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IGAZGYÖNGY
(Mariann lányom születésnapjára)
Olyan vagy, mint a gyöngykagylóban
a homokszemből érlelődő,
kifinomult igazgyöngy,
burokban kicsiszolt drágakő.
Igaz kincsként vigyázunk reád,
mint gyöngyöt a páncél kagylója.
Nyílt, igaz szíveddel Te vagy
szerelmünk páratlan csodája.
Egyetlen és féltett drága kincs,
szivárvány összes színében,
csillogásod tartson örökké,
ragyogó fényed nekünk égjen.
Egyetlen, igaz drága kincsünk,
ifjú szerelmünk, ajándéka,
igazgyöngyként legyél emberként
gyémánti tökéletesség példája.
Te a selymes fényű igazgyöngy,
légy egyre erősebb és drága,
őrizd meg gyermeki szívedben
a kincset, melynek nincsen párja.
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NE SÍRJ
Ne sírj azért, aki nem érdemel meg.
Ne sírj annak, aki nem értene meg.
Ne sírj, a be nem teljesült álmokért.
Ne sírj, az elérhetetlen vágyakért.
Ne engedd,
Ne engedd,
Ne engedd,
Ne engedd,
Ne sírj,
Ne sírj,
Ne sírj,
Ne sírj,

hogy méltatlanul bántsanak.
hogy hazugságba tartsanak.
hogy mások birtokoljanak.
hogy Téged eltiporjanak.

mert mi is könnyezve zokogunk.
a fájdalmadban is osztozunk.
hisz mindig melletted vagyunk.
a szerelmet holnap mástól kapod.

REMÉNY
Reménykedem, hogy
a parázson égő
szikra, lángra
lobbantja a szívem.
Szapora légzés,
bizsergő érzés,
újra éleszti a
dermedt testem.
Reménykedem,
hogy átvehetem a
szíved ritmusát,
lüktető dalát.
Az érintésed,
ölelő karod,
kioldja dermedt
testem fagyát.
7
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Reménykedem, és
remegve várom
biztató szavad
halk suttogását,
az éj leple alatt
el kell felednünk,
a szívet szaggató
napok izgalmát.
A FÉNY
Pillanat varázsgömbjén lássd meg a csodát
szárnyalj szabadon, mint aranyló fénymadár.
Ragyogjon szemedben az örök fény lángja,
elmédben világít a bölcsesség fáklya.
A sötét éjjel, gyújts fényt a félhomályba,
lelkem kiállt a hajnali némaságba.
Csillagarcú reménnyel nézz vissza reám
Te légy nekem a fény, az örök napsugár.
FÉLTETT KINCS
Magzatként szíved
csak nekem dalolt,
dobbanása, életem
zenéje volt.
Megszülettél, és
Te lettél életem,
Apáddal együtt
drága vagy nekem.
8
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Első hangod emléke
örökre megmarad,
jelezte földi léted, családunk
drága, féltett kincse vagy.
Bármely hang és szó,
mely az ajkadról felém árad,
hívj, kérj, szólíts, kérdezz,
beszélj, mesélj,minden más várhat!
Távol vagy, de érzem
bőröd bársonyát,
gondolatom percenként
reád talál.
Lelkemben itt vagy,
lélekben ott vagyok veled,
őrző angyalként
követem életed.
Kitűzött utadon
irányítsd sorsadat,
védőangyalként
segítem vágyadat.
Édes gyermekem,
Te drága Kincsem
nálam:boldogabb,
hű anya nincsen..!
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FÉNY ÉS RAGYOGÁS
Születésed napján
messze a családtól,
ünnepeld-e napot
távol a hazától.
A köszöntés zápora
a szívedig érjen,
az öröm mámora
e-napon elérjen.
Az ünnepi fényben
lelki közelségben,
a köszöntő szavak
a lelkedhez érjen.
Téged, együtt várunk
ölelő karokkal,
emlékezni vágyunk,
kedves rokonokkal.
Hazaérkezésed
hoz fényt és ragyogást,
lelki békességgel,
együtt vár a család.
