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MOLNAR ZOLTAN

AzUToLsT Br,Őrrr
MOSOLY
Es te lehajtott zdszl óival
mint aki kivégeztetett
megérlrezik a virógok öre
a gödrirből szabadult meghaltaké,

A |rombitaszó eggé habarja
nép égtój elszórt csontjait
nyu gt al an r ím ekké knvdc s ol ó dn ak
sz é tkas zabol t, Irncagó hú s o k.

Mert aki istneri nevét az éjnek
s lrereszteli a megholt csecsemől<ct
nem talól bennem sehol nyugovósra
elveszetÍ színei bennem omolnak

Föl dből kisarjadt, felburjdnzó lélek
betM fal atj a őrülten naglo lank
bonongj csak csöndben, meghal az ég is
ércsomópon tj dn rozsdapnge j ótszik.

Véget nen érőn, ó, végeérhetetlen
ómyékom retk4i Isten haragjdt
szwnotnra éled a csüggeteg végzet
él etem, mint keszkenőt, kivasa|ja.

Vajon miért olnn uonzó a (mind.en-
kori) költÖ szamára az elemi lét, a
tolünh táuoli? Talán, mert. a
hiiltészet, tágabb értelanben pedig a
mtluészet ilyes ryszenlse,gre uú,gik,
arra, hop magótól értetodn legnn,
ueliink léaa és ueliink élo, mint ami
röszt oóllal éIetiinkbrl. A bonplult
uiszonyokat a (költaD kép nem:
Íeloldia, hanem : elrendezi, olyan teret
hoz lÍtre, amelybe rnagu,nh is, akik
szemléIjiik, beléphetiink, mert nern
fiiggetlm thliink, .Test a rót", szól a
uers, szenudÍse aan és öröme, ós e
hettÖ móg csak el sem kiilönítheto
qruóúó| s ha "énlerésre nincsen ír",
akkor ,b nyáj fiilkelti pásztorát",
együué keriil az, ami eredendÖen
e,giitt aan, toaóbb uonul a kiizöttiink
leua öröklétben. A fiatal és, amikéf
pen mi magunk is, törókeny élettl
hiilta a testi szenuedést mlam'ifele
érth etetlen dertt forósaként szemléli,,
íg tekint kí magóból, és ueu észre
szemíink elrtt elreitett dolgokat. Az
embei miuolt nem egyszerllen ui-
gaszra vorul, hanem arra, hop az
életet "mínt keszkenlt,, Isten ki-
uasalia, íg máis 1úi uiW terem'",
megmutatkozík a láthatatlan a
lá,thatóban, a nyela titokzatos csodfija
réaén. Molná,r Zoltán uersei ez?n az
úton _ ep régi mester sznuáual _
"gafurítják az óldósokat",
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L
Áz ember az, oni| eszik
anit elgondol és leír
a teuet érvek éltetik
de érverésre nincsen ír

eglségb en m é gis negm ara d
feszítse bdmiben erő
a tiimeponzós lelke rab
és nem amozdalatlan kiÍ

nem bontj a meg friglét so sem
azelképzeltsaléuzö
ö s s zefo nó d ik c s e nd e s en

szellem és vilógegeum
mezs gléj e m ógnes e s mező
wlaasa virdg szívemen.

II.
Vonzas a viróg szívemen
m élys é get h d] óz sz arlul ób
az éj szaluÍt megrmdelem
szülj e me g tenye s h aj nal dt

egrre lassuló zuhanas
és bdgadtfelemelkedés
minden szenvedélymds és mds
arcomra kinnyű |urcot vés

taps olnak, h o gth a elbulak
kéjsóvdr aratk lózban ég,,a bűne az, hogl létezlk,'-

mondjólc' bdr nincs ró semml ok
feltetelani: itt avég
s a természet levet|ezik.

ilI.
A természet levet|rBzik
n,ert ijrijk ideje lejórt
elfuto szellő lreze int
törli a vóndor ldbnpndt

e szm él kedé sre ké pt el en
az óllatnép s otl meglapul
hol megcsillan a véglelen
holdsugdrzas és lomb lehull

a nyój felkiilti pósztordt
afiastytik göncöltjn el
a nap helyén híÍltjégllerem

de isteni kéz rendez ót
romboldsa nem esztelen
nyomdban új vilóg terem.

tNÉI,Brna"lz
C ombhaj I aokb a fu I e s gtalarta
jdrja a lélek dt meg dt
felsebes dobogds az aorta
l e csípi rtil drel ő t t an glal dt

toj ds m asónyb a c s o m a go lj a m dr
berekeszti a tespdii éj
e|hullt szívére pdncélmaddr
nem rozs dós szabads d g1fe lrel y

magdbavarrja ingerét
idegen kíglo| zafulóz
babonaterhes test a rét
szederjesjÍt növeszt a ldz

belezuhog alétbe néha
ú pítj a kimus tr aJ t udvardt
reménye vak cédója léha
ébrentigrise alvardh

arcdra üwe ideje megdll a
hasúti sínekben rejtőzik el
csattanó piros vedlik a hdla
alóla nedvesen ő kikel

me gkii szörül i r őt h al dl ót
túlölésére nincs esély
kitiirési vtÍgón a TeremttÍ dtlát
s{Ítű és rtilöuébb setet a héj.


