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Fagyos napok 

Téli színek, komor árnyak, 

Régen vége már a nyárnak. 

Hull a hó vagy fagy jön s dér, 

Itt járhatott Jégtündér. 

Kristályt szór a fűre, fákra, 

Rőt bogyót hint csupasz ágra. 

Patak mentén csúszós út 

Nyeri meg a háborút. 

Nem is jár ott őz, se veréb, 

Másik úton mennek elébb. 

Igaz, most hókristály csillan 

Tavasz jön s a tél elillan. 

2011. január 3. Sopron 

Erdei kristályok 

A városban már eltűnt a dér. A dermedtség el-

múlt, és az elgémberedett derekú fűszálak nagy 

sóhajjal térdeltek fel. 

A hegyekben viszont, ahol az erdő megőrizte a 

bokrok közé búvó hideget és a szél is kitartóbban 

fújdogált a kristálytiszta ég alatt, még fehérlett a 
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lehullott avar. A fagy ropogósra, keményre mere-

vítette. 

A nyári rétek jégbe hűtött változata most csupa 

kristályba öltözött. Nyakékeket hordtak a faleve-

lek, brossokat tűztek mellükre a bogyók és a to-

bozok, már ha a madarak el nem hordták őket. 

Téli díszben csillogott minden, a jégkristályok 

pedig szivárvánnyá szűrték a visszaverődő nap-

fényt. 

2013. január 9, Sopron 
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Hó volt, hó nem volt 

A január elég szeszélyes volt az idén. Hozott 

ónos esőt, jeget, havat, tavaszi időt és borongósat 

egyaránt. Furcsa, hogy mennyire tudunk örülni a 

hónak, annyira elszoktunk már tőle, hogy azt 

vesszük természetesnek, hogy nem esik. 

A 25-ei nap hóval köszöntött, és én boldogan 

vettem a nyakamba a Margitsziget havas útjait. A 

város már fehéredett is szépen, gondoltam, a 

sziget még szebb lesz az érintetlen hóleplével, 

csipkézett fáival és bokraival. Amikor azonban 

begördült a busz a Japánkerthez, kicsit csalód-
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