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KUTASI HORVÁTH KATALIN  
 

Feltételesség 
 

Ha a vágyak körülöttem nem incselkednének, 

Ha a sors kötelével nem fogna be rabjának, 

Ha létbokraink újra örömtől reszketnének, 

Ha a szentek a képekről ránk mosolyognának, 

Ha a női praktikák hatékonyak lennének, 

Ha egykorvolt énjeim mind kecsesen járnának, 

Megkoszorúzva állhatna életemnek szobra, 

Aranyat tükrözne, csupa szépről árulkodna. 
 
 

Kiszakadva 
 

Arany nap dúdolva kandikált az égen, 

Léggömb voltam egykor, kipukkadtam régen. 

Nem is néztem körbe, árnyékok siettek, 

Langyos szellő hajtott görnyedt leveleket. 

Elszakadt a cérnám, próbálták kötözni, 

Lehetetlent vágytam: magasban körözni. 

Ragyogott a remény, kacéran megcsillant, 

Gagyogott a gyermek, üvegszilánk villant. 

Koldus-szívem tárul, megoldásra vágyik, 

Olyan ember nem él, ki sosem hibázik! 
 
 

Kettősség 
 

Kikelet kopogtat, kertembe kacsingat, 

szelíd szavú szellő szisszenve szólongat. 

Rebben a rigószárny, rekettye rárezdül, 

halk hegyek hajnalán hűs halál hegedül. 

Sajdul a sáfrányom, sarló simogatja, 

oktondi orgyilkos osztalékát ontva. 

Babér babusgatja, búsan bajmolódik, 

zergevirág zizzen, zuzmó zúgolódik. 
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Fent és lent 
 

Csillog a fodor, árad az áram. 

Tarajok közt villan a fényes ezüst. 

Reszket a folyam, vibrál a tajték, 

Csobban a mámor, háborog a lét. 

Hiába aranylik, csillan a felszín, 

Könnyen hevíti a nap sugara. 

Hasítja árnyék, hajó motorja, 

Meginog rajta a villódzó ég. 
 

Fecseg a felszín, könnyedén zajlik, 

Nyaldossa egyre a fellegeket. 

Tükröset játszik, kelleti habját, 

Párját ritkítja a rekkenő fény. 

Halak pikkelyét megfényesíti, 

Veszélybe libben az izgő sügér. 

Gyönyörűséget sugároz minden, 

Rettenet csapkod, hiába remélsz. 
 

Madár karmában kopoltyú tátog, 

Egyre messzebb már a folyófenék. 

Biztonságodból kiemelkedtél, 

Medernek mélyén a homok dalolt. 

Sötétnek hitted, elszomorított, 

Magányod éjén csak súlyos kő állt. 

Felfele úsztál, tempóztál egyre, 

Azt hitted, fénylik, hát szép felszín vár. 
 

Csalóka mámor feltörni, vágyni, 

Vakító fényben meséket látni, 

Rideg valóság józanít ott, lent, 

Lassul a tempó, nyugalmat így lelsz, 

Hány kincsesláda merült a habba, 

Súlyánál fogva szürke iszapba? 

Hidd el hát végre, aranyad rád vár, 

Ne bánd, hogy moha rejti varázsát… 
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Hínárok közt 

 

Hínárok közt úszom, kóstolgat az iszap. 

Tavirózsa nyílik, talán engem sirat. 

Lehúz bánatsúlyom, a felszínre vágyok, 

Körülvesz az örvény, hiába kiáltok. 

Túl nagy a tófelszín, nem látom a partot. 

Léleksajkám inog, eddig még megtartott. 

Jó lenne egy zöld ág – kapaszkodni benne, 

reményt támasztana, hittel kecsegtetne.  

Kellene egy galamb, aki elejtené, 

megszállhatna akkor a vágyott békesség. 

Célba vergődhetnék megoldást találva, 

bánatom süllyedne inkább a mocsárba! 

