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METZ TERÉZIA 
 

Tavaszi zápor 

 

Szél borzolja a fákat, 

susognak az árnyak. 

Felhők szántják az eget,  

a vihar közeleg. 
 

Száraz szirmait nyújtogatja a virág,  

a fű zöldje sárgára változott át. 

Jöjj, életet adó eső, permetezd be szirmait, 

és szomjas földet zöld pompa borít. 
 

A szivárvány színpompában 

hidat ver ég és föld között, 

a nap sugarai táncot járnak  

a híd íve fölött. 
 

Árad a patak, vízben áll a rét, 

az ég madarainak terített ebéd, 

hosszú lábán a gólya keresi a békát, gyíkot,  

csivitelő madársereg lepi el a csalitost. 
 

Az esőcseppek – megannyi gyöngy – tükröződnek a fák levelén, 

fürdőznek a nap sugarában, mint ékszergyűjtemény.  

Szellő borzolja a fát,  

mely – mint kényes kisasszony – lerázza gyöngysorát. 

 

 

Ne építs álmaidból várat 

 

Rossz úton jár, ki álmaiból épít várat, s közben elfelejt élni,  

nincs semmi, mi a kudarcoktól megvédi. 

 

Rombold hát le álmaid falát, mi a valóság elől bezárt, 

éld az életet, s közben álmodozhatsz tovább.  
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Szebb jövőt, hol nem mérgezik a világot  

a gyárak, erőművek füstjei s a kipufogógázok.  

 

A nap ragyogását nem veszi el semmi,  

mérhetetlen pusztítását a Föld kiheveri. 

 

Mert nem arra teremtetett, hogy az ember, ki egy porszem 

hozzá képest, 

kizsigerelje, ahogy tudja, céljai eléréséhez.  

 

Álmodj szebb világot, de ne építs falat,  

hagyd, hogy az álmaid kívül maradjanak. 

 

Így képes szárnyalni, mást is magával ragadni,  

ezzel talán eléred, hogy az önpusztítástól megmented az  

emberiséget. 

 

 

Ha anya lennék (anyák napjára) 

 

Anya szeretnék lenni,  

a legkönnyebb neki.  

Nem kell tanulni, iskolába menni,  

nem parancsol neki senki.  

 

Főz, mos, takarít, gyerekeket nevel. 

Mi ez ahhoz képest, mit nekem tudni kell.  

Nem mondja neki senki, hogy tanulj,  

éli világát gondtalanul.  

 

Ne csináld ezt, ne csináld azt,  

nem fél, hogy holnap angol szódolgozat.  

Neki nem kell tudni, hogy az egér emlősállat,  

hogy a rágcsálók családjában a helye.  

hosszú farka van, négy lába, testét szőr fedi be. 
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Neki mindezt nem kell tudnia, mert Ő anya.  

A számítógéphez mentem az egeret megnézni,  

a hosszú farok rendben, na de a többi? 

Hogy fogok én ebből holnap felelni?  

 

Hogy mondjam meg a tanító néninek,  

aki ezt írta, nem látott még egeret.  

Ha anya lennék, nem járnék iskolába,  

s nem tudnám, milyen buta dolgokat tanítanak mostanába’. 

 

Minden évben, mikor eljön ez a nap,  

mit Anyák napjának hívnak,  

sok–sok virággal, verssel 

köszöntenének nagy-nagy szeretettel,  

mint ahogy én most téged. 

Ne vedd komolyan a szerepcserénket.  

 

 

Kikelet 

 

Bontja szirmait a krókusz, a hóvirág,  

éled a természet, bontják rügyeiket a fák.  

Sarjad a fű, s közte ezer élet,  

mit lábbal tiporsz, ha nem érzed. 

 

Kusza, föld alatti indák törnek utat,  

életet követelve maguknak. 

A nap hívó sugara bontja meg a csendet,  

mit a tél pár hónapra elrendelt.  

 

Madarak hirdetik jöttét a tavasznak,  

az új élet feledteti a téli, terítetlen asztalt.  

Visszatér a vándormadár,  

hogy e hazában adjon életet, míg tart a nyár. 
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Mit tegyen, kinek nem jutott, csak egy  haza.  

Tavasszal jő a reménység, hogy lesz terített asztala,  

a nyár szajkózza: reménykedtünk eleget, 

kitolni a telet nem lehet, reményeink csendben elvesznek.  

 

S majd jön az új kikelet, a reménysugár,  

télre tavasz jön, tavaszra nyár.  

Megtanít bennünket bízni a jövőnkben  

s vesztett reményeink visszatérésében. 

 

 

Szerelem 

 

Nézz mélyen a szemembe, 

érzéseid vetítsd le, 

ha őszinték, meglátod magad benne. 

 

Tedd a kezed kezembe, 

érints meg remegve, 

csak én kellek, ezt rebegve. 

 

Tedd a szíved szívemre, 

dobbanásuk halld egybe, 

szétválásukba halj bele. 

 

Szemem - szemedbe, 

kezem - kezedbe, szívem - szívedre: 

egybeforrni örökre. 

 

 

Négysoros 

 

Nyári estén az utcák 

Fényfürdőt vesznek. 

Szerelem szárnyán 

A fiúk a lányokra lesnek.


