Karácsonyi est
Kint jégvirágként szállingózik a hó,
az utcán halkan csúszik egy szánkó.
A buszok, villamosok is állnak,
a téli ködfoltok lassan leszállnak.
Egy röpke pillanatra megállunk,
baráttal, rokonnal találkozunk.
Az asztalt körbeüli a család,
van idő megenni a vacsorát.
A mákos, diós bejgli is kisült,
az édes mézeskalács már kihűlt.
A kályhában a tűz vidáman táncol,
körülötte boldog gyermek ficánkol.
A fenyőfa is áll már a sarokban,
a csomag is alákerül titokban.
Fényesen világít rajta a gyertya,
illata a szobát elárasztja.
Az égen vezet az esthajnalcsillag,
mellette a többi némán ballag.
A hold szelíden csendesen mutat,
a betlehemi jászolhoz utat.
Ignéczi Erika

Kék szemű angyal
Mikor legelőször megláttalak,
kicsi kezed olyan volt, mint egy falat.
Lábacskád állandóan rúgkapált,
egyetlen pillanatra meg nem állt.
Szemed olyan fényesen csillogott,
mint a sötét égen a csillagok.
Engem a tengerre emlékeztetett,
szempillád pillangóként repdesett.
Mikor megláttál, nagyon örültél,
és vidáman kacagtál, nevettél.
Arcocskád is szép formás kerek volt,
de az öltözködés egy közelharc volt.
Esténként fürdeni nagyon szerettél,
a meleg vízben vidáman röhögtél.
Finomakat jó étvággyal ettél,
új dolgokat érdeklődve figyeltél.
Álmodban állandóan mosolyogtál,
ébredés után fényesen ragyogtál.
Felém apró léptekkel szaladtál,
vidám kék szemű kis angyal voltál.
Ignéczi Erika

Életünk
Életünk első huszonöt éve,
olyan mint a tavasz,
friss, zöld, üde, fiatal, ébredő,
virágos, illatos,
szeszélyes, szeles, vidám, gyönyörű.
Életünk második huszonöt éve,
olyan mint a nyár,
gyümölcsérlelő, hosszú, forró, napos,
perzselő, száraz,
meleg, változékony fényes, világos.
Életünk harmadik huszonöt éve,
olyan mint az ősz,
aranyos, barnás, párás, csapadékos,
tarkásan, színes,
hűvös, hervadó, elmúló, harmatos.
Életünk negyedik huszonöt éve,
olyan mint a tél,
fehér, szürke, jeges, ködös, fagyott,
néha csillogó,
ragyogó, havas, hideg, sötét, halott.
Ignéczi Erika

Gesztenye
Kip-kop kopog a gesztenye,
pattog a földön messzire.
Nyílik is a héja széjjel,
levele táncol a széllel.
Lábam előtt kerül-fordul,
tüskés háza mégse mozdul.
Felveszem, s hosszan szemlélem,
majd a héját le is tépem.
Ni-ni előbújt, a barna,
fényes, sötét, sima magja.
Nincs egyetlen hiba rajta,
hisz a héja betakarta.
Nézegetem, simogatom,
feldobom, majd el is kapom.
Óvatosan zsebbe teszem,
s a fiamnak hazaviszem.
Ignéczi Erika 2013. október 15.

A séta
A parkban néma csend honol,
távol egy kismadár dalol.
A város is még aluszik,
remélem szépet álmodik.
Küzd a sötétség a fénnyel,
s nappal a kitartó éjjel.
Napsugara a fák fölött,
félve a földre költözött.
Vízcsepp csillog, pici levél
keskeny szélén, majd elgurul.
Mint egy drága fehér gyöngyszem,
s még távolról látja szemem.
S Én magányosan ballagok,
s egy kis gesztenyét gurítok.
Néha még Rád is gondolok,
de lélekben már búcsúzok.
Ignéczi Erika 2013. október

Hiányzol Papó
Az ablak előtt magányosan állok,
s rád egésznap mindhiába várok.
Csendben hallgatom az utca zaját,
megismerem autód moraját.
Nézem mikor nyílik a konyha ajtó,
s te lépsz be rajta vidáman Papó.
Üres az asztal a szék ahol ültél,
emlékszem milyen jó étvággyal ettél.
Értünk sokat fáradoztál, mentél,
a régi szép dolgokról meséltél.
Piros arccal nagyokat nevettél,
minket mindennél jobban szerettél.
A szorgalmas méhek is szomorúak,
másoknak alig-alig dolgoznak.
A kutya este a kertkaput lesi,
a finom falatokat meg sem eszi.
A testvéred is mindennap rád gondol,
az unokák nem találnak sehol.
Nekünk gyerekeknek nagyon hiányzol,
Édesanyánk fájó szívvel gyászol.
2013. október 9., Ignéczi Erika

Almás kertben jártam
Almás kertben jártam,
piros almát láttam,
ropogott a fogam alatt,
a friss lédús édes falat.
Másztam, ráztam a fát,
Találtam sok-sok almát,
bordót, sárgát, zöldet,
kicsit, nagyot, kövéret.
Gyertek gyorsan gyerekek,
szépen, ügyesen szedjétek,
tessék, kóstoljátok egyetek,
mind egészségesek legyetek.
Főzök finom almalevest,
sütök rétest is levelest,
kompót is készül belőle,
gyümölcskenyér tölteléke.
Gyűjtöttem vödör számra,
raktam többet kosárba,
hoztam a hosszú télre,
hogy legyen egész évre.
Ignéczi Erika 2013. október