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Székely Mendel Melinda: Vágy és Fény
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MINT A SZÉL
Mint a szél, úgy simogass,
csendes éjjen csókolgass,
pörgess, forgass, mint a szél
földről kapj fel papírként.
Karodban, ha remegek
elárulom hű lelkemet,
tomboló szél táncával
remegő szív lángjával.
VÁGY ÉS FÉNY
Szél zenéje, a kristály tiszta csend,
szerelmes bókjaid fülembe cseng.
Cirógat a szellő meleg érintése,
átadom a testem a sorsnak kezébe.
Vágyik a lelkem a jóra, a szépre
boldogságra, a családi békére.
Csodás az élet, borzol az öröm,
fésűs szellőtől ujjong a csönd.
A vágy és fény nálunk összeér
szerelmes szívemben benne élsz.
VARÁZSSZŐNYEG
Romantikus holdfénynél
csodálatos az álmodás,
szikrázó fényes csillagok
között, kaland az utazás.
*
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Varázs szőnyeg elrepít
vágyálmok kertjébe,
mézédes csókot lehelj
dús ajkam szélére.
VIHAR SZELE
Fáradságtól lábam citerázik
a lelkem hegedű húrján játszik,
zakatol a szívem dobverése
ritmust jár a vérem lüktetése.
Fáradt testem nyugalomra vágyik
lelkem igaz, boldogságra számit,
lángoló szerelem szívemben égjen
vad vihar szele soha ne érjen.
CSALOGASS
Lelkem némán zokogva sír
az összetört szívem helyett,
testem fájdalomtól sajog
ha szívemen ejtesz sebet.
Bánatos sápadt orcámra
mosolyt fakassz, ma még lehet,
csalogass szemem árkából,
vidám, nevető könnyeket.
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ÖRÖK EMLÉK
(Férjem 50. születésnapjára)
Életed szakaszából
hátra van még ötven év,
elmúlt évek emléke
örök. Téged elkísér.
A szülők iránt tiszta,
gyermeki szereteted,
kíváncsiságtól éhes,
kutató természeted.
Kísérjenek az ifjú
álmodozó vágyaid,
a szerelemre éhes,
szenvedélyes lángjaid.
Elkísér a testvéri
szíved őszintesége,
barátságot tápláló
igaz önzetlensége.
Kísérjen a családért
érzett felelősséged,
szeretett társad iránt
az örök hűséged.
IGÉNYEK FÖLDJÉN
Igények földjén
teremnek-e vágyak?
Csirázik-e mag
a megvetett ágyban?
14
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Ígéret földjén
csalfa szavak árvák,
hitnélküli halandók
hazugok és gyávák!
Igények földjén
szelíd a vad ösztön,
ősi erő ajándék
áldva megköszönöm.
CSALÁDI FÉSZEK
Évek, napok, órák,
múlt idejét mérik,
álmok, tervek, vágyak
jövőnket építik.
Huszonhat év fordul
gondolatom síkján
emlékek képei,
forgótáncát járják.
Párban az élet szép,
duplázódjon az év,
családi fészekben
legyen ép egészség.
A magány, kerülje
meleg otthonunk,
boldogság kísérje
közös, békés utunk.
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Székely Mendel Melinda: A fájdalom lelki húrjai
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CSALÁDI CÍMER
Az anyaföld felett, a lélek szárnyán,
kitűzött célhoz, mindig vezet vágány.
Zempléni hegyen szárnyalnak a vágyak,
múlt ösvényén nem fáradnak a lábak.
Életre kelnek a játék katonák,
címert birtokol a vitéz, a család.
Az álom és a valóság játéka,
a felkutatott ősök ajándéka.
A nemesi címer a család fáján
Hősök-ősök neve minden ágán.
Táncot járó szél zenél a levelén,
lelkük szárnyra kelt a tettek mezején.
A FÁJDALOM LELKI HÚRJAI
Repdesni próbál gyenge szárnyam,
papírra vetem minden vágyam,
jön az ihlet nem kegyelmez,
birtokolna minden percet.
