4t

MOLNAR ZOLTAN

AzUToLsT Br,Őrrr

MOSOLY

Es te lehajtottzdszlóival
mint aki kivégeztetett
megérlrezika virógok öre
a gödrirből szabadultmeghaltaké,
A |rombitaszóeggé habarja
nép égtójelszórt csontjait
nyugtalan r ímekkéknvdcsol ó dnak
szétkaszabolt, Irncagóhúsok.
Mert aki istneri nevétaz éjnek
s lreresztelia megholtcsecsemől<ct
nemtalól bennemsehol nyugovósra
elveszetÍszíneibennemomolnak
Föl dből kisarjadt,felburjdnzó lélek
betM fal atja őrülten naglo lank
bonongj csak csöndben, meghalaz égis
ércsomópontjdn rozsdapnge j ótszik.
Végetnen érőn,ó, végeérhetetlen
ómyékomretk4i Isten haragjdt
szwnotnraéleda csüggetegvégzet
életem,mint keszkenőt,kivasa|ja.

Vajon miértolnn uonzó a (mind.enkori) költÖ szamára az elemi lét, a
tolünh táuoli? Talán, mert. a
hiiltészet,tágabb értelanbenpedig a
mtluészetilyes ryszenlse,gre uú,gik,
arra, hop magótól értetodnlegnn,
ueliink léaaésueliink 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
.Test a rót", szól a
fiiggetlm thliink,
aan
ésöröme, ós e
uers, szenudÍse
hettÖ móg csak el sem kiilönítheto
qruóúó| s ha "énlerésre
nincsen ír",
,b nyáj
akkor
fiilkelti pásztorát",
együuékeriil 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 szenuedéstmlam'ifele
érthetetlenderttforósaként szemléli,,
íg tekint kí magóból, és ueu észre
szemíink elrtt elreitett dolgokat. Az
embei miuolt nem egyszerllenuigaszra vorul, hanem arra, hop az
életet "mínt keszkenlt,, Isten kiuasalia, íg máis 1úiuiW terem'",
megmutatkozík a láthatatlan a
lá,thatóban,a nyelatitokzatoscsodfija
réaén.Molná,r Zoltán uersei ez?n az
úton_ ep régi mester sznuáual _
"gafurítják az óldósokat",
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L
Áz emberaz, oni| eszik
anit elgondol ésleír
a teuetérvekéltetik
de érverésre
nincsen ír
eglségben mégis negmara d
feszítsebdmiben erő
a tiimeponzós lelke rab
ésnemamozdalatlankiÍ
nembontja megfriglét sosem
azelképzeltsaléuzö
ö sszefonódik csendesen
szellem ésvilógegeum
mezsgléje mógneses mező
wlaasa virdg szívemen.

sre képtelen
eszmélkedé
az óllatnéps otl meglapul
hol megcsillan a véglelen
holdsugdrzaséslomb lehull
a nyójfelkiilti pósztordt
afiastytik göncöltjn el
a nap helyénhíÍltjégllerem
de isteni kézrendezót
romboldsanemesztelen
nyomdbanújvilóg terem.
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CombhajIaokb a fu Ies gtalarta
jdrja a lélekdt meg dt
felsebesdobogdsaz aorta
l ecsípirtil drelő tt anglal dt

Vonzasa viróg szívemen
mélységet hd]óz szarlul ób
az éjszaluÍtmegrmdelem
szülje meg tenyes hajnaldt

tojdsmasónyba csomagolj a mdr
berekesztia tespdii éj
pdncélmaddr
e|hulltszívére
lrely
nemrozsdós szabadsdg1fe

egrre lassuló zuhanas
ésbdgadtfelemelkedés
mindenszenvedélymdsésmds
arcomra kinnyű |urcot vés
tapsolnak, hogth a elbulak
kéjsóvdraratk lózban ég
,,a
bűneaz, hogl létezlk,'mondjólc'bdr nincs ró semmlok
feltetelani: itt avég
s a természetlevet|ezik.

ilI.
A természetlevet|rBzik
n,ert ijrijk ideje lejórt
elfuto szellő lrezeint
törli a vóndor ldbnpndt

magdbavarrjaingerét
idegenkíglo|zafulóz
babonaterhestesta rét
szederjesjÍtnöveszt a ldz
belezuhogalétbenéha
ú pítj a kimustraJt udvardt
reményevak cédójaléha
ébrentigrisealvardh
arcdra üwe ideje megdll a
hasútisínekbenrejtőzik el
csattanópiros vedlik a hdla
alóla nedvesenő kikel
megkiiszörül i r őt haldlót
túlölésére
nincs esély
kitiirésivtÍgón a TeremttÍ
dtlát
s{Ítűésrtilöuébb seteta héj.

