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KUTASI HORVÁTH KATALIN  

 
Együtt – nélküled 

 

Pokol szélvészében kavargok, félek… 

Örvénylik körülöttem a szörnyű kín.  

Meggyötört, zord bűnösök közt eszmélek, 

Szennyes örvény ostoroz, tetemre hív.  

Újra meg újra elkárhoznék érted, 

Csókodért epedek, újra áhítom.  

Szívedre hallgatsz? Érdekeid sérted. 

El nem érhetlek, így könnyem szárítom.  

 

 

Elhaló kérdés 

 

Csillagok jöttek-mentek, 

Ébredt vagy feküdni készült a város. 

Éjszaka álmok, 

Nappal vágyak kergetőztek, 

Este sem pihent a lélek, 

Nappal sem tette dolgát…  

Csöndre vágyott, de nem lett, 

Olykor szitka dübörgött, 

Zümmögött máskor búja. 

Álmodott ébren, majd hökkent, 

Nyugtalan virrasztott éjjel.  

Fáradtabb volt, mikor felkelt, 

Kialudt lelkesedése, 

Csöndesült szívverése. 

Céljait szellő sodorja.  

Felébred egykori énje? 
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Az Oszoly csúcsán 
 
Soká kérleltem, játsszunk, daloljunk,  
Keressük fel a virágos mezőt…  
Elfelejthette, mennyire szerette  
A tavaszi erdőt, az éledezőt.  
Tülköltem volna elefánt-hittel,  
Hogy akarja akarni a régi mosolyt,  
Hogy kívánja megmászni még egyszer,  
Újra Csobánka mellett a sziklás Oszolyt.  
Nem ér fel csúcsára zaj, se aggódás,  
Békét teremt a kettős kereszt,  
Ha kősziklává válsz, idefent maradhatsz,  
De családod vár, hát útnak eredsz. 
Kétes szabadság, mit a csúcson érzel, 
De átéled, igaznak tetszik neked, 
Újra és újra keresed, kívánod, 
Felcsendül vágyad, a múlt üzen neked. 
 

 

Arany János nyomában 
 
 Ha életemet már én is megjártam volna, s ha lábam hétköz-
nap is kedvére, minden vágyammal együtt kóborolna, böl-
csebb lennék, tudom, most még így hiszem. Szívem sem do-
bolná hangosan a baját, elfojtaná halkan minden egyes jaját. 
Csendesen verné csak ütemét, míg lehet, észrevétlen lüktetne, 
semmiképp sem sürgetne. Megmaradna helyén, nem ugrana 
nagyot, fejcsóválva szemlélődne, de nem érezne haragot.  

Vagy lovak vontatnának lassúdan zötyögve, kik nem vág-
táznák által napjaim sorát. Nem közlekednék a tömeg ellené-
ben, komótosan követném csak patáik nyomát. Nem verse-
nyeznék már kevély fogatokkal, másra hagynám inkább a cifra 
bakot. Irigységem tényleg elcsitulna olykor, nyugalomba es-
nék, bár ráncolnám homlokom. Baktatnék én szótlan, bár le-
het, hogy pusmognék, morognék is kissé, de csak úgy melles-
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leg, az út szélin az embernek ehhez tán van joga… S hogy 
néznék szemébe, kinek fölfele áll orra? Honnan tudja, hogy ő 
majd mikor kerül sorra? Miből is gondolja, hogy fölöttem áll, 
miért is képzeli, hogy engem lepipál? 
 Ha bevernének sárral, minek pörlekednék? Megvárnám, 
míg rám szárad az idegen gőg nyoma. Hisz sárból tapasztottak, 
s ha porral elegyednék, mi bajom lehetne, porrá leszek úgyis. 
Bár még marasztottak, nem is menesztettek, nem is szalasztot-
tak, egyelőre nem hagytam ott minden fogam.  

