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KOVÁCS DANIELA  
 

Az egyenesek útja rögös 

 

Vigyázz az adott szóra, meg ne szegd, 

erkölcsben legyél tiszta, mint a hó, 

s ha álszentek nyelvkorbácsa ver meg,  

örülj, hogy nem vagy közülük való!  

  

Légy különb náluk, s harapd a nyelved, 

ha rábólint egy aljas alkunál,  

s meglátod, úgy fénylik majd a lelked, 

mint vízesésen át a napsugár. 

  

Hajolj le hozzám, megsúgom néked 

egyszerű nyitját a nagy titoknak: 

száz világvihar szaggathat, téphet,  

s törnek a szálfák, de nem inognak. 

  

Törj inkább ketté, de sose engedd, 

hogy szégyenben valaha elpirulj, 

hogy más szívén seb legyen a neved, 

ha múlnod is kell, emelt fővel múlj! 

 

 

Új életút előtt 

 

Már nem fordítanék az idő rendjén, 

és nem vágynám vissza, ami elveszett, 

nem csüngnék árván a mostohák lelkén, 

s nem ítélkeznék Isten elve felett, 

  

nem bolygatnám többé titkai bogát, 

és igyekeznék semmit sem tagadni, 

áldanék minden földöntúli csodát, 

s csak egyre vágynék: adni, adni, adni... 
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Veritas vincit 
 

December három. Szárszó borús egén 

ma újra gyászszalagként feszül az éj,  

s a vassal kivert pálya végetlenjén 

örökmécsként ég a karcsú holdkaréj. 
 

Az állomás fölött síri csönd terül, 

s míg fészkére gondol minden elmenő, 

egy vonatárny a vastalpakra vetül, 

és a nyolcvanéves múlttal egybenő. 
 

Sípszó jajdul, a halál acélsípja, 

a szél is ríni kezd, a sín megremeg, 

s míg a szégyen-könnyét eléd gurítja, 

felnyílnak benne a sosem forrt sebek. 
 

Jaj, hiszen ő látta, szemtanúja volt, 

és igazságért kiált nyolcvan éve. 

„Önkezűség? Koholmány, csúf szégyenfolt!” 

szajkózza, hogy a becsületed védje. 
 

De senki sem figyel, szavát nem hallják, 

mindhiába üvölt, mindhiába sír, 

ám egyre hinti az igazság magját, 

talán egy napon a való győzni bír. 
 
 

Tükrünk, tükrünk... 
 

Mint a néma sejtés, szendereg a táj, 

lábujjhegyen jár odakünn a szél is, 

s bár húsába a tél tíz körmével váj, 

álmokat sző mégis.  
  

Míg mi, szélütött, dölyfös alvajárók, 

egyre csak sötéthez szoktatjuk szemünk, 

s míg sorséjünk szövi fölénk a hálót, 

álmodni se merünk. 
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Taposs utat! 
 

Az ádáz harcnak vess már végre véget, 

fordíts most hátat a senki-gazoknak, 

ne törődj velük, ha rajtad csacsognak, 

titokban ők is sírnak, fáznak, félnek.  
  

Te jó vagy. Legyen szent célod a béke, 

neked már nem kell megtanulnod adni, 

s tudod azokat testvérül fogadni,  

kik vakon loholnak a semmiségbe. 
  

Légy te az első, ki mindenkit szeret, 

építs ott is, hol mindenki más rombol, 

s mikor az aljasság leginkább tombol, 

szórd szét a szíved, mint pelyvát a szelek. 
 

 

Mily kevés a szó 
 

A liget alszik. Csöndesen szuszog 

az ágak közt a langyos nyári szél, 

s minden ágról édes béke csurog 

séddé dagadva járdánk szélinél. 
 

A Hold méze ablakon belebben, 

habos selyme a falakra vetül, 

lágy csipkét horgol, majd rezzenetlen 

az álmos szobám sarkába leül. 
 

Tollamért nyúlok. Mint aki fényt csen, 

ezt a szent idillt versbe önteném, 

de már az első betűnél érzem, 

égi varázshoz földi szó szegény. 
 

*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

http://www.facebook.com/kortars.magyar 
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