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BLAŽEKNÉ BENIK MÁRIA  
 

Elmúlás 

 

Én ne tudnám, mi az elmúlás, 

Ki szeretteit már rég eltemette, 

Mikor a fákról ezüstös könny pereg? 

Én ne tudnám, miért búcsúznak a levelek? 

Ilyenkor, ha újra jön az ősz, 

Szívembe ismét fájó bánatot űz. 

Nem, nem kérek több gyászt, 

Feledés, bánat, szomorúság, 

Útitársaim többé nem lesztek, 

A szenvedés kosarát ma félreteszem! 

Mikor egy ködös őszi reggel 

Lihegve minden elsuhan, 

A messzeségből nevetve int a nyár, 

Oly jó, hogy rám még egyvalaki vár, 

Ó, kedvesem, ugye mi nem lopjuk el 

Lelkünkből az életet, 

Még őszbe hajlik életünk, 

Mi ketten ugye boldogok leszünk? 

S ha majd a mi fáinkról hullanak a levelek, 

Szemünkből forró könny ugye nem pereg? 

Mert szívünkben csak egyszerre múlhat el a nyár, 

Mert ha Te nem leszel, én sem leszek, 

S ha én nem leszek, Te sem leszel már. 

 

 

Távozik a múlt 

 

A múló idő fekete köveire 

Lassan rátelepszik a feledés 

Pókhálót sző megtört szívemre 

A bánat s a fájó keserűség  
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A régi utakon még valaki lépdel 

De arcát fedi őszi ködlepel 

Elmosódó fénye ím porba hull 

Könnyes szemekkel távozik a múlt 

 

 

Magam vagyok 

 

Magam vagyok 

Magam kovácsolta börtönömben 

Arcomon végigfutnak a pillanatok 

Melyekbe Te szőtted az álmokat 

S rád gondolok 

  

Arcom a meggyötört hosszú évek titka 

Melybe barázdákat szőtt az élet ekéje 

Ólombetűvel írva bele a nehéz éveket 

S benne az elmúlt idők bús borúja 

Kong fáradt néma perceket 

  

S többé már nincs visszaút 

Csak kín gyötrelem és halál 

A sárguló levél 

Már porba hull 

  

 

Kör a körben 

 

Egy bezárt kör az életem 

Kör a körben 

Újra sosem kezdhetem 

Kitörni vágyom mindhiába 

Harcolok a létért 

Teljes egymagamban 

Társra vágyom segítsetek 

Harcom harcát vívjátok meg 
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Egy arc 
  

Egy arc a végtelenben, 

A megpihenni vágyó 

Nyugtalanság küszöbén 

Bolyongó, senki vándora, 

Lépteid mi vezérli, 

Mi viszi, s hova? 

Kóborolsz egymagad a nagyvilágban, 

Mit keresel, mit kutatsz a félhomályban? 

Helyed, bármerre mész, 

Úgysem lelheted, 

Csak az évek suhannak el 

Némán fejed felett. 

  
 

Körteszedés 
 

Hull a körte, 

Kipi-kopp, 

Jaj, a fejemre 

Hullott! 
  

Odakapok 

Nagy hirtelen én, 

Jaj, búb nőtt 

A fejem tetején! 
  

Mikor végre 

Betoppanok a házba, 

Szegény anyám 

Nem ismer a lányára. 
  

Nagyot sikolt: 

– Mi történhetett, 

A fejeden olyan nagy búb 

Hogyan nőhetett? 
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A fűzfa 
 

Búsan magában 

Egy fűzfa kesereg 

Szél ha fújdogál 

Karcsú törzse megremeg 
 

 

Az alkony és az est 
 

Mint két szerető szív 

Mely lágy szerelmet keres 

Egymást öleli szelíden 

Az alkony és az est 
 

 

Ébredés 
 

A hajnal ezüst szirmain át 

Kedvesem 

Arcod édes pirkadását 

Meglesem 
 

 

Élet 
 

Életem élete 

Életed értelme 

Életté érlelte 

Életem s életed 

  

Életem adom 

Teérted 

Te énértem 

Lényem a lét 

Életem a tét 

S életünk a vég 
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A mulandóság küszöbén 

 

Már remegő kezekkel simítom végig 

A jelen számomra homályos virágait, 

Arcomra könnyezve rak fészket a vén idő, 

S eltörpülő homlokom szürke ráncaiban 

Évek bús borúja kong fáradt perceket. 

A harcos és kemény múlt süppedt izmaimba, 

Rendre parancsolva még a szív érzékeny húrjait, 

Utamon a volt idők poros vágyain ballagok, 

Jövőbe látó szemem a múlt emlékein pihentetem, 

S ilyenkor szívemben az évtizedekből előlép a végtelen. 

Néha még a létező semmivel küszködöm, 

S a nemlétező örök mindennel 

Az elmosódott távolból olykor, ha ismerős hangok 

Kedves, meghitt zümmögését hallom, 

Bágyadt legyintéssel elmosolyodom, 

Ha közte még fellelem 

Egykori, szilárd, büszke énemet. 

  

 

Én és a Kutyám 

 

Vigyázó szemekkel reám tekint 

E hűséges, jámbor állat, 

Nem hagyja, hogy magányomban 

Reám találjon a bánat, 

Ha dolgozom, mellettem van, 

Sétáimra büszkén kísér, 

Tudja minden titkomat, 

S farka csóvál, ha netán 

A gazdája épp rossz útra lép. 

 

*** 

Irodalmi ajánló oldal a Facebookon: 

 https://www.facebook.com/groups/irodalmi.reklam/  

https://www.facebook.com/groups/irodalmi.reklam/

