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MRÁZ ERZSÉBET IRMA 

 
Az élet útjain… 

  

Az élet útjain kóborol egy vándor. 

Néha gyorsan halad, máskor visszatáncol. 

Meg-megtorpan olykor, mert sok az akadály, 

De erőt gyűjt csupán, hisz haladni muszáj. 

  

És legyőzi ezt is, megy előre bátran, 

Hisz az erejében, és hisz a csodában. 

Egy győzelem után elégedett, boldog, 

Visszanézve látja, félelemre nincs ok. 

  

Nem félt, nem mutatta, csak küzdött keményen, 

Ha meg is dicsérték, hallgatott szerényen. 

Megbántották néha, szidták, irigyelték, 

De a háta mögött, szemébe nem merték. 

  

Talán szerették is, néhányan biztosan, 

Akik tudták róla, hatalmas szíve van. 

Segít, ha segíthet, ott van, mikor baj van, 

Nem kíméli magát, ő támasz a bajban. 

  

Túl az útja felén a vándor megpihen. 

Emlékek közt kutat, számot vet, azt hiszem. 

Arcán huncut mosoly, ráncolja homlokát, 

Újra átéli most életét, a csodát. 

  

Aztán indul tovább, útja nem ért véget, 

Tartogat az élet számára még szépet. 

Már megyek, indulok, mert rohan az idő, 

Én még mindig hiszem, szép lehet a jövő. 
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A horizonton túl… 

  

Madarak szállnak a csoda-kék égen, 

Eltűnnek lassan, ott, a messzeségben. 

Ott, ahol a föld összeér az éggel, 

Ott, hová szem nem, csak gondolat ér el. 

  

Azon túl mi lehet? Ki mondja meg nekem? 

Tudom, nem láthatom, ezért elképzelem. 

Mindenütt erdő van, fű, fa, virág, bokor, 

Olyan az egész táj, mint egy virágcsokor. 

  

Tarka lepkék szállnak, táncolnak a széllel, 

Csend van és békesség, a gonosz nem ér el. 

Kis patak folydogál, szomjazókat itat, 

Tiszta, hideg vize hőségben enyhet ad. 

  

Madársereg dalol, messze száll szép szavuk, 

Tisztán és ékesen, nincsen hamis hangjuk. 

Nem pusztít ott vihar, csak csendesen esik, 

Alá állok akkor, amikor jólesik. 

  

Simogatja bőröm, ő is a barátom, 

Egy-két nap nem jár-kel, már hiányzik, várom. 

Őzikék futkosnak a virágos réten, 

Zöld gyíkok napoznak nagy kövek tövében. 

  

Nyüzsögnek békésen bogarak, rovarok, 

Figyelnek a fákról tudálékos baglyok. 

Ciripel a tücsök, jól végzi a dolgát, 

Nem is adná másnak ezt a fontos munkát. 

  

Bárányfelhők úsznak, fodros a bundájuk, 

Akármerre mennek, nyugalom vár rájuk. 

Nap mosolyog büszkén: Ez az én világom! 

Nincsen csodásabb hely a kerek világon! 
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És a mi világunk? Ilyen is lehetne? 

Biztosan, ha ezért minden ember tenne! 

 

 

Az éjszaka hálója... 

 

Az éjszaka hálója beszövi a tájat, 

sűrű szálaitól nem látni a fákat. 

Eltűnt minden, már betakarta az este, 

mint fekete tinta folyik szét a leple. 

Sötét van, az éjszaka koromfekete, 

csend honol, némaság, nem szól a tücsök se. 

Kihaltak az utcák, rég alszik mindenki, 

a kutya is pihen, nincs kit megugatni. 

Az éjszaka lassan beszőtte a tájat, 

hálójából a hajnal bontja ki a fákat. 

 

 

Jó szó 

  

Kenyeremnek javát én megettem régen, 

Mennyi van még hátra, azt sohasem kérdem. 

Nyugalomra vágyom, csak egy kicsi csendre, 

Hogy ne legyen gondom pár napig semmire. 

Fogytán van a kenyér, maradnak a gondok, 

Ritkán fordul elő, hogy én nemet mondok. 

Tudom pedig, tudom, gyakorolni kéne, 

Lepereg életem, lassan itt a vége. 

Gyorsan fogy kenyerem, van még néhány falat, 

Megosztom veletek, míg morzsányi marad. 

Szívből odaadom, nem kell hála érte, 

Nem kell kérnetek sem, csak jó szó, cserébe.  

 
*** 

Képzeld el… irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu 


