
 
József Attila: Altató 

 

Lehunyja kék szemét az ég, 

lehunyja sok szemét a ház, 

dunna alatt alszik a rét - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Lábára lehajtja fejét, 

alszik a bogár, a darázs, 

velealszik a zümmögés - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

A villamos is aluszik, 

- s mig szendereg a robogás - 

álmában csönget egy picit - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Alszik a széken a kabát, 

szunnyadozik a szakadás, 

máma már nem hasad tovább - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Szundít a lapda, meg a sip, 

az erdő, a kirándulás, 

a jó cukor is aluszik - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

A távolságot, mint üveg 

golyót, megkapod, óriás 

leszel, csak hunyd le kis szemed, - 

aludj el szépen, kis Balázs. 

 

Tüzoltó leszel s katona! 

Vadakat terelő juhász! 

Látod, elalszik anyuka. - 

Aludj el szépen, kis Balázs. 
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Kosztolányi Dezső: A játék 

 

A játék. 

               Az különös. 

Gömbölyű és gyönyörű, 

csodaszép és csodajó, 

nyitható és csukható, 

gomb és gömb és gyöngy, gyürű. 

Bűvös kulcs és gyertya lángja, 

színes árnyék, ördöglámpa. 

Játszom ennen-életemmel, 

búvócskázom minden árnnyal, 

a padlással, a szobákkal, 

a fénnyel, mely tovaszárnyal, 

a tükörrel fényt hajítok, 

a homoknak, a bokornak, 

s a nap - óriás aranypénz - 

hirtelen ölembe roskad. 

Játszom két színes szememmel, 

a két kedves, pici kézzel, 

játszom játszó önmagammal, 

a kisgyermek is játékszer. 

Játszom én és táncolok, 

látszom én, mint sok dolog. 

Látszom fénybe és tükörbe, 

játszom egyre, körbe-körbe. 

Játszom én és néha este 

fölkelek, 

s játszom, hogy akik alusznak, 

gyerekek. 
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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

(részlet) 

 

Úgy volt - mondta -, hogy ebéd után 

kimentünk a Múziumba, a Weisz meg 

én meg Richter meg a Kolnay meg a 

Barabás. Előbb métát akartunk 

játszani az Eszterházy utcában, de a 

labda a reálistáké volt, és azok nem 

engedték. Akkor azt mondja Barabás: 

„Menjünk be a Múziumba, és 

golyózzunk a falnál!” És akkor mind 

bementünk a Múziumba, és golyózni 

kezdtünk a falnál. Azt játszottuk, 

hogy mindenki gurít egy golyót, és 

akinek a golyója eltalál egy olyan 

golyót, ami már oda van gurítva, 

akkor azé az összes golyó. És sorba 

gurítottuk a golyókat, már volt a 

falnál vagy tizenöt golyó, és volt közte 

két üveg is.  

 

4. 

 
Szabó T. Anna: Július 

 

Vakációs július, 

te színes, te jó, 

olyan vagy te, 

mint egy meleg, 

kék üveggolyó. 

  

Elraknálak a zsebembe: 

mennyi-mennyi fény! 

Lebegek a kismedence 

üvegkék vizén. 

  

Az órán a nagymutató 

lassabban forog, 

napernyővirágok nyílnak, 

baracklé csorog, 

  

kerek üvegembe zárlak, 

hogy eszembe juss, 

rád járok majd, mint lekvárra, 

édes július! 


