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MRÁZ ERZSÉBET IRMA 

 

Csalóka fény 

 

Kibújt a hóvirág, szembeszáll a széllel, 

Kemény a küzdelem, harcol a hideggel. 

Nem látszik erősnek, hajlékony a szára,  

Megnyeri a csatát, büszke is magára. 

 

Jégkabátot ad rá a fagyos éjszaka, 

Reggel, ha kel a Nap, olyan, mint egy csoda. 

Csillog a napsugár a dermesztő jégen, 

Melege olvasztja, szétfolyik egészen. 

 

Jön még fagy, jég, hideg, tudja a hóvirág, 

De közel a tavasz, olvad a hó-világ. 

Kis fejét lehajtja, csodás szirma fehér, 

Az, hogy már előbújt, üzenettel felér. 

 

Kert alatt a tavasz, elűzi a telet, 

Csomagol is lassan, viszi a hideget. 

Megújul a világ, a természet ébred, 

Jönnek madaraink, várjuk a fecskéket. 

 

Rügyet hajt a faág, mosolyog a barka, 

Lehetnek mínuszok, kis mellény van rajta. 

Méhecskék, bogarak, selyemszárnyú lepkék, 

Fodros bárányfelhők, és az ég „csodakék”! 

 

Éled a természet, ami nem pusztult el, 

Jót pihent a télen, bírja majd erővel. 

Az élet küzdelem minden élőlénynek, 

Ne szédítsenek el a csalóka fények! 
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Elhiszitek? 

 

Nem szól a dal, nem nekem, 

Csak nyöszörgés fülemben. 

Bánatot jelez a hang, 

Megkondul a vészharang. 

 

Csalódás gyötri lelkem, 

Büntetés, bízni mertem. 

Érzelmi vihar tombol, 

Nincsen arcomon mosoly. 

 

Csak ránc maradt, lefagyott, 

Benne vannak a bajok. 

Árulkodik, rossz nagyon, 

Végtelen a bánatom. 

 

Sebzett lelkem gyógyírt vár, 

Csak megnyugvás jönne már! 

Hiszem, eljön, idő kell, 

S kis madaram énekel. 

 

Öntelt arcán torz vigyor, 

Érzi, most rajta a sor. 

Tudja, vége, számla kész, 

Eddig tartott az egész. 

 

Igazságos ítélet: 

Nem érte van az élet! 

Máshoz szokott, nem érti: 

Van, ki számon kérheti? 

 

Gyülekeznek a ráncok, 

Nem jár győzelmi táncot. 

Most nincsen jól, úgy látom. 

Elhiszitek? Sajnálom. 
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Mindjárt este 

  

Mindjárt este, csendesül az élet, 

Sötétedik, meghalnak a fények. 

Az ég alján egy utolsót pislant, 

A sötétség elnyeli a katlant. 

  

Egy perce még, mint a kohó, izzott, 

Vörös fénye nagy tűzként lobogott. 

Most nincs sehol, ellobbant hirtelen, 

Nyoma sincsen, felhők mögött pihen. 

  

Itt az este, itt van a sötét, 

Összehúzza sűrű függönyét. 

Csoszog a csend, szobámban körbejár, 

Félelmetes, a hajnal jönne már! 

 

Csend és sötét, mozdulatlan minden. 

Szú se perceg, csak én vagyok ébren. 

Ó, jöjjön már a hajnal és a fény, 

Hogy ébredjen velük a remény! 

 

 

Haikuk 

 

Mélyről jött nagyon, 

Hiszi, magasra jutott, 

Egy hajszál tartja. 

 

Nyomasztó a csend, 

hiányzik a levegő, 

vad vihar készül. 

 

Sokáig hallgatsz,  

tűrsz egyre nehezebben, 

szakad a cérna. 


