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KOVÁCS DANIELA  
 

Hiszékenységed pórázán  

 

Bölcsőtől a sírig két lépés az út, 

csak néhány boldog éjnek álma ringat, 

s te állánggal égve nem is fogsz gyanút, 

hogy sorséjszakádra utolszor pirkad.  

  

Papolsz magadnak erkölcsről, morálról, 

szép szíved minden vágytól visszahőköl, 

holt lepke mond le így a hímporáról,  

rég-elfojtott láz az egykori hőről.  

  

Már elkezdesz hullni, mint az őszi lomb, 

s egyre csak sűrül a sorsra tett panasz, 

lélekkerted végén épül a sírdomb, 

és te még mindig „majd holnap”-ot kacagsz. 

 

 

Csakazértis 

 

Azt kérdezted, hogy érdemes-e élni,  

hogy van-e zátony a vágytengeren túl, 

s ha árnyék borít, merhetsz-e remélni, 

ha még a napfény is ellened fordul? 

  

Tudom, hogy most vad sorsszelek gyalulnak, 

s hogy pórázon tart ezerbéklyós szabály, 

de azt is, hogy álmaid ott lapulnak, 

ahol a szíved ver, ahol nyög, ha fáj. 

  

Merj élni! Ha száz lemondás is megtör, 

és úgy érzed, mind veszted felé sodor. 

Mint kiirtott fa, melyből újra feltör, 

ki tudja, melyik gyökérről a bokor.  
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Az utca és a föld fiának 

 

A távolban ma angyalsereg danáz, 

hol mennyei hárfák zengése zokog, 

lágy ütemére ring a zsenge kalász, 

lopott morzsáin a szívem feldobog. 

  

Két dobogás közt, csöndben Téged kajtat, 

akár egy együgyű, oktalan balog, 

bár szóra bírnám hűvös, síri ajkad, 

Te, visszajáró, Te, magasztos Halott! 

  

Ha ma élnél, itt, hol új eszmék forrnak, 

látnád, akad szív, melyben jóság tanyáz, 

nem éreznéd már keserét a sorsnak, 

s nem inná el végleg nedveid a láz. 

  

Nem tengődnél kifosztva, elhagyatva, 

mint itt, e versben, amelyben hangtalan 

senyved egy mondat, ahol megtagadta 

a hű állítmányt az áruló alany. 

 

Óvnálak. Úgy lennék eléd szórt remény, 

hogy messze elűznék minden bántalmat, 

ma végre csügghetnél meséid tején, 

s a nagy mindenséggel mérhetnéd magad. 

 

Látod? Eggyé válok a kábulattal, 

s míg szemem sarkán egy könnycsepp kiragyog, 

rám sziporkázzák fényük ámulattal  

a szép homlokodon kigyúlt csillagok. 

 

*** 

Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is, 

ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

nézheted/hallgathatod meg: http://youtube.hu/Verslista  

http://youtube.hu/Verslista

