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Horváth Ödön 
 

Lelkesültséggel 
 
Büszke, szárnyas paripádon 
rúgtass fel a csillagokig. 
Telehold van. Közel, távol 
összegyűlt nép csodálkozik. 
 
Nézi, ahogy felfelé szállsz 
a látható magasáig, 
s ott fenn, a Tejúton sétálsz, 
egész hajnalhasadtáig. 
 
Lovad hagyod, hadd legeljen 
csillagfüvet, fénylő szénát: 
a sötét éj ajándékát. 
 
Te csak mész, mész, elmélázva. 
Égi utadat bejárva, 
puha ággyal vár a reggel. 
 

 
 

Űrön át 
 
Ha életterünk tovább már nem tágul, 
s a végső percben megvilágosodtunk, 
lelkünk, akik tulajdonképpen voltunk, 
az ismeretlenség felé irányul. 
 
Valami csalogatja. Száll sietve. 
Kíváncsiságtól hajtva, sóvárgóan, 
homályon át, az elmúltaktól messze. 
Száll, száll… csak arra emlékezne: hol van! 
 
Itt semmi sincs. Untató, változatlan 
nagy űr, – mindenekelőtt gyanút keltő, 
bár tudatában ott cseng az ígéret. 
 
Ugyan csökkenően, de még hisz abban, 
hogy a ráváró, rejtélyes jövendő: 
véglegesen kiteljesedő élet. 
 
 
 

Jöjjön új világ! 
 
Szállj ránk égi harmat, 
mennyei öröm; 
szűnjék minden baj s vak 
emberi közöny. 
 
Add, hogy szent malasztod 
lelkünk járja át; 
közös akaratból 
jöjjön új világ. 

A testvériségből 
formálódjon más 
valóság! Nagy népről 
 
szóló látomás. 
Jézus keresztjéből 
támadt gyógyulás. 
 
 
 

Három csini nőd 
 
Ha úgy érzed, hogy szorít a cipőd, 
keress magadnak három csini nőt. 
Egyik szedje le róla a sarat, 
majd pucolja ki minél hamarabb. 
 
A másik mossa meg jól a hajad 
illatos samponnal, s ha még marad 
ideje, készítse el reggelid, 
(lehetőleg japán szokás szerint 
 
forró teát meggydzsemmel megkent keksszel) 
s masszírozzon meg, amíg hason fekszel. 
A harmadik gyorsan öltöztessen fel, 
 
hiszen nagyon jól tudja: dolgoznod kell, 
másképp tovább is szorít a cipőd, 
s elküldheted mindhárom csini nőd. 
 
 
 

Ha választhatunk 
 
Vannak tiltott és szabad dolgok. Lelkünk 
akkor boldog, ha kedvére választhat 
a kettő közül, Ha senki sem mondja 
meg: mi jó és mi helytelen számára. 
 
Majd tapasztalatai erdejében 
sziklákon, árkokon át bukdácsolva, 
tüskétől vérző sebbel, eltévedve, 
a puszta földön összekuporodva, 
 
a harmattól átázva, a hidegtől 
vacogva, reszketve szenvedi végig 
a szűnni nem akaró sötétséget. 
 
A hajnali dicsfény csak pislákolva 
kezdődik; az égbolton sötétszürke 
esőfelhők közül bontakozik ki. 
 
 
 


