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KOVÁCS LÁSZLÓ (KOVYCS) 
 

Homokóra 
 

Mikor e világra léptünk, 

életünk megkezdődött, 

az óránkban a kimért homok  

pergése elkezdődött. 

Előre nem tudni,  

mit rejtenek a homokszemek, 

de ne felejtsd el,  

bármit is teszel, a homok pereg. 
 

Fent benne van a születés,  

küzdés, öröm, kín, szeretet s halál, 

ott van minden bizony: a jó, a rossz,  

ami az életedben rád talál. 

Szerelem, gyönyör, szépség,  

öröm, nevetés, a kín, a fájó könnyek, 

le a sorsod hullik, bármit is teszel, 

a homokszemek peregnek. 
 

Viszik magukkal az elmúlt perceket,  

amit már megéltél, 

minden ott van, amit elértél,  

az is, amit csak reméltél. 

Te élsz, teszed a dolgod,  

az időszemcsék egyre csak fogynak, 

rajtad múlik, hogy volt-e értelme  

alul a halomnak! 
 

Rejt-e eleget a halom ahhoz,  

hogy mondják, valamit tettél, 

marad-e valami maradandó  

abból, amibe belekezdtél? 

Éld hát úgy az életed, 

szeretettel említsék majd nevedet! 

Akkor majd... mikor életed órájából  

az utolsó homokszem is lepereg. 
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Nagyi háza 
 

Üresen áll már az öreg, vályogfalú ház,  

az utolsó meszelés pereg a falakról, 

repedezett a fala is, múltat őriz  

a szúette gerenda, a padlásfeljáró, 

régen volt felmázolva a döngölt földpadló. 
 

A berendezéseit elhordta az idő, 

nem maradt más, csak egy vén, öreg szék, s az emlék, 

jó nagyanyám arca, ki e széken ült, s mesélt. 

Egy elemi osztályt végzett, de bölcs volt, öreg, 

én meg lehettem tán akkor olyan hatéves. 
 

Madzaggal kötötte ő fel a szemüveget, 

– én akkor még nem tudtam –, jobbra biz’ nem tellett.  

Olvasta a könyvet, legtöbbször a Bibliát, 

mindig jóra tanította ő az unokát. 

Istenem, de rég elvesztettem a nagymamát! 
 

Az Élet messze sodort tőle és falumtól, 

a fejemre ezüstöt hintett már az idő, 

megviselt, mint e házat a múló esztendő. 

A régi ház megöregedett, nem lakják már, 

csak régi évek, emlékek, pókok, egerek. 
 

Itt ülök magam, néha a múlt moccan csak itt, 

nyikkan az öreg ajtó – a szemem rátekint –, 

úgy, mint aki nagyon-nagyon vár még valakit. 

A Nagyit. Jó lenne, ha belépne úgy, mint rég, 

elhalmoznám szeretettel, csókolnám kezét. 
 

Megcsókolnám én azt a ráncos, öreg kezet,  

vissza tudnék abból adni, mit tőle kaptam, 

a szeretetet. Megköszönném, hogy újra itt 

hatéves lehetek. A vén háztól most búcsúzom, 

s érzem, itt hagyom emlékeim és a szívemet. 