Harsogó szavaktól könnyezem,
zokogástól remeg két kezem,
a pihe toll, keringőt jár
fájó könnybe merül némán.
Selymes papír vésett betűin
a fájdalom lelki húrjain,
sírva zenél a szóvirág,
próbára tesz ez a világ.
17
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ÁLOM HELYETT
Álmok helyébe lép
az ébren lét éjjel,
a csend sötétsége
magány félelmével.
A múltat idéző
terhes gondolat,
néma sírással
könnycseppet csalogat.
Álmok helyébe lép
az álmatlan éjjel
nyomasztó sötétség
fanyar keserűséggel.
Szívet szorongató
remegő érzéssel
teli fájdalmakkal
szomorú élménnyel.
ÉDESANYÁM
Anya, Anyám, Édesanyám!
Könnyedben fürödtem több éjszakán.
Féltettelek, sorsod oly nehéz volt,
az emléke is, könnyet fakasztott.
Anya, Anyám, Édesanyám!
Nyári záport követő szivárvány
vagy nekem, ki átvezet az Élet
varázslatos, ívelt hídja felett.
Anya, Anyám, Édesanyám!
Ha nevetsz, kedvem oly derűs, vidám.
Az ajkad bölcsességgel vigasztal,
szavad bölcső zenével marasztal.
18
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Anya, Anyám, Édesanyám!
Tudom, hogy minden nap vársz reám.
Megérkezem, a szívedben nyár van,
szeretet, meleg sugárral támad.
Anya, Anyám, Édesanyám!
Szíved öröm szirmát szórod tán?
Amíg Te élsz, a bánat el nem ér,
légy velem örök védőbástyaként.
Anya, Anyám, Édesanyám!
A szíved alatt óvtál, vigyáztál reám!
A méhedben zsinór kötött össze,
ölelésed érezzem örökre!
Anya, Anyám, Édesanyám!
Május első vidám vasárnapján,
lelked tele értünk égő fénnyel,
csordulásig szíved büszkeséggel.
Anya, Anyám, Édesanyám!
Köszöntelek Téged Anyák Napján!
Szeretlek szívem tiszta lángjával,
gyermek szívvel, őszinte hálával…
ÉLŐK ÉS HOLTAK
…élők és holtak
jelenek és múltak
sötét éjszakában
a csillagok hulltak
Emlék a szívekben
lámpásként itt villog,
fényük ragyogása
messziről ránk csillog,
19
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Székely Mendel Melinda: Lelkem sikolya
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MÚZSA
Testből ki száll a
költői lélek
Múzsa a tollal
kezedbe téved
gondolatod a
pontoknál megáll
vonal mentén
betűt komponál.
Papírra vetett
hangtalan szavak
írott emléke
élőké marad,
néma köszönet
jutalma megmarad.
VÁGY
Mikor a lelkem nevet vagy sír,
Tollam papíron táncol és ír.
Szavakba öntöm a vágyaim
Titokban őrzöm az álmaim.
SZÁRNYRA KEL
A nesztelen csöndben a
gondolat dalos szárnyra kel,
a hallhatatlan szó a
némaságból életre kel.
Tollat ragadni dallal,
betűt formálni nem nehéz,
írni ezernyi vággyal
szívem és lelkem tettre kész.
22
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NÉMA SÍRÁS
A csönd némasága elnémított engem,
sajgó fájdalomtól nem zokog a lelkem.
Vulkán lávája égeti fáradt testem,
fuldokló, kérdő szavak elégtek bennem.
Hamisan csengő szóvirág ne teremjen
a hűs üres szobában nekem ne csengjen.
Hát a pokolba minden kín és gyötrelem,
a némaságot kérem, gyógyítson engem.
A csend némán átölel, lelkem is mereng
szememből néma sírástól, könnycsepp pereg.
Az arcod ablakán vibráló fény legyen,
két szemedből örömkönny csorduljon nekem.
A sóhaj parazsa a lelkemben terem,
örült gondolattól a lábam is remeg.
