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MRÁZ ERZSÉBET IRMA 

 

Korán kelt ma a Nap 

 

Korán kelt ma a Nap, 

Régen volt már reggel,  

Maradna szívesen, 

Tudja, mennie kell. 

Tűzpiros palástját 

Felvette már éppen, 

Most csodálja magát 

Itt, a tó tükrében. 

Elégedett nagyon, 

Mosolyogva halad, 

Míg lassan eltűnik, 

Megy a kertek alatt. 

Aztán még visszanéz, 

Mintha elköszönne, 

Vörös köntösében 

Csak búcsút intene. 

Majd végleg eltűnik, 

Hiába is nézem,  

Köpenye darabját 

Itt hagyta az égen. 

Közeleg az este 

Hatalmas léptekkel, 

Átfesti az eget 

Nagy, szürke ecsettel. 

 

 

Nagyon büszke ránk 

 

Annyi minden történt életünk során: 

Betegség, boldogság, s ámultunk csodán. 

Szánkóztunk a dombon, gólyalábon jártunk, 

A tér füvét szedtük, jókat bújócskáztunk. 
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Tetőn ugráltatok, én meg lentről néztem, 

Megborzongok ma is, bizony, nagyon féltem. 

Nyugodt gyermekkor volt, emléke megmarad, 

jó rá emlékezni, feledni nem szabad. 
 

Aztán a felnőttkor messze sodort minket, 

De mind megőriztük a legnagyobb kincset. 

És történhet bármi, mi testvérek vagyunk, 

Egy percig sem kérdés, mi összetartozunk. 
 

Nagyon erős kapocs, a vérünk köt össze, 

Így lesz, amíg élünk, így marad örökre. 

Átölelsz, ha könnyem hull, és nem szólsz semmit. 

Nem is akarok többet, csak éppen ennyit. 
 

Érzed a fájdalmam, osztoznál, ha lehetne, 

Rád számíthatok, biztos lehetek benne. 

Ha fentről mindezt édesanyánk látja, 

Nagyon büszke ránk: ez az ő családja. 

 

  

Játszottunk egy gondolattal… 
 

Játszottunk egy gondolattal, 

Nem tudtam, hogy játék. 

Most úgy érzem, ez kegyetlen, 

Nem tagadom, fáj még. 
 

Játék? Neked talán játék, 

De nekem fáj nagyon. 

Nem kérdezted, akarom-e, 

Én csak ezt fájlalom. 
 

Játék? Embertelen játék! 

Meggyötör, sőt, megaláz. 

Összeroppan, egy pillanat, 

Az ember, ha nem vigyáz. 
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Igen, szívesen játszom én is, 

De az ember nem játékszer, 

És hogyan készülhet fel erre, 

Mit tegyen, ha szeretni mer? 

 

Ha játszani akarsz, legyen, játssz, 

Válassz olyan társat, 

Ki szintén játszani szeretne, 

Nem szenved, úgy játszhat! 

 

Játszottunk egy gondolattal, 

Már tudom, hogy játék. 

Nem vallom be, csak magamnak, 

Hogy ez nagyon fáj még. 

 

Játszhatunk egy gondolattal, 

De tudnom kell, hogy játék. 

Akkor tudom, mit vállaltam, 

És nincs panasz, hogy fáj még. 

 

 

Életem delén túl… 

 

Életem delén túl elgondolkodom, 

Mit csináltam jól, és mit rontottam el, 

Hiába kérdezem, senki sem felel, 

Keresem a választ, talán megtudom. 

 

Tudnom kell végre, hát tovább kutatok, 

Őszinte szavak, most hova lettetek, 

Nem is voltatok, vagy csak eltűntetek? 

Legalább magamnak nem hazudhatok! 

 

Elszállt az idő, a számvetés készen, 

Gyorsan fogy az út, napról napra szépen, 

És a végszót ti mondjátok ki mégis, 
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Mert minden út egyszer úgyis véget ér, 

Nem hiszem soha, ha bárki mást ígér, 

Beletörődöm, és elmegyek én is. 

 

 

Az ég kék bársonyán... 

 

Az ég kék bársonyán Telihold andalog, 

Nyomában bóklásznak ragyogó csillagok. 

Szétfolyik a fénye, ebből szőtt uszálya, 

Lubickolhat benne csodás csillag-nyája. 

 

Csend van. Nyugalom, csend, az éjszaka csendje, 

Egy tücsök, egy kutya hangja hallik benne. 

Sokféle nesz: szárnysuhogás, szú a fában, 

Nem alszanak, dolguk van az éjszakában. 

 

A szél is pihen, elnyújtózott egy ágon, 

Levél se moccan, elringatta az álom. 

Árnyék oson a falakon, a Hold játszik vele, 

Fényét adja a játékhoz, tőle függ élete. 

 

Csendesek a madárfészkek, csak a bagoly éber, 

Éjszaka éli életét, pihen, ha a Nap kel. 

Széjjelnézett a Hold, lassan tovább ballag, 

Csillagjait nézi, kevesebben vannak. 

 

Halványul a bársony, amin a Hold halad,  

Egy felhő mögött már készülődik a Nap. 

Sok dolga lesz megint, erőt gyűjt, meleget, 

Jól végezze dolgát, pihent épp eleget. 

 

Rojtos az ég széle, fogyni kezd a kékje, 

A Hold siet kicsit, nem szomorú mégse. 

Elszakad a bársony, szétfoszlik egészen, 

Széttépte a hajnal, megfürdöm a fényben. 
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Anyám 
 

Szomorú nap ez,  

Csokrom a sírra teszem.  

Hiányzik anyám. 
 

 

Barangolok a múltban... 
 

Barangolok a múltban, 

Keresem az emlékeket. 

Vannak, amelyek fájnak, 

És találok ott szépeket. 

Sok emlék gyűlt, 

Elszálltak az évek, 

Mint a madár, 

Elrepült az élet. 

Némelyik fáj, 

De mégsem kerülöm el, 

Néha szenved, 

Máskor boldog az ember. 

Ott vagy te is, 

Mosolyogsz, mint régen, 

Mint nyári Nap 

A bársonyos égen. 

Nem szólsz semmit, 

Csak fogod a kezem. 

Nem kell szólnod, 

Mégis könnyes szemem. 

Nem szól a szád, 

De a szemed beszél. 

Szívem dobban, 

Mert – a buta – remél. 

Hol hibáztunk? 

Senki nem felel. 

Ezt nem a sors, 

Mi rontottuk el!  
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