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KOVÁCS LÁSZLÓ (KOVYCS59)  
 

A hit halála 
 

Valahol onnan indult az egész,  

hol a sejtek génjein a kromoszómák spiráljai 

kódolva voltak.  

Valahol onnan, hol molekulák törtrészei 

parancsoltak az atomnak. 

Ott, hol az élet legkisebb sejtjének 

burkán elektronok száguldoztak, 

nem tudni, miért, elindult egy végső folyamat. 

Nem tudni, mikor és mi kódolta bele. 

Talán már a kéj pillanatában eldőlt sorsa, 

talán már akkor tudta az őssejtje, 

hogy önmagát öli meg szervezete. 

Nem szánhatott ilyen sorsot neki Istene! 
 

A sejt csak nőtt, egyre csak dagadt. 

Imával kezdte a napokat. 

Érezte, elfogy ereje. A napokat átszenvedte. 

Mikor kimondták a rettegett szavakat:  

rosszindulatú daganat, 

imádkozott ő mindennap:  

„Tekints le reám, Istenem, 

a vállamról legalább a kínokat levedd!” – 

Morfium mámorát, fájdalmát némán figyelte 

mellette... szobája falán a kereszt. 

Amíg betegsége engedte, mondott még néhány fohászt 

– de már nem könyörgött, nem hívta az Urát –, 
 

S mikor jött a végső óra, szemére fagyott 

a kín, merev pupilláján ott volt a kérdés: 

Istenem!... Mondd meg, miért?!  

Ágya mellett a szoba fala üres. 

Darabokra összetörve, az öreg padlón  

ott hevert a hite,  

ott hevert némán: a Kereszt. 
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Ki vagyok én? 
 

Ki vagyok én? Sejtekből gyúrt ember, 

elfeledett szakma vándora,  

kinek mára már nincs bányája,  

sem jövője, csak elnyűtt múltja, 

nem tudja, merre is vezet útja, 

hiába nézi, valahol elvész, 

homályban poroszkál a vége, 

felrótt szavakkal vésve az égre, 

végleg elillan a pipafüstben: 

szakmája, szeretője, kérges lelke, 

a füstben ellebben élete miértje,  

legvégül nem marad más belőle: 

kopott pipája, néhány rossz verse, 

fiába örökített néhány sejtje, 

meg talán sírkőbe vésett neve, 

ék és kalapács – bányászok címere –, 

néhány pajtásban... talán az emléke...  

 

 

Ingázók hajnala 
 

Kint harmatot könnyeznek a füvek, 

levél fonákján egy pók szendereg, 

hálón cseppek gyémántjai gyűlnek. 

Halk vonatfüttyben... álmos emberek. 
 

Az első vonat még éjben ébredt. 

Erdőben talán vadak neszeznek, 

csillagokkal az éj tovalépett, 

álmosan kattognak a kerekek. 
 

Mászik be a fény a töltés szélén, 

a vonaton arctalan emberek. 

Gyárak ásítanak a sínek végén, 

munkakedv a vonaton szendereg. 
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Előbújik a pók, zsákmányt remél, 

etetőre indulnak a vadak. 

A kontúrban lebeg már néhány levél, 

félálmok a fülkében csaponganak. 

 

A nap fényében megindult világ, 

a váltón még riszál egyet a vonat. 

Felnyíló szemek alatt karikák, 

peronon már látod az arcokat. 

 

Kint a harmatot belélegzi a nap, 

a pók hálójában már zsákmány rezeg, 

járják az erdőt szabadon a vadak. 

Ingázóknak: új nap... újabb menetek... 

 

 

Vége, fiúk, ennyi volt! 

(Az utolsó szénbánya emlékére) 

 

Gépkések rettentő ereje karmolja 

a megbolygatott évmilliók 

megszenesült nyugalmát. 

Pannon-tenger ’Eocén’ üledékén 

billegnek a fények,  

kénes bányalégben  

apró fejlámpák serénykednek,  

mint méhkasban a szorgoskodó méhek. 

Ingük hátára az izzadság sókérge  

térképet rajzol,  

nem adja kincsét könnyen a bánya, 

az üledék ereje ráfekszik 

a nyöszörögve roppanó gerendákra. 

Szénpor a bőr pórusaiban megül, 

mint korom takarja cserzett arcukat, 

– ők nem adják fel –, 

a szénfallal vívják kemény harcukat. 
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Nemes volt e harc!  

Bányászok nemes harca: 

harc az őselemekkel, 

veszéllyel, sújtóléggel 

– kísérte őket –  

az elhunyt társak arca.  

Harc a léttel, harc a nemléttel,  

harc a fájó emlékekkel,  

harc a hősök márványba vésett, 

soha nem feledett nevével. 

Ami legyőzte őket, az 

mégsem a bánya volt.  

A pénz aljas önérdeke 

mondta ki reájuk a végső szót: 

Vége, fiúk... Ennyi volt! 

 

A jó szerencse nem volt velük, 

Szent Borbála sem óvta meg őket, 

elfogynak lassan mind, 

nem lesz, ki a mesterségük átadja 

a következő nemzedéknek. 

Meghalt a bányászatunk, 

elfogy lassan a szakmánk, 

mint ahogy az emlékek, 

úgy, lassan, kopik el. 

Eltűnik az utolsó bánya is. 

Hiába köszönik: Jó szerencsét!  

…arra már senki nem felel. 

 

 

Ha te leszel... 

 

Ha te leszel magasban fenn a madár, 

én leszek szárnyid alatt a csendes szél, 

én leszek a fészek, mi majd visszavár, 

ha messze költözöl, én leszek a Dél. 
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Ha te folyó leszel, én leszek a híd, 

átölellek, mint a kedvesét karja, 

medred én leszek, ki távolba segít, 

ha meghal hullámod, én leszek partja. 

 

Ha te leszel a boldogság, az öröm, 

leszek az arcodon örök nevetés, 

én leszek teneked az életöröm, 

ha vágy leszel, én a beteljesedés. 

 

Ha szó leszel, én betű leszek benned, 

szerelem szavadban leszek az örök, 

bánatodban én leszek majd az enyhed, 

ha vársz reám, én mindig visszajövök. 

 

Vénül a szív, leszek, mi benned dobog, 

és leszek majd az éltető vér benne, 

én leszek az, ki veled álmodozok, 

leszek az, ki érted mindent megtenne. 

 

Ám ha egyszer majd elkopik szerelmed, 

vagy már én neked csak egy sírhant leszek, 

tudd azt, odaát is nagyon szeretlek, 

voltál nekem, engem csak az éltetett. 

 

 

zárszó  

 

díszített szavak,  

„Sodrásban” a gondolat,  

vajon megmarad? 

 

 

*** 

Friss irodalmi pályázatok a Poéta Irodalmi Portálon: 

http://www.poeta.hu/ 