A szíved ritmusát átveszem nesztelen,
édes csókodra néma csöndben éhezem.
AZ ÉLET
Az életről mélyebb gondolat,
magány kapujában születik.
keserű ízű búsnapjaim
terhelten viseltek gondjaim.
*
Az életünk vad fájdalmait,
tűzzel perzselik a vágyaim,
a múlt emlékét felégeti
porrá hull a boldognak hit éveim.
*
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Az élet édes ajándéka:
SZERETET - virágzik szívemben,
fájdalom kegyetlen játéka
hervadjon el égő lelkemben.
NÉMA FÁJDALOM
Kínzó fájdalom szívemet nyomja
mázsás kövét nincs aki ledobja.
Ígéret súlya piheként elszállt,
meggyőzés helyett súlytalanná vált.
A kicsiny tettek nem érdekelnek,
harcos küzdelmek előnyt élveznek.
Kitartást erőt magadtól kapod,
otthon elgyengül az akaratod.
Tettek mezején taposott virág,
föld nyeli el a néma fájdalmát.
Csonkolt testére már nincsen gyógyír,
a föld savanyú a virág csak sír.
LELKEM SIKOLYA
Testem néma hangja,
lett lelkem sikolya,
tűz parazsán égő
rőzse, vergődő dala.
Lángban égő testem
esővízbe mártom,
hűsítő hatását
a cseppjétől várom.
24
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Porrá lett a rőzse,
pernye légbe szállt,
hamuja a földben
majd otthonra talál.
FOHÁSZ
Óh sors, engedd,
hogy az úton előre haladjunk,
küzdelmeink mellé reményt kapjunk!
Óh sors, engedd,
hogy hegyet és a völgyet járva,
megküzdhessünk életünk bajával!
Óh sors, engedd,
hogy a viharban partra érjünk,
mennydörgés felettünk csendesüljön!
Óh sors, engedd,
hogy erősödjön bennünk a HIT,
s fogjuk egymás kezét, még bátorít!
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Székely Mendel Melinda: Sóstói Őszi fák
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VIHARFELHŐK
A viharfelhők hangja csenget,
füstje beszél, a szagát érzem,a
az égi jelt távol tartanám,
könnyezve a tűzét oltanám.
Sötét felhők a házunk felett,
ablak szemén eső cseppek,
a villám csapását hárítom,
a fájdalmaim elhallgatom.
AZ EST
Nappalok követe az est
ilyenkor tetőzik a stressz,
gondszárnyai túlsúlyosak,
a vihar szelet bontogat.
Moraj-mennydörgés tör csendet
a félelemtől remegek…..
Fáradt, ólomnehéz a test
sötét és magányos az est.
ÚJ HOLD
Az éj leple alatt a
tejhabos felhők felett,
óriás gépmadárral,
émelygéssel érkezek.
Fénylő csillagok között,
a Hold udvara vár rám,
szabadon repülök a
vágygondolat szárnyán.
27
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Átszállanék az üres,
híres, Göncölszekérre,
nehogy hullócsillagként
a testem földet érjen.
Ott várnám a felkelő,
újholdat váltó napfényt,
csodás szivárványszínben
szitáló eső cseppjét.
NYÁR
Fák, bokrok, kis virágok,
bársonyos zöld levelek,
selymes tapintással
érintsétek kezemet.
Az illatos Tavasz
virágával, búcsút int
a gyümölcsök zamatával
az érlelő nyár érkezik.
A ragyogó Nap
sugárával átkarol
Derűs kedvel Te csak
dúdolj és dalolj.
Suttogó szellő fuvallata,
Vidám dalra csendül,
az éj leple alatt..
csendben táncra pendül.
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RÓZSÁK
Rózsakertünkben bimbók nyiladoznak,
Gondoskodást köszönve, Néked virágoznak.
Pironkodva a vörös, kirívóan a sárga
Kínálják magukat egy szép bokrétába.
CSODÁS FÉNYBEN
Csodás fényben gyönyörű a természet,
gondolat, képzelet pajkos kedv ébreszt.
Szívet melengető szikrázó fények
reggel, délben, este, játszanak, égnek.
Fények játéka árnyékban megtalál,
sejtelmes sugara örömtáncot jár.
Igéző fénye a szemekben égnek,
legendás útjáról nekem mesélnek.
KÉKVÁZÁBAN NAPRAFORGÓ
Forró napsütésben,
Katonás rendben,
Forgó tányérját
A Napnak szegezve,
Már nem járja forgótáncát
A Napraforgó.
Vázába rakva,
Fejét lehajtva,
Szél táncával forog,
Kalapja már alig mocorog.
Fejét lehajtja,
Ha el jő az este,
29
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Mintha jó éjt kívánna és
Nekünk integetne,
Naplementével
Nyugalmat, békét teremtve.
A SÓSTÓI ŐSZI FÁK
A Sóstói fák zöld levelét
perzselte a forró nyári Nap,
az égiek is siratják a
búcsúzó, meleg napsugarat.
Szitáló köd ezernyi cseppel
nyalogatja a fák levelét,
ágaitól elválnak lassan,
betöltik az avar szerepét.
Selymes szellő lágy csapkodása,
borzolgatja a fűzfa ágát,
a tótükrében fésülgeti,
az ifjú, törékeny hajtását.
Rozsdabarna, aranyruháját,
a szél segít újra levetni,
készül színes levelével a
Sóstói fák alját befedni.
Évszakváltó télre készül a
gyönyörű, csodás Sóstói táj,
remélhet melegtakarót, és
puha, hófehér tiszta ruhát.
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SZŐLŐ
Csonkolt, görcsös tested,
rügyből pattan szemed,
nyújtózik gyökered,
árnyat ad leveled.
Bú és bánat nélkül
kóstolhatunk téged,
préselt édes nedved
fahordóban védjegy.
Ízlelő bimbókkal
nyalogatjuk véred,
bátorságot merít
ki belőled kérhet.
Hűtlen gondok, bajok
nem lesz a vendéged,
bú és örömkönnyel
a mámor lesz véled.
ŐSZI SZELLŐ
A Sóstói erdő hajnali csendjét,
az íves partját szegélyező avar,
pompázva gyöngykavicsot takar,
lágyan az őszi szellő ébresztgeti.
Az öreg tölgy és a gesztenye fái,
a színekben pompázó koronái,
Sóstói sétány felett kezet fognak,
levelei a szellővel suttognak.
31
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Táncot jár a ködfátyol a tó vizén,
szúrós burokból nyílnak a gesztenyék.
Talpad alatt makk, gesztenyefondorja,
a gyöngykavicságyban avar takarja.
A szú is kibúvik saját odvából,
itthon maradt madár a kalitkából.
A fűzfalevél ring a harmatcseppel,
tó tükrébe hull, keringő pergéssel.
ZALAI TÁJ
Zalai dombok közelébe járva,
a tájat hófehér paplan borítja.
Csodás a lenyugvó nap bíbor fénye,
varázslatos a természet szépsége!
Lelkem nyíló ablakán átengedem,
gyönyörűséggel, az érző szívemen.
Szitáló ködből érkezem keletről,
kedvem megélénkül a derűs fénytől.
FEHÉR LEPEL
Kelet kapujára a tél hozott fehér leplet,
Pihe-puha hótakaró köd nélkül érkezett.
A ropogó tűz parazsán formált vaskerítés
árnyéka, dísz a kertünk fehérszőnyegén.
Jégvirágot szőtt a tél a könnyező ablakra,
egyensapkát öltött, a házak apraja- nagyja.
32
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Álom csipkét szőtt a jégcsap a sapka szegélyre,
úgy vágytam már erre az igazi fehér télre!
Sóstó jeges vizére, a zúzmarás fákra,
a sűrű hóesésre, havas fehér tiszta tájra!
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Székely Mendel Melinda: Fény és Muzsika
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FÉNY ÉS MUZSIKA
(Györgyi barátnőmnek)
A barátság csupa fény és muzsika,
fénye nem kophat el, míg élünk soha.
