Koratavaszi versek

HÓVIRÁG

Már újra van virág.
Gyöngécske, hófehér.
Parányi, reszkető,
de elmegy már a tél.

Deres kövek közül
kibújt az új remény,
piciny hajnalharang
gyötrelmek éjjelén.

Fagyos hetek után
jött, mint a gyógyulás.
Azt mondja: lesz öröm,
lehet megújulás.

Lélek, ne csüggedezz!
Hallgass el, rút panasz!
Él még a szeretet.
Van Isten. Lesz tavasz.
      Dömötör Ilona

VIRÁGOK   

A virágok mosolyból születnek:
Kicsi bimbókra ráderül a Nap,
Tavasz-mosollyal megcsókolja őket
S a kicsi bimbó mind erőre kap.

A tél-hidegben megdermedt szívekre
Hints tavasz-mosolyt áldón, Istenem,
Hogy bűnös szívek szunnyadó hitéből
Neked pompázó, sok virág legyen!
	Hézser Zoltán

AKIVEL Ő TALÁLKOZOTT  

Akivel Ő találkozott, 
annak lelkében jég s a fagy 
nyomtalanul úgy eltűnik, 
hogy felragyoghat a Tavasz!

Kigyúl abban valami tűz, 
lerombolva mind a fagyot, 
s lelkében ég a szeretet, 
amit a Krisztustól kapott. 

Ha fáznak még az emberek 
tavasztalan, téli, hideg, 
vak éjszakán,  csupán azért, 
mert ridegek, jaj, a szívek!

A szenvedések tengerén 
jéghegyek közt virág fakad, 
csak vigyétek fénylőn, dicsőn 
Krisztust, a szent, a nagy Tavaszt! 
      Kárász Izabella  (Fényből fényességet,  93)


TAVASZVÁRÁS    

Hordják a városon kívülre mind
a megroskadt, sáros, jeges havat.
Ez a nagy munka minket arra int,
hogy ezt a szennyet, mi bennünk maradt,
ami szívünkre szürkén ráfagyott,
ne tűrjük, - bár sokszor kudarcba fúlt
öntisztulási vágyunk, s távlatot
reményünk sem nyújt,
mert kísért a múlt.

Magunkban nincs erőnk kihordani;
a felgyülemlett szenny mind Arra vár,
Ki tegnapi, mai, sőt holnapi
nyílt s titkos bűnünket kivitte már
- igen - a városon kívülre, hol
Isten Bárányaként megöletett.
Feloldott minket az átok alól,
s ezért szívünkben új tavasz lehet!
	Balog Miklós


Csodák            

Te kopár fa, s te barna száraz ág, 
Benned születnek a legszebb csodák!
Ma még zörögve sóhajt bús zenéd 
S holnap te zenged az ég üzenetét. 

Ma még szegényen, búsan fúj a szél, 
Fagyos telekről, halálról beszél. 
S holnap meg csókol égi napsugár 
S el kezd vajúdni benned már a nyár. 

Előbb rügyek, félénk kis levelek, 
Bennük csodás virág-raj szendereg, 
Színek, illatok, álmok, életek, 
Hozsánnáznak majd édes éneket. 

Öntöznek langyos permeteg esők, 
S te mámorosan hordod a jövőt. 
Az örök nagy Isten rád lehelt. 
S az isteni szó új életre kelt. 

Néha még tépnek ezernyi szelek, 
Tördelik, vágják ágad, gyökered, 
Meggyötör vihar, szellő megcibál, 
Fölötted dörgés, villámlás cikál. 

Lehull virágod, elszáll illatod, 
S te mégis, mégis nem vagy csalódott 
Az Isteni Végzés teremtő erő. 
Belőled gyümölcsöket hoz élő. 

Ember-lélek, te kopár szürke ág, 
Benned is szenderegnek ily csodák, 
Ma még keserűen sóhajtsz bús zenét. 
De ha veszed az ég üzenetét, 

Mint tüzes láva, úgy fut rajtad át, 
Elperzselve a bűn halál-fonalát. 
S mint levél, virág s gyümölcsrengeteg, 
Hozsánnázik Istennek életed. 
(?)

Mikor lesz oly fehér?      

Aranyos hóvirág, 
bájos fehér virág, 
mikor lesz oly fehér, 
mint amilyen te vagy, 
ez a sötét világ?

Mikor fog virulni, 
szirmait kitárva, 
a hit és szeretet 
ezüstös, aranyos 
mennyei virága? 
   Olasz Győző 

Tavaszvárás

Sötét ködben bolyongunk cél nélkül, 
E hideg télen megfagyott szeretetünk, 
Életet színlelve, tétlenül állunk 
Egymásba botolva, küzdve futunk. 

Szívünkben egy régi nyár emlékét hordjuk, 
Mikor a napsütésben magasra emeltük a zászlót.
De próba jött, Isten szeretete nevel, 
Tisztít, szertefoszlat most minden délibábot. 

Ki azt mondja hogy hite van, mutassa meg. 
Ne engedje hogy kihűljön a szeretet! 
A fagyos hóra, alvó világra ráírja: Élet!
Nem, nem ér még itt e lét véget. 

Sötét ködben bolyongunk cél nélkül 
s ha néha felhők mögül kisüt a nap 
Megvakít minket a hó fénye 
S nem látjuk hogy e „fehérség” a világ élve.

Nem látunk oly sokszor túl a felhőkön, 
Nyom a levegő, fáj az emlék is túl az időkön. 
Sötét éjszakában járunk, sűrű ködben, 
De hiszünk egy tavaszban, kikeletben, 

Mikor minden földi szertefoszlik, 
A hófelhő, fagy, jég eloszlik, 
Mikor köztünk elolvadnak a válaszfalak, 
Új világot ragyogtatnak a sugarak. 

Jöjj tavasz … jöjj Feltámadás… Élet! 
Oszlasd a közöny fátyolát, 
Szívünkbe, arcunkra írd az Isten szavát, 
Hadd lássunk már teljesen, szabadon!

Úgy, ahogy az a férfikorhoz illik, 
Nem mint a gyermek, folyton botladozni
Tudnánk már igazán szeretni, áldozatot hozni, 
A teherrel is koronát hordozni. 

Várunk tavasz… éretted könyörgünk, 
S ha eljössz, mi kihasználjuk a nyarat, 
Adj erőt, reményt, kegysugarat, 
Hogy azon az őszön gyümölcstelten álljunk. 
(Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)


