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Molnár Zo\tán

kiLze,í Íők dalai,
ő, kicsiny mo'do,rak

e|rejtőzik a test s(irűjében
tétőva |e|kem
árnya idegen ideáknak

mi nt meg,búvik csodásan
a |áthatőn túl
egy falottes szellem

az é|vezi m(jvét
de távolodik
a lázadó vi|ágtól

fák zo|d da|ai, ó,
kis madarak,
| étemet ol dj ák magánn yá.

Véletlen, szerues talőIkozős

1 . az igába hajtott ösztönök
2. egy latin gÍtárpengető
3. a meesze|ídített gesztenve
q. a vaődá neve|t líazinytÍ.
LeüInek. Egyikük asztalt fogla|,
másÍkuk e[fogl alt magával.
Lea I tek. Eev.;ka k pez"s gőt ren del t,
m ás i ku k Fátasagi I ag Fi rendel t.
Latin ritmusú kiér|elt párbaj
kezdődik: hamarosan vége.

Molnár Zo|tán7972, január 5-én született Marosvásárhelyen. Csíkszeredában élt 1990-iE. 7997-tő|
a pécsi Janus Pannonius Tudományegy'etemen jogot, 7992-tőI esztétikát hallgatott. 1992 nyarátóI
súlyos beteg, 1995, július 12-én meghalt.
Verseit közolte a pécsi Szépliteratűrői A1őndék, a Korunk az 7995, márciusi számában, kötete
l997-ben ielenik meo a Mentor Kiadónál.
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H gl ttá f agyasztott noszta| gi a
a házinyíi,l kibuggyant véíe,
a gesztenye ösztöneitőI vezérelt.
Egyikük pezsgőt, még egyet rendel,
másikuk halottá dermedve retten.
Lehet, hogy ő lett a győztes.
Hármasban immár. Egyikük ka|apot
emel, másikuk emet|őít á|t
a sétabot árnvékfurdőieben.
Vélet|en, sze|rves tatáÍkozás ez,
árnya| t parádé, paródia.
Távozik eevikuk a gesztenYés
s ű r (Íj ében|. m ási kuV kat apót emel,
és sétabottal meg gitárfutammal,
távolba érő szép nosztalgiával
térdi g-őszi l evé| h ul l ábarí el.

E"Evikijk, másikuk.
LeheÍi ho7y ki |ett a győztes?

(a souőny halőIhoz...)

a sovány ha|álhoz kozelítek alattomosan
és megfonto|tan oly mélvről Íöttem én mint
a zárője|ek a tudai kocsőnyás posványából
fertőzbtt jelentéttet áttok mere|deken és várom
szavát az égnek e tömör foreatagban a vétek
e|nyeli az őmbert a kis pókYetfaTja a nagyot
jelezvén A és non A és mind e logÍka téves
csak a gótikus hakni és a fÍzikai halál ami
tapintható s marad nyilvánvató ezért igyekezem
megtorni a