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HAJDU MÁRIA 
 

Hóesésben 

 

Felhasadt az égbolt 

összes hófelhője, 

rázúdult az alvó 

erdőre, mezőre. 

 

Havas etetőre 

kék cinegék szállnak, 

apró színfoltjai 

e téli világnak. 

 

Téli álmot alszik 

a földalatti nép, 

békés biztonságban 

várja ébredését. 

 

Angyalok könnyei 

kristályokká váltak, 

hófehér világot 

földre varázsoltak. 

 

Betakarva minden 

szennyét a világnak, 

megmutatva színét 

fényes Mennyországnak. 

 

 
Az aggastyán 

 

Ezüstösen csillan haja szőkesége, 

sápadt mosolyával néz rá tükörképe. 

Szeme csillogását idő fakította, 

lépte szilajságát mára lassította. 
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Egyre élénkebbek régi emlékei, 

feltárulnak sorban múltja szépségei. 

Unokái csendben, körülötte ülnek, 

Minden egyes szóra feszülten figyelnek. 

 

Megszűnik a jelen, nem számít a holnap, 

barna és kék szemek fényesen ragyognak. 

Megvénült arcára áhítattal néznek: 

mese a gyermeknek – és élet a vénnek. 

 
 

Utak, lépcsők... 

 

Utak, lépcsők, kanyarok, 

hol futok, hol ballagok. 

Poros út vagy kövezett, 

vagy lépcső, mi fölvezet. 

Utak, lépcsők, kanyarok 

Beszélnek, s én hallgatok. 

Mi a helyes, nem tudom, 

kövek között elbukom. 

 

 

A tavasz festőművésze 

 

Ködöt lehel még a hajnal, 

dombokra ül ólomsúllyal, 

viaskodik még a Nappal. 

 

Erőlködik, meg-megfeszül, 

vastag ködnek ellenszegül, 

előbújik hegyek mögül. 

 

Aranyhaját míg kibontja, 

ködfátyolát felszakítja, 

harmatkönnyét felszárítja. 
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Vidámságot szór a földre, 

szürke tájat festi körbe: 

hol színesre, hol meg zöldre. 

 

Újrakezdi minden reggel, 

fényes, aranyszín ecsettel, 

rigófüttyös kísérettel. 

 

 

Örök május 

 

Téged kerestelek az egész világban, 

alig hittem el, hogy végre rád találtam. 

Smaragdszín szemedben csillag tüze fénylett, 

remegő ajkamon bársonyos csók égett. 

Halk szerenád volt a szívünk dobbanása, 

perzselő tűzzé vált lelkünk lobbanása. 

 

Hányszor jött a május, szép szerelmünk látva! 

Hány boldog év múlt el, újabbakra várva! 

Hány virágos nyárban fürdött a boldogság! 

Mennyi-mennyi álom és mennyi valóság! 

 

 

Földanyánk ölében 

 

Dús árvalányhajat ringató mezők, 

sasokat röptető, sziklás hegytetők, 

rohanó folyók, csobogó csermelyek, 

azúrszín’ tavak, mélyvizű tengerek. 

 

Méz ízű tavaszok, örökzöld nyarak, 

sűrű esőerdők vagy homoksivatag. 

Sodródó felhők nyargalászó szélben, 

viruló élet Földanyánk ölében. 
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Napkitörés bántja, légköri zavar, 

ostorozza testét mágneses vihar. 

Öregedő arcán számtalan ránca, 

mélyről feltörő erő barázdálja. 

 

Ózon köpenyével gyermekeit óvja, 

fáradhatatlanul a köreit rója. 

Földanyánk ölén létünk bölcsője, 

csillagok között lesz temetője. 

 

 

Kötődés 

 

Ha tekinteted lágyan simogat, 

a legszebb asszonynak érzem magamat. 

TE vagy nekem az oldás és kötés, 

örök kárhozat és mennybe emelés. 

Nincsen olyan, mit ne tennék érted, 

nincsen semmim, amit ne adnék néked. 

Reszkető ajkamon az érintésed... 

keresztre feszülnék, és meghalnék érted. 

 

 

Csak maradj még... 

 

Lábad elé szórnám az egész világot, 

a földgolyón termő, összes szép virágot! 

Felöltöztetnélek örök ifjúságba, 

soha ne maradjak árván e világba'. 

 

Ősz hajad majd újra gesztenyeszín lenne, 

kisimulna arcod ránctalan szép selyme. 

Csillogó szemedben gyémántok szikráznak, 

nincsen olyan kincs, mit cserébe adnának. 
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Laza kontyba fonnám gesztenyeszín hajad, 

mosolyogva néznéd a tükörben magad. 

Könnyű, nyári ruhád mindennap vasalnám, 

csak maradj még velem, drága édesanyám! 
 
 

Mint apró porszemek 

 

Porszemek vagyunk mind, 

a szél csak ránk legyint, 

szép csendben összerak, 

holdfényes ég alatt. 
 

Egy láncszem a láncban, 

egy sejt a világban, 

zöld a szivárványban, 

piros napnyugtában, 

kék tóban buborék, 

zápor, mi utolér... 
 

Ha véget ér éltünk, 

utunkon elveszünk, 

s parányi porszemet, 

örök csönd betemet. 
 

 

Augusztusban 

 

Már elcseni az éj 

a nappal perceit, 

egyre több az óra 

estétől reggelig. 
 

Egyre több a csillag, 

mi lehull a földre, 

így huny ki a fényük 

csendben, mindörökre. 
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