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Horváth Ödön 
 
Változtatás előtt 
 
Az embert túl sok kínálat kísérti. 
Nem tudja, mivel lepje meg magát. 
Miközben fontos teendőit végzi, 
elébe hullik egy letört faág. 
 
Ez a váratlan dolog megigézi: 
felkelti vizsgálódó hajlamát. 
Örvend, többé semmitől sem kell félni; 
elkerüli a bajok rohamát. 
 
Ezzel meg is oldódik minden gondja. 
A Belső Szózat nyájas hangon mondja: 
„Édesem, mától egy életen át 
 
magad ura vagy, csak a fényt kövesd! 
Hagyd el a régi utat: a kövest, 
a zötyögőst, s vele együtt Verát!” 
  
  
 

Hadd fogyjunk! 
  
Ma egymás pusztítása fajvédő cél. 
Gyorstüzelő fegyverrel bosszút állni. 
Vélt sérelmedhez ürügyet találni, 
hogy minél több áldozatot lelőjél. 
 
Vásárolj hozzá még néhány gránátot! 
Akit golyózáporoddal nem érsz el, 
a robbanástól meggyőző eséllyel 
hagyja el ezt a megcsúnyult világot. 
 
Ha valakiknek bosszant a pofájuk, 
tegyél róla, hogy ne sokáig lássad! 
Pénztárcádtól függ, szerezz be egy tankot! 
 
Azzal járd körbe a városi parkot, 
s a fűben heverészőkből néhányat 
vegyél célgömbödre és tüzelj rájuk! 
  
  
 

Könyörgés 
  
Tegyél csodát velem: 
gyógyíts meg Istenem! 
Áldásodra van szükségem csupán. 
 
Hűs erdő rejtekén, 
hadd járjak újra én, 
tizenkét év bénultsága után. 
 
 
 
 
 

Ha kezem verset ír, 
teljék meg a papír 
jól olvasható, elegáns betűkkel. 
 
Neked ez semmiség! 
Számomra élni szép; 
hadd szolgáljalak jóra készen, hűen! 
 
  
 

A pokol tornácán 
 
A pokol tornácáról visszanézve, 
ott látom közelben álló magam, 
mintha meztelen testem lángban égne, 
eltorzult vagyok és boldogtalan. 
 
Utolsó éveimet felidézve, 
a történtekről nincsen rossz szavam; 
úgy éltem, ahogy bensőm ösztökélte, 
bajban is, de többször zavartalan. 
 
Otthonülő lettem. Eséstől félve, 
úgy éreztem, nekem van igazam: 
ha nem indulok el a külső térbe, 
úgy nem botlok kőbe minduntalan. 
 
Sokat dolgoztam, de a pihenésre 
is sort kerítettem, mert jó, ha van 
lehetőség némi felüdülésre, 
hadd legyek, amíg élek gondtalan! 
 
 
 

Kiszolgáltatottan 
 
Gazemberek szeme, ha összevillan, 
abban a szent másodpercben átvillan 
az agyamon: vajon mit akarhatnak? 
Remélhetően, ha húsomba marnak, 
 
mély, hasított sebem nem gennyeződik 
el, mert velem a kutya sem törődik. 
Ha Isten őrizz, belázasodom, 
jó időre elmagányosodom. 
 
Csak jól fizetett betegápolóra 
támaszkodhatok. Rá is csak pár óra 
erejéig, feltéve, ha van pénzem. 
 
Kis szürke, műanyag ételhordóba 
téve, házhoz szállítja az ebédem, 
és kiszellőztet, ha akarom, s kérem. 
 
 
 
 
 
 
 
 