Az igaz szó és őszinte csengése,
támaszt nyújt a baráti segítsége.
Magányos órákat életté varázsolsz,
fájdalmas percekre már nem is gondolsz.
A derűs vidámságod könnycseppet szárít,
biztató szavakkal testet, lelket gyógyít.
Csend néma hangját a legjobb barát hallja,
lelki közösségben találsz önmagadra.
Baráti segítség szív sebére gyógyír,
távolságokat is időtlenül elbír.
Nemes barátságod ereje hat rám,
keserű órákra mézédes nektár.
Őszinte pajzsa, szíven nem ejt sebet,
születésnapodon örülök Veled.
A MŰVÉSZ
(Székely Mendel Melindához)
Marosvásárhelyen egy Csillag született,
otthonától távol talált méltó helyet.
A csillag ösvényen New York felé repült,
múzsájával a Hazától messze került.
*

Vándormadárként boldogan repült külhonba,
művész hajtásait idegen nemzet gondozta.
Színre lép, mint művész, aki nem csak szórakoztat,
Költői szavakkal el-elgondolkoztat.
*
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Virágos kertben, műemlékek falán,
Életre kelnek a művészi munkák.
Dombormű névjegy-pecsét Magyarhonban
bimbóként nyílik kicsi otthonunkban.
LÉLEKGYÓGYÍTÓ NŐK
Mi Nők a természet tündérei,
a virágos kertek pillangói,
táncot járunk a kék ég alatt
mikor arany fényben süt a Nap.
Mi vagyunk társunknak tiszta tükre
hű szívüknek féltett drága kincse,
virágok színpompás szépsége
drága szerelmünk szeme fénye.
Varázslatos szavakkal csábítunk
méz-édes csókkal bódítunk,
vérző sebzett lelket gyógyítunk
bátortalan harcost hódítunk.
Női lélekkel táplálunk, ha égnek
a szerelem lángjai fénylenek,
hűséggel, igaz szavakkal zenél,
szerelmes dalunk így is célhoz ér.
KÉPBEN, DALBAN
(Veronikának és Bélának)
Kívánom, hogy a
közös úton az életetek
hosszúra nyúljon,
a vágy az alkotás iránt
mindig szárnyra kapjon.
36

IGAZGYÖNGY

Kívánom, hogy az
alkotás, a szabadság
légterében foganjon,
a megérdemelt elismerést
a jó mű kapjon.
Kívánom, hogy
sokan élvezzük a szerzők
zenéjét, dallamát,
az írók üzenetét és
a költők ritmusát.
Kívánom, hogy a
művész képei, őrizze
hazánk gazdag kincsét,
védett növényekkel,
varázslatos táj szépségét.
Kívánom, hogy a
a megörökített ősök,
mesterek munkája,
maradjon örök emlék
az utódok számára.
Kívánom, hogy a
magyar művész, képben, dalban,
versben és írásban,
alkotó szabadsággal
gyújtson fényt a világra.
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SZÜLETÉSNAPI KÍVÁNSÁG
(Cecei Horváth Tibor részére)
Születésnapodon gyönyörködj a szép krúdys
fehér tájban.
Születésnapodra varázsolja a természet hófehérre a tájat.
Ünnepelj szeretteiddel a szeretet kapujában.
Téged köszöntsön az ünneplő, tisztelő vendégsereg
mert, megérted, hogy elérted a hatvanadik
évedet.
Táplálkozz és meríts erőt múltad szépségéből,
Mutass utat a bölcsességeidből.
Elfojtott vágyakat éld meg álmaidban,
Ébredésed legyen a szeretett Nő karjaiban.
Szikrázó szenvedélyek táplálják tüzedet,
Forró melegség öntse el szívedet,
Lüktetőereid éltesse testedet,
Szeretet és szenvedély aranyozza létedet.
BESZÉLJ ÉS MESÉLJ…
(Antalfy Istvánhoz)
Szép kort megért keményszívű férfinépek,
emléketek táplálja a földi létet.
