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MRÁZ ERZSÉBET IRMA 
 

Álom 
 
Túl vagyok egy fárasztó napon, 
Az éjszaka csendesen oson. 
Ablakomra sötét függönyt rak, 
Elpihentek tücskök, madarak. 
 
Hold ragyog az ég kék bársonyán, 
Uralkodik a csillag-tanyán. 
A réz sarlója tündököl szépen, 
Sárgás fénye szétfolyik a réten. 
  
Harang kondul, messze száll a hangja, 
Gyorsan halad, hiába maradna. 
Zöld fű között sok szentjánosbogárka, 
Mintha a földön kicsi lámpás járna. 
  
Egyre sűrűbb az éjszaka vászna, 
Jó munkát végzett ügyes takácsa. 
Betakar mindent: bokrokat, fákat, 
Nem láthatják, kik ilyenkor járnak. 
 
Elfáradtam én is, jó, hogy este van, 
Nagyot nyújtózkodom selyemágyamban.  
Csak az álom késik, várom, hiába, 
Nem talál ma ide, kicsiny szobámba. 
 
 
Kis hajóm 
 
Kis hajóm ring a vízen, 
Harcol, küzd a széllel, 
Kemény nagyon a csata, 
A zaja nem ér el. 
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A harci kedv fokozódik, 

Egyre durvul a küzdelem, 

A hullámok égig érnek, 

Sebet ütnek a lelkemen. 
 

Zúg, dübörög szél, víz, hajó, 

Félek, roppan a vitorla, 

Ellenáll a támadásnak, 

Halad büszkén a hajóm orra. 

 

Csendesedik, fogy ereje, 

Hajómé a győzelem, 
Sebzett lelkem már nem sajog, 

Egyenesben életem. 

  

Lehorgonyzok megpihenni, 

Néhány pillanatra csak, 

Aztán kibontom vitorlám, 

Hiszen az idő szalad.  
 

Összeszedem minden erőm, 

Rendezem a sorokat, 

Készen álljak újabb harcra, 

Jöhet az új feladat! 

 

Vitorlásom tör előre, 

Célom van, hát haladni kell, 
Kihívás minden akadály, 

De megküzd viharral, széllel. 

  

Az idő nem múlik nyomtalan, 

Kicsi hajómon karcok, sebek, 

Ezek őrzik a fájdalmakat, 

Hogy mi történt, az emlékezet. 
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Szél dörömböl… 
 

Szél dörömböl, levél zizeg, 

Nem árt vele még senkinek. 
Jön a vihar, itt a szele, 

Sok kismadár menekülne. 

 

Sötét az ég, felhő rajta, 

Nem ússzuk meg, esőfajta. 

Eltűnt a Nap, eltakarják, 

Kibújna ő, hogyha hagynák.  

 
Villám villan, tüzesen szép, 

Kis mennydörgés kellene még! 

Eső esik, sok a vize, 

Száraz nem lesz ma senki se. 

 

Megfürdeti a fát, bokrot, 

Lemossa a port, a mocskot. 
Olyan, mintha este lenne, 

Haragszom a fellegekre. 

 

Fut a felhő, szél zavarja, 

Nem maradhat, ez a baja. 

Ragyog a Nap, rám mosolyog, 

Biztos, látja, boldog vagyok.  

 
Sugarából szivárványt fon, 

Meg-megpihen az arcomon. 

Jólesik a langymelege, 

Érzem, hogy nő az ereje. 

 

Madárdal szól a faágon, 

Közel a nyár, nagyon várom!  
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Felhő gomolyog 
 
Felhő gomolyog, hajtja a szél. 
Akar? Nem akar? Messzire ér. 
Fütyül a hideg szél, rázza a fákat, 
Levelet az ágon ritkán talál csak. 
 

Akkor, bizony, vége, letépi nyomban, 
Pusztuljon el végleg lenn az avarban! 
Erőlködik a Nap, fogytán az ereje, 
Nincsen ma jó kedve, elfogyott melege. 
 

Pedig igyekszik ám, próbál mosolyogni, 
Nem győzi le a tél, meg kell azt mutatni!  
De hiába szenved, hiába akarja! 
Megpróbált már mindent, könnyen fel nem adja. 
 

Most mégis a tél győz, ideért a szele, 
Néha süthet a Nap, megegyezett vele. 
 
 

Zizzen a nád... 
 
Zizzen a nád, a víz csobban, 
követ cipel, viszi gyorsan. 
Virág nyílik a fű között, 
az erdő zöldbe öltözött.  
 

Fodros-bodros felhő libben, 
csipkéjénél nincs szebb, nincsen! 
Madárpár száll – csodakékben, 
eltűnik a messzeségben. 
 

Most nem hallom szép hangjukat, 
úgy szeretem a dalukat. 
Varázsos a madárének, 
velük sokkal szebb az élet! 
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Körülöttem csendes minden, 
sóhajt a szél, a fán pihen.  
Kóc hajamat megborzolja, 
aztán, mintha ott se volna. 
 

Felettem a Nap mosolyog, 
ezért késnek a csillagok. 
Azt várják, hogy sötétedjen, 
hogy az élet elpihenjen. 
 

Színes lepkék, gyors őzikék, 
friss illatú, selymes a rét. 
Sűrű fákon madárfészek, 
de gyönyörű a természet! 
 
 

Nem számít  
 
Kazlak ácsorognak a tikkatag nyárban, 
Izzik a levegő, kora délután van. 
Most szellő se moccan, az idő is megállt, 
A mosolygó Nap itt kihalt mezőt talált. 
  

Tombol a forró nyár, nincsen fa, sem bokor, 
Senki sem jár erre, kutya sem kóborol.  
Csak a kazlak adnak enyhet, kicsi árnyat, 
Kellemes hűvöset egy szerelmes párnak. 
  

Megpihennek ketten nagy kazal tövében, 
Boldog ifjú nyugszik kedvese ölében. 
A kezük összeér, nem számít most semmi, 
Nem akarnak ők mást, csak egymást szeretni. 
  

Pillantásuk perzsel, hogy már szinte éget, 
Csodás a délután, csodaszép az élet! 
Varázsos pillanat, nem ismételhető, 
Nem fontos, hogy mi lesz, hogy mit hoz a jövő.  


