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Moretti Gemma 

A tükör 
Ne számolgasd az éveket, 
nem lesz sem több, sem kevesebb, 
ha tükröd szemed elé tartod, 
ne keresd azt a régi arcot, 
– a napmosolyú, gondtalant! 
Megvívtál néhány kemény harcot. 
De hallgatózzál befelé, 
s ha felnézel, az ég felé, 
tudod-e még hinni, hogy az égbolt 
– mely réges-régen tiszta kék volt –, 
lesz-e még újra égi szép? 
Ha tükröd magad elé tartod, 
s nem néz vissza a régi kép, 
ne fájjon, hogy a gondtalan, 
napmosolyú arcnak ránca van, 
nem is egy-kettő. Számtalan. 
Ami fontos: szemed a régi fénnyel 
barátkozzon a változó éggel, 
s tudj mosolyogni, gondtalan. 
Mert a lelkedben béke van. 