Sok-sok virágocska nyílik az útszélen, mit észre sem vesz-
nek, ám felderíti szívem, s bár fel is vehetném, helyén hagyom 
inkább, hisz oda tartozik, ha nincs is túl jó sora. Nem szakítom 
le hát, így is kedvemre van, megvan az örömöm, elégedett va-
gyok. Van, mit nem kaptam meg, de kárpótolva lettem: kézje-
gyemet itt-ott örökül hagyom. Néhány bizonyítvány őrzi való-
ságom, s tán nem marad a földön semmi adósságom.  

Nyugodtnak hittetek, nyughatatlan voltam, derűsnek látta-
tok, csak titokban sírtam. Irigyeltétek is a lelki békémet, nem 
tudtátok, hányszor kergettem el az újabb rémséget. Független 
már nem leszek, de nyugalmat tán lopok, fogadalmat nem te-
szek, kérlelni sem fogok.  

Pennámat nem adom, az írás a barátom, gyógyírt lelek benne 
én, minden szó sajátom, lelkem egy-egy darabja, mit kitárok 
elétek, szegett szárnnyal botladoztam. Még jövök felétek… 

 

 
Számvetés 
 
Őszintébb voltam, mint kellett, 
Szívemből csak jóra tellett.  
Igazat mondtam, vagy hallgattam, 
Rémültem, ámultam, jajgattam… 
Ócsároltak vagy bálvánnyá váltam, 
Zsémbeltem, sokszor magamban jártam, 
Átszíneződtek a letépett rózsák, 
Kinevettek a szeszélyes Hórák. 
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Kutyasétáltatás 

 

1. 
 Nem jön ez a nyavalyás, mindig megáll, mindent meg-

szagol, minden érdekli… Állandóan úgy kell arrébb rángatni. 

A kutyafáját neki! Csak azt nem értem, miért nem az asszony 
kínlódik vele. Ő akart kutyát! Sétáltatni persze már nem tudja. 

Vagy inkább nem akarja. Ki tudja ezt a nőszemélyeknél eldön-
teni? Így a lába, úgy a dereka, most a migrénje, máskor a köz-

érzete, aztán a vasalást vagy a mosást kell befejeznie, épp a 

pakolás közepén van, át kell ugrania a szomszédba, ki kell 
venni a dunsztból a befőtteket… A legváltozatosabb kifogáso-

kat képes kitalálni! Mennyivel jobb lenne a karosszékemben 
ücsörögni, olvasni az újságomat! Vagy legalábbis úgy tenni! A 

méreg visz nemsoká a sírba! Aztán hozhatja ő le ezt a korcsot, 

nem lesz kit palira vennie! Úgyis kierőszakolja ez a kis vaka-
rék, hogy kijöhessen! Addig ugat, míg le nem veszi az ember a 

pórázt a fogasról, és ki nem nyílik az ajtó… A fene sem akar 
magyarázkodni a szomszédoknak! Nem is tudom, kire harag-

szom jobban! Az asszonyra, akivel 58 éve együtt élek, és ha-

zahozta, vagy a kutyára, akit már hét éve sétáltatok helyette! 
Gyerünk már, te! Megint mit találhatott, ami olyan érdekes! 

Ebadta! Ne húzd az időt, elég volt a kirándulásból! Na, itt is 
vagyunk végre! Mit csinálsz, te!? Pont a kapuban? 

