                                                   

Sokaság mozogjon, légyen élő s haló;                                                                                                                            

Teremtél embert is, hogy jót s gonoszt tégyen,                                                                                                            

Hogy bolond és okos itt  a földön légyen.                                                                                                                              

………………………………………………………………                                                                                                                      

Tőled vagyon célja, eszköze mindennek,                                                                                                                                 

S az a boldog, aki megfelelhet ennek :                                                                                                                               

Míg az eszköz megvan, addig kergessünk célt,                                                                                                                         

S aki a célig ért, az nem hiába élt.-                                                                                                                               

PETŐFI  SÁNDOR 

SÍROM                                                                                                                                                                                     

(1844. Dunavecse) 

Hogyha én majd meghalok,                                                                                                                                              

Nem leszen kő síromon;                                                                                                                                                       

Egy kis fejfa lesz a jel,                                                                                                                                                                                                             

Ahová teszik porom. 

De ha megkövűl a kín,                                                                                                                                                       

Mely most elhat lelkemig:                                                                                                                                              

Alacsony sírom fölött                                                                                                                                                                                       

Piramid emelkedik. 

 

 

VÖRÖSMARTY  MIHÁLY 

MINT A FÖLDMÍVELŐ                                                                                                                                                

(1851.) 

Mint a földmívelő jól munkált földbe magot vet                                                                                                                       

S várja virulását Istene s munka után:                                                                                                                      

Úgy a sírokkal felszántott földbe halottit                                                                                                                       

Hordja koronként a végtelen emberiség,                                                                                                                                               

És haloványon a dús, a szegény és a koronás fők                                                                                                        

Mennek alá, víg, bús, balga, mogorva vegyest. 

ARANY  JÁNOS 

SÍRVERSEK A SZALONTAI TEMETŐBŐL   I. –II. 

Sötét éj van, melynek                                                                                                                                                  

Virradása nincs,                                                                                                                                                         



Csontomon nem csörög                                                                                                                                                   

Nehéz vasbilincs,                                                                                                                                                              

Mégis rabként nyugszom                                                                                                                                                      

Mélyen föld alatt,                                                                                                                                                            

Lelkem elrepült, de                                                                                                                                                                    

Testem itt maradt. 

 * 

Álom, álom, hosszú álom,                                                                                                                                                

Ébredését várom, várom. 

 

(verseket válogatta: Gymd ) 


