Aranyosi Ervin versei
Levél a Mikuláshoz

Mikulás ajándéka

A mikulás utódja

Kedves, jó Mikulás bácsi,
neked is van gyereked?
És ahol laksz, ott Lappföldön,
melegít a szeretet?
Amikor jössz, mennyi minden
fér bele a zsákodba?
Ugye te is mindent megkapsz,
mit elképzelsz álmodban?
Ugye neked szót fogadnak
a manók, s a szarvasok?
Ugye nem baj, nem haragszol,
mikor csintalan vagyok?
Ugye idén újra eljössz,
s hozol ajándékokat?
Kipucolom kis csizmámat,
s ablakunkban kép fogad.
Mert rajzoltunk
testvérkémmel,
csuda, színes képeket.
Neki is hozz ajándékot,
tudod, Ő is jó gyerek.
Hányat is kell még aludnom,
mire eljössz, s itt leszel?
Remélem, hogy idén látlak,
mert te annyi jót teszel.
Tegnap azon gondolkoztam,
Mikulásnak lenni jó!
Ha felnövök, családomban
minden nap lesz télapó.
Ajándékot öröm adni!
– magyarázzam pont neked?
Öröm látni az arcokat,
hol ragyog a szeretet.
Kedves, jó Mikulás bácsi,
gyere, várunk már nagyon!
Amikor jössz, arra kérlek,
kopogtass az ablakon!

Kicsinek Mikulás, jaj de rossz
gyerek volt.
Ezer huncutsággal színezett
gyerekkort.
Volt baja belőle, ki is kapott
gyakran,
a családi virgács a fenekén
csattant.
Aztán, ahogy felnőtt
megemberesedett,
az esze is megjött, s szívével
szeretett.
El is határozta, jó emberré
válik.
Örömöt varázsol, most már
mind halálig.
Legyen a világon minden
gyerek boldog!
– Na, Mikulás komám, úgy
végezd a dolgod!
Gondolta magában s mindent
tettre váltott,
– boldoggá kell tennem az
egész világot.
– Hát, hozzá is látok, a
kicsikkel kezdem!
Velük könnyen megy majd,
Ők még hisznek bennem!
Szeretet jelképe legyen az
ajándék,
csokoládé, alma, baba, apró
játék…
Kedves kis ajándék lehet a
virgács is,
ha nem csak magányos, van
mellette más is!
Ám de ezt az eszközt
használni nem szabad,
ezen a világon rossz gyerek
nem akad!
Az ajándék legyen a szeretet
jele,

A Mikulás nagyon öreg,
- már nyugdíjba menne.
Kell valaki, ki helyette
jó Mikulás lenne!
Kinek szíve a helyén van,
s szeretni is képes,
Ki megértőn tud fordulni,
mások gyerekéhez.
Aki meg tud bocsátani
minden huncutságot,
aki finomságot is ad,
nem csak a virgácsot.
Aki képes egy nap alatt
világot bejárni,
hogy ne kelljen senkinek sem
még egy napot várni.
Azt hiszem, hogy megtalálta,
arcán öröm látszik.
Ébren, mindig utánozza,
kis-Mikulást játszik.
Álmaiban felkészül
a komoly feladatra,
s amikor kell, Ő ül majd fel
a szánon a bakra.

úgy kell csomagolni, a szív
férjen bele.
Tanuljunk meg szívből,
szeretettel adni,
és ha nekünk adnak, tudjunk
elfogadni.
Ajándék a fontos, és nem az
értéke,
soha nem vizsgálom, hogy
vajon kérték-e?
Mindenkit szeretek, ki itt él a
földön,
ezért puttonyomat szeretettel
töltöm.
Indul az ajándék, fenn van
mind a szánon,
minden egyes kincsét jó
gyereknek szánom.
Aztán amíg engem egész
évben vártok,
a szeretet dolgát, hadd bízzam
reátok!
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