 

 

A tánc vége 

 

A világ azonnal táncra perdült, 

midőn a tiszta szándék elferdült. 

Fekete ruhában libbent hosszan, 

tudta, így sokakat jól felbosszant. 

Keringett tovább a bevált pályán, 

férgesült gyümölcse életfáján. 

 

Egyre csak hajlong, kecsesen lépked, 

gonoszságával még mindig kérked’. 

Vonaglik kéjjel, hazug reménnyel, 

vágyakat röptet, játszik szegénnyel. 

 

Hiába fátyla, látszik az arca, 

eldől a Jó és a Sötét harca. 

Halálba nyargal, gyorsul a ritmus, 

keserv az élet, kiszáradt citrus. 

Szédülten ájul száraz avarba, 

lelketlen teste már kifacsarva... 
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Életvonalaink 
 

Szemeid megteltek meleg fénnyel, 

Csúcsokról ránk leső reménységgel. 

Tenyeredben ígéret moccant egyre, 

El nem árult álmaink titka lebbent, 

S szívünk minél gyorsabban dobbant újra, 

Sziszüphoszként néztünk a sziklasúlyra. 

Merengve nézem a szelíd völgyet, 

Mégis kidönti a vihar a tölgyet? 
 

Zománcos bögrémben megcsillan arcod, 

Nem kímél jelenünk, fizetjük sarcod. 

Szirommá lényegül vágyunk és jajunk, 

Nem lebben, megtapad, felbosszant bajunk. 

Nem vigasztalhat az egykori pompa, 

Bármelyik szívélyes Párka is fonta, 

Összegubancolta sorsunk fonalait, 

Tenyerünk torzítja jövőnk vonalait. 
 

 

Behálózva 
 

Hálót fon ez a rusnya kéjenc, 

rosszabb, mint egy fizetett bérenc. 

Párkát játszik, csorog a nyála, 

mesterműve vágyak halála. 

Selymet göngyölít, kérget bélel, 

harmat cseppjében mérget érlel. 

Meghitt múltat csillant az ágon, 

most egyedül vagy a világon. 

Bár behálóztak, körbenézhetsz, 

magadban felmentést intézhetsz. 

De nincs kegyelem, nincs itt féltés, 

Halvány remény a visszatérés. 
 

Áldozat voltál, az maradtál, 

kő helyett most fűbe haraptál... 
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Feled-tél 

 

Hűvös, kimért a táj, lerí az elegancia, 

Halvány pasztellszínek neszeznek, s elsápadt fények. 

Ridegen tartott lelkek, megfagyasztott remények 

Sejlenek, míg belénk szorul a tolerancia. 

 

A komorrá s magányossá szürkült léleksajka 

Irigykedve vesztegel a cövekhez kötötten, 

Része már a télnek, őszből itt felejtődötten, 

Ülése alatt mesél árulkodó avarja. 

 

Békésen pihenget, karcosan ijesztget a gally, 

Néma üzenete felsérti kusza lelkedet, 

Ráreccsen a tóra, s egyre karistolja eged, 

Felszisszen a szenvedés, a ki nem mondott sóhaj. 

 

Hóba burkolóznak hát szégyenlősen a bokrok, 

Pőre fák nyúlnának új, tavaszi ruhájukért, 

Egyelőre hálásak lilás fénypalástjukért. 

Oly meseszerűvé lettek a tavaszi csokrok! 

 

Visszaszorul a jég, de összenőhet újra még, 

Elferdül az árnyék, furán eltorzulhat énünk, 

Egy pillanatra feledtél, nehezül a lényünk, 

Egymásra találásunk napja nem is volt oly rég! 

 

 

Foszlányok 

 

Öröm a jámbor felleg, öröm a tiszta lég. 

Öröm a reményfoszlány, bánatot űzhet még. 

 

Szabadon járkálsz egyre, félelmed elhagyod, 

Talán majd egykor, máskor valahol megkapod… 

 


