
Rainer Maria RILKE :    ÁDVENT  (1896-98 ) 
 
Havat terel a szél az erdőn, 
mint pehely-nyájat pásztora. 
S néhány fenyő már érzi sejtőn, 
miként lesz áldott-fényű fa, 
és hallgatózik. Szűz utakra 
feszül sok ága, tűhegye - 
szelet fog – készül, nő magasba, 
az egyetlen Szent Éj fele. 
 
 
Rainer Maria RILKE : ANGYALI   ÜDVÖZLET  -  részlet  ( 1913) 
 
Tudd meg, nem attól ijedt meg, hogy egy 
angyal belépett. Mint mások, ha meg- 
villan egy napsugár, vagy éjszakán 
hold fénye imbolyog át a szobán: 
épp úgy nem félt a formától, amit 
egy-egy angyal öltött föl; azt se tudta, 
milyen fárasztó angyaloknak így  
járni………. 
Nem hogy belépett, de hogy oly közel 
hajol hozzá s ifjú-arcot visel 
az Angyal; hogy a szeme, és amint  
ránéz, az ő szeme, úgy forrnak egybe, 
mintha meghalna a lét odakint, 
s mit milliók látnak, hajszolnak egyre, 
bennük volna – s kívülük semmi nincs; 
csak néző s nézett, szem s gyönyör a szemben, 
egyedül itt, s másutt sehol se: ládd, 
ez ijeszt. S megijedtek mind a ketten. 
 
Aztán az angyal elkezdte dalát. 
 
TÓTH  ÁRPÁD  : EVOKÁCIÓ  EGY  CSILLAGHOZ  - részlet   ( 1910) 
 
Csillag! e csüggedt órán, míg bánatok zilálnak 
A fogcsikorgatások bolygóján, s reszketek, 
Engedd feléd feszítenem, szédülőn, reszketeg 
Lajtorjáját szegény emberfantáziámnak. 
Örök fényed figyelve, fenséges ős planéta, 
Oly jó most eltörpülnöm s nagy búm alázva, mérnem : 



Mily halk s kis mozgolódás a roppant, régi térben 
Szívem fájó verése s e lomha éji séta ……………….. 
 
Most, csillag, megszerettem, lásd, árva és sötét 
Éltem, s komoly korongod a régi, égi csendben 
Úgy nézem már tünődőn és békén s elpihenten, 
Mint nyugtató örök rend szép égi hirnökét…… 
 
Csönd… csönd…Isten követje, nemes, arany 
      jelenség, 
 
Setét áhitatom most meghódol neked, 
S úgy emeli feléd, remegőn, szívemet, 
Ez élő és meleg  és fájdalmas szelencét, 
Mely könnyek balzsamával s vágyak kincsével áldott, 
Mint bizarr drágaságuk és furcsa füstölőik 
A mély, setét uton, mely Betlehem felé vitt, 
A szent csillag fényében a szerecsen királyok . 
 
REMÉNYIK   SÁNDOR :  A MI ADVENTÜNK  (1917) 
 
A békejobb még vissza-visszarándul, 
Rángatja  görcs: gőg, szégyen, gyűlölet, 
Engedne az ököl, de megkeményszik. 
 
Ezer anyaszív ezer sebből vérzik, 
Ezer lelket mar vasfoggal a kétely: 
A borzalom vajon a csúcsra ér fel ? 
S reszketve éled a reménység: hátha, 
Hátha van a rémségnek netovábbja. 
 
A békejobb még vissza-visszarándul, 
Még lőporfüsttől fekete a völgy 
S kaszáját gúnnyal feni a halál, 
De már valami köztünk s közte áll, 
De hegyormokon csendes rőzseláng, 
De a lélekben béketüzek égnek 
S ezer haranggal harangoz az Élet ! 
 
 
 
 
 



LÉNÁRD  ÖDÖN :  A  RÉGI  ADVENT  VISSZATÉR  (1973) 
 
A reggel újra köddel ébred, 
Az Ádvent újra visszatér, 
s te vénült szív, lángpírral érzed: 
 a régi ember kínja él ! 
A régi ember újra él ! 
 
Félszáz Roráte zúg mögötted, 
s a Vére annyit mosdatott : 
a százszor méltán elűzöttet 
be újra miért fogadod ? 
Hát vissza miért fogadod ? 
 
Vaj, mennyi Ádvent kéne néked ? 
Feszüljön újra, s újra meg ? 
Hogy egyszer ízestül kitépjed, 
mi rákként együtt élt veled ? 
A régi ember élt veled ! 
 
Ó, Ádvent, telj be egyszer végre, 
 s a Csillagunk ragyogjon fel! 
Ó, Kisded, bár úgy születnél Te, 
hogy az a régi haljon el, 
de mindenestül haljon el ! 
 
Az este újra ködbe hullik, 
egy pisla csillag integet, 
a régi, Ádventtől az újig 
oly mélyen sajgó vágy vezet : 
Feléd sóhajtó vágy vezet !   
 
 
 
 
 
 
(verseket válogatta: Gymd ) 