Erdei iskolába mentem
Erdei iskolába mentem,
ahol madarakat lestem.
A bozótba jól elestem,
a vacsorát mind megettem.
Láttam sünt is az avarban,
vaddisznót sűrű bokorban.
Fürge mókust az odúban,
mezei nyulat lapuban.
Vadász lesen is ültem,
onnan csendben figyeltem.
Őzet, szarvast nézegettem,
ordas farkastól féltem.
Hajnaltól gyalogoltam,
friss levegőt szippantottam.
Estére jól elfáradtam,
reggelig mélyen aludtam.
Ha lehet jövőre is megyek,
onnan szép emléket vigyek.
Jó étvággyal sokat egyek,
még erősebb, okosabb legyek.
2013. október Ignéczi Erika

Szeptember
Alma, szilva, szőlő illattal,
jöttél újra el szeptember.
A bárányfelhők átveszik az,
uralmat az azúrkék ég felett.
Az eső gyakrabban öntözi,
a hegyeket, erdőket, mezőket.
A napot egyre ritkábban látjuk,
de örülünk enyhe melegének.
A fák levelei lassan színesednek,
sárgák, barnák, vörösek lesznek.
Majd végül komótosan levetkezik,
elegáns tarka ruha költeményüket.
Az emberek szorgalmasan szüretelnek,
szedik, gyűjtik be a terményeket.
Fával, szénnel, zöldséggel, gyümölccsel,
takarmánnyal töltik meg a kamrát.
A madarak hosszú útra készülnek,
a mókusok halkan makkot gyűjtenek.
A gyerekek nehéz táskát cipelnek,
szomorúak, hogy vége a szünidőnek.
Még is örülünk, hogy eljöttél,
hozzánk újra szép szeptember.
Ignéczi Erika 2013. szeptember

Könnyosztás
Bementem az iskolába
a fiam könyveiért.
Az aula közepén, kis asztalon
mécses pislákolt, csendesen.
Mögötte egy fiatal,
fiú mosolygott, a képen.
Mellette két oldalon
egy-egy fekete szalag.
A kép alatt egy levél
melyben rólad írnak.
Te már nem kezded
meg az új tanévet.
Nem kapsz többé
ötösöket, dicséretet.
Legyőzött a gyilkos,
fájdalmas kór, a rák.
Pedig még nem
Jártad ki az iskolát.
Idő előtt hullott le
a fáról az alma.
Mert az élet vihara,
kegyetlenül leszakította.
Nyugodj hát békében
Te mosolygós, kisdiák.
Ignéczi Erika 2013.

Nincs
Nincs munka, nincs kenyér,
nincs becsület, nincs remény,
nincs béke, nincs nyugalom,
nincs türelem, nincs megértés.
Nincs haza, nincs otthon,
nincs szoba, nincs álom,
nincs hit, nincs vigasz,
nincs egészség, nincs gyógyulás.
Nincs barát, nincs bizalom,
nincs család, nincs szeretet,
nincs gyerek, nincs nevetés,
nincs menyasszony, nincs vőlegény.
Nincs fa, nincs levegő,
nincs víz, nincs legelő,
nincs tűz, nincs meleg,
nincs föld, nincs ég.
Ignéczi Erika 2013

Vándorlunk
Elmegyünk, vándorlunk,
idegen ország rabszolgái vagyunk.
Szétszakadnak a családok,
apa nélkül nőnek fel a srácok.
Lakatlanná vállnak a faluk,
lassan kiürülnek az otthonok.
Az unokák nem értik a nagymamát,
a nagymamák nem értik az unokát.
A kint felnövő gyerekek,
alig hallanak magyar beszédet.
Magyarul olvasni alig tudnak,
írni meg sem tanulnak.
Minél kevesebben értenek, annál
hamarabb halsz el drága anyanyelv.
Mi lesz veled én szép hazám?
Mi lesz veled ékes magyar nyelv?
Ignéczi Erika 2013

Réges régen
Réges régen rétközi réten,
Róbert ritka rendet rakott.
Rebeka ropogós répát ropogtatott,
Rezső rőzse rakáson rímet remekelt.
Róza rézszínű rózsát rajzolt,
Rita rezgő ribizlit rágcsált.
Reggel rekedt rigó rikácsolt,
Rémült réce repdesett reménytelenül.
Rozmár rozsdás roncsot ringatott,
Ravasz ragadozó róka reszketett.
Rézbőrű riadt remete riogatott,
Rozoga repülő rögvest repült.
Ignéczi Erika 2013

Keleti ködös kisvárosban
Keleti ködös kisvárosban,
Kedves kicsi kert kerítésén,
Kendermagos kiskakas kukorékolt,
Kecske kerek káposztát kóstolt,
Kacsa kemény kukoricát kapkodott,
Kába kígyó kisegeret kergetett,
Komondor kutya kurtán kúszott,
Kenguru kanyargós kerekerdőben kirándult,
Keselyű kecsesen körbe keringett,
Kamillavirág korán kinyílott,
Kitti komótosan kocsikereket kent,
Krisztián kotta könyvet kémlelt,
Kázmér költő költeményt körmölt,
Kata különleges katicabogarat keresgélt,
Klára kulipintyó konyhájában kötött,
Katona kenyeret, kolbászt keresett,
Kalapos kamasz kártyát kapott,
Királykisasszony kincses koronát követelt,
Kereskedő kitűnő kelmét kínált,
Krampusz kellemes karácsonyt kívánt!
2013 Ignéczi Erika

