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Könyvajánló 
Horváth Szabolcs: Új idők 

Horváth Szabolcs, a 25 éves kortárs költő vegyes érzelmekkel 
és gondolatokkal tekint vissza az elmúlt időszakra. A Három-
százak nevet viselő első, és a Visszatapsolva című második 
verseskötete után jelentős változások következtek be a költő 
szürke hétköznapjaiban. Az új érzések, egy új mentalitás és egy 
régóta lobogó szerelem lángja harmonikusan elegyednek a 
verssorok mögött. 
„Az írás, és az élet rögös útjain olykor megesik az alkotóval az, hogy 
nem azonnal áll neki a következő munkájának és bizony megtorpan.(...)” 
A költő verseiből sugárzik a kitartás, a szerelmi versekben meg-
jelenő küzdeni akarás áthatja az egész kötet hangulatát. Gyak-
ran jelenik meg az érzelmek valós környezetbe való kivetítése, 
de mindig sajátos formát vesz fel a megfogalmazás: 
 

„A tenger felett repülök, 
S a víz oly sima; 

Csak a Napnak fény, 
Az csillan meg rajta. 

(...)Sosem megy le a Nap, 
S gyönyörű a sarki fény; 

De legalább elmondhatom azt, 
Hogy ez az egész, az enyém.” 

(Horváth Szabolcs: 
Tíz emelettel lejjebb a mennyországtól) 

A kedves naivitáson és gyermeki érzéseken fekvő gondolatokat 
néhol kifejezetten lehangolt hangulat festi feketébe, de ez csu-
pán ideiglenes állapot. Mert minden változik, és mindig jönnek 
új idők... 

Mészáros Botond 
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Esőség (Színfal mögött) 

Mily esőségben reggeles, 
Terjengve zúg földre esője szentje; 
Földét áztatva el, 
S így emberek áznak bőrre. 
 
De ridegség ölelő; 
Mondanák, csak szemerkél, 
S talán éppen csak, 
A segítség is elkél. 
 
Szürke az ég, 
És fényes az út; 
Merre vezet ki innen, 
Az a jó biztos út? 
 
Szentséges eső, 
Milyen a bűn, és az öröm? 
Midőn hátam veri el, 
S ujjam fázik, s töröm. 
 
Időnként dörrenne, 
De még csak szólalni sem mer; 
Csak a csatorna, s patak, 
Az nyerheti el. 
 
Felnéznék-e reá, 
De könnybe borítana; 
Talán hallanám is, 
Ha megszólítana. 
 
S a felet, 
Vajon milyen lenne súlya? 
Műfajilag megnevezhető; 
Könyörgés, avagy óda. 
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Könyörögnék érte, 
Csak meg hallgasson engem; 
S ha meghallgatá, 
Már el nem keveredem. 
 
Dicsőítem őt, 
Mert az esőben él maga ő; 
Szemével így is lát, 
Pedig takará el a sűrű felhő. 
 
Láthatá már, 
De oly sűrű a könyörgés; 
S mégis, 
Mindegyikük egy elvetés. 
 
S az az egy álom, 
Még mostan is távol áll; 
S a lábaim az otthontól, 
Már réges-rég messze jár. 
 
Járom az utam, 
A megszokott utcákon; 
De még érezni, hogy él, 
Bennem az az egy; szentséges szép álom… megtalálom. 

2012.11.13. 
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Egy lezárult szakasz 

Elfeledném, írását, 
S keze simogatását; 
De látni nem láthatom, 
Az ő kis hasonmását. 
 
Lezárt tán, 
Egy életem része; 
S úgy gondolok reá vissza, 
Mintha lett volna ötven éve. 
 
De csak hónapok teltek el, 
S mégis fáj, oly nagyon; 
Siratnám temetésén, 
Könnyeimmel gazdagon. 
 
A bent a csőben effektus, 
Vagy, mint a biciklizés; 
Újra és újra előjön, 
Ez hát ez az egész. 
 
S magával rántá, 
Azt a világot; 
Kit imádhatnék, 
S tán imádok. 
 
Az álmaim már-már valóság, 
Kész orvosi eset; 
De a költőmet… 
Ki soha el nem esett. 
 
Úgy soha, hogy meghalva, 
És félbe szakítva; 
A ferde kritika is tán, 
Újra olvasva. 
 