 

2. 
 Szép kis séta lehet, mondhatom! Az én kicsikém sze-

me azt mondja: „Itt már semmit nem lehet! Azt már megszok-
tam, hogy egy pillanatra sem tudok megállni, semmit nem tu-

dok megszaglászni, egy kutyalányt sem tudok rendesen meg-

nézni, mert azonnal szorul a póráz a nyakamon, de mostaná-
ban a legelemibb dolgokra sincs módom. Jól rám unt már ez a 

vénember! Eleinte örültem, mikor asszonyom helyett lehozott, 
még hálás is voltam érte. De ma is minek jöttünk le egyáltalán, 

ha kész kínszenvedés ez a séta neki is, meg egy ideje nekem 
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is… Még véletlenül sem tudok könnyíteni magamon, mert 

ahogy megállok, és rákészülődnék a dologra, abban a pillana t-
ban ránt ezen a fránya zsinóron. Menet közben mégsem lehet 

elvégezni az ilyesmit!” És akkor az áldott jó uram csodálko-
zik, ha az én kincsem kínjában a kapuban végzi el a dolgát, 

mert amíg a kulcsát keresi, van végre egy kis lélegzetvételnyi 

ideje, a szükség pedig nagy úr! – Csoda, ha haragszom? Ez a 
Pali elfelejtette, hogy miért viszi le ezt a kis tündérfit? Olyan 

jól nevelt kis kutyus az én drágaságom, véletlenül se tenne 
ilyesmit az otthonunk előtt, a ház lakóinak szeme láttára! Min-

dig csak a méreg van ezzel az emberrel! 58 éve nézem már el a 

hibáit. Mosok, főzök, takarítok rá, mindent megcsinálok. Ő 
meg? Ha rajta múlna, ki sem mozdulna a karosszékéből! Pedig 

ráfér egy kis séta! 
 

 

Madárűző 

 

Nyűg dühével megátkoztak,  

Haragszol a világra, 

Értetlenül nézel körbe, 

Megindulnál – hiába. 

Nem visz már úgy fájó lábad, 

Megnőtt a súly kezedben, 

Lehetetlen vágykavalkád 

Mozgolódik lelkedben. 

Hol van már a régi virtus, 

Csatárszellem tovaszállt, 

Küzdelmes egy életpálya, 

Ezer fájás rád talált. 

Májad tépték, szíved marták,  

Véred hány tűből fakadt? 

Merre vagy, híres Héraklész? 

Kergesd el a madarat… 
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Többekhez 

 

 Daloltam a hiábavalóságról. Panaszoltam visszhangtalan-

ságom is. Rájöttem, hogy mégsem egy nyelvet beszélünk, és 

még csak el sem játsszuk, hogy figyelünk egymásra. Tisztelet-

ben tartom szólásod szabadságát. Te mérhetetlenül visszaélsz 

vele. Ha egy szobrot állítanék a magam helyibe, nem járnánk-e 

jobban mind a ketten? Mereven bámulhatnálak, érzelmek né l-

kül. Nem kéne megkeményíteni a szívemet. Nem fájna, hogy 

rám sem hederítesz, s tán mégis jobban megfogna a művészet 

ereje. 

 Nem kéne kérlelnem újra meg újra, hogy velem is fogla l-

kozz, hisz hasztalan. Merev vagyok úgyis, a múltban reked-

tem, miért is választanál engem, hisz jóval érdekesebb jelened. 

Elhalasztod, igaz, hisz a jövőben merülsz el, azonnal unalmas 

lesz számodra a meg sem élt pillanat, mosolyod nem annak 

szól, ki előtted áll, szemez, csak az lehet érdekes, ki az éteren 

át üzen.  

 Családod is elveszít, idegen lesz neked, nem érzed az illa-

tot, kihagy a füled, tapintani egyet tudsz, az érintőképernyőt, 

így tapintatlan vagy, s a szép szót csak zajnak érzékeled.  

 Félek, kong a belsőd, bár szép a külső máz, s plakátra kí-

vánkozik kellemed. Messziről lerí: amíg virulsz, dísz vagy, de 

amint összetörsz, nincs már tovább helyed. Mintha ezt érez-

néd, ezt bosszulnád rajtam, tán mégis tudod, hogy értéket je-

lenthettem valaha, s mint egy megunt tárgyat, hanyagul félre-

löksz. S hogy összetörök közben? Észre sem veszed…  
 

*** 
 

Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is,  
ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

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