Szívesen hallgatom a szépet és igazt,
álomba ringató könnyed szép meséket.
Ha nem hallhatom, hát örömmel olvasom
papírra vésett könnybe ázott betűid.
Általad szeretném megérteni a múltat,
emlékeid fájón-bús boldog napjait.
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Beszélj és mesélj, hogy a múltat megértsem,
szíved alatt hogy őrzöd színes emléked?
Fátyol mért borítja kínzó fájdalmaid?
Szemedből miért csordogál öröm könnyei?
*
Szép volt, a bimbózó tavasz, az érlelő nyár?
Gazdag gyümölcsét őrzi e kincses kamrád?
Az ősz viharában lázadtál, s boldogultál?
Tél dere varázsolt fejedre hamvas, ezüstszállt.
Mesélve adj, és ad át a bölcsességedet.
Hogyan kell méltósággal fájdalmat megélnem?
Mesélj csengő-zengő hangon, írott szavakkal.
Emlékeid madarak csicsergik tavasszal…
SOLTÉSZ ALBERT
a festő
Segítő
Okos
Lelkes
Támogató
Energikus
Szívélyes
Alkotó
Leleményes
Baráti
Együttműködő
Rendkivüli
„Tanító Mester legyen soká nemzetednek
bölcs tanítója!”
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FÉNY ÉS ÁRNYÉK
(Kanizsa Józsefnek)
Te vagy a fény én az árnyék,
fényednek kedves gyermeke,
színes szavakkal varázsolsz,
szívünkhöz szóló verseket.
Mint a sárga napraforgó,
arcom fény felé fordítom,
a benned élő égő fény
beragyogja minden napom.
Hatalmas Mesteri lángod
a fény magasságába emel,
szerető szíved tisztasága,
ragyogó csillaghoz terel.
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Székely Mendel Melinda: Tavasztündér
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TAVASZI SZÉL
Természet lágy ölén
simogat a napfény,
álomba ringató
tavaszi szél zenél.
Álomból ébreszt
rigó füttyentése,
mosolygós napfény
csábít ébredésre.
Meleg érintése
életre csalogat,
táncra perdül, zenél,
pezsdítő dallama.
TAVASZ TÜNDÉR
Sorban áll a tavasz tündér
tél havától búcsút int,
pihe-puha hó-kabáttól
a téli táj búcsúzik.
Szellő lánya táncra pendül
keringőt jár a meleggel,
fésüli a pázsit haját
köszöntőt fúj kora reggel.
Ablakszeme könnybe lábad
búcsút int a jégvirágnak,
kiskertekben vetett ágyban
tulipánok sorba várnak
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Rigó füttyent, gólyahírtől
üde lesz a puha pázsit,
az illatos díszruhában
tündököl a sárga nárcisz.
A LABDA
Ha eldobod messzire,
elgurulna septibe.
Repítsd fel az ég felé,
meglásd hozzád, visszatér.
Két karod, ha kitárod
öledbe hull, meglátod.
Lendülettel elgurul.
szeplős arcán pötty virul.
A HAL
Sós a tó, a tó?
Édes a víz!
Csaliért ugrik
csobban a víz.
Horogra akad,
nincs reménye,
mérete az
egyetlen esélye.
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NAPRAFORGÓ
Nyári napsütésben
Nap-táncot jár rendre,
táncos, forgó kalapját
a Napnak szegezve.
Mikor eljön az este
kalapja búcsút int
a fejét lehajtja
a Naptól búcsúzik.
Nap-tánca véget ér,
Naplementére vár,
nyugalmas estét, és
nekünk jó éjt kíván.
A TÉL VARÁZSA
Télen az ablak jégvirága,
a természet műalkotása,
ereszalján csöpögő hó nedv,
jégcsapfüggönyé dermed.
Jeges, páncélt, fehér zúzmarát
ölt a természet magára,
talpunk alatt ropogó hó sír,
zenél lépteink ritmusára.

44

IGAZGYÖNGY

Székely Mendel Melinda: Fény és Árnyék
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