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KOVÁCS DANIELA  
 

A Szépség koldusának 
 
Hány kusza álom sompolygott melletted, 
de sose jutottál messzebb a vágynál, 
s bár harminckét nyár szépsége megejtett, 
ugyanannyi telet keresztülfáztál. 
  
Mily parányi csöpp volt, amire vágytál, 
mégse váltotta valóra azt senki, 
míg te egymillió lelket tápláltál, 
tiédet nem tudták viszontszeretni.  
  
De úgy hordtad bölcs türelmedet végig, 
mint Krisztus hordta a töviskoronát, 
s hiába gázoltál bánatban térdig, 
szívedre húztad a világ nyomorát. 
  
Hamvas tenyered nem szorult ökölbe, 
míg fogukat fenték rád a nagyurak, 
ha be is fogtak álnok, buta pörbe, 
csak nemes lelkedet vitted tanúnak. 
  
Jaj, ma hogy óvnának, hogy védenének, 
most, hogy mindörökké fogva tart a rög, 
habár jól tudom, ma sem értenének, 
hisz nem te kiáltasz, a föld dübörög.  

 

 
Rívó kürtként vallom 
 
Mióta nem vagy, nem változott semmi, 
nem lett az élet se jobb, se több, se szebb, 
ma sem tudunk se megállni, se menni, 
tömjénfüst szálldos életlángunk felett.  
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 „A semmi ágán ül” a mi szívünk is, 
s a zord magányosság léket vág alánk, 
lenn szaporul a gazság, mint a pestis, 
s egyre terjed, mint parlagon a katáng. 
  

Nincs ma se rend. Az iramodó jövőt  
ma sem vigyázzák a nemes angyalok, 
dívik még a rang, s a rang alatt nyögők, 
s a sorsunkkal játszó Horger Antalok.  
  

Bóvli a tankönyv, a borítók között  
gyászos panasszal könnyezik a papír, 
de a gaz, aki a színfalak mögött  
tehetne ellene, hallgat, mint a sír. 
  

A mai költő? Ne is akard tudni, 
nívódíjat nyer itt minden szómaszlag, 
nem fog a költészet viadalt futni  
a talmival, az ablakuk vakablak. 
  

Rólad mit tart ez istenadta nemzet? 
Szentírásként fénylik az álságos múlt, 
az önkezűségért mindenki megvet:  
„E költő úgy halt, hogy élni nem tanult.” 
 
 

Üres zsebbel szívgazdagon 
 

Ha nincstelennek képzelnéd magad, 
mert nyomor-zárdádból nem vezet ki út, 
jusson eszedbe, hogy az a gazdagabb, 
aki másnak egy morzsát adni tud. 
  

Kotord bátran lélekzsebed mélyét,  
s ha az alján némi szóarany csereg, 
tudd, hogy olyan áldás ez, olyan érték, 
melyért ezren cserélnének veled. 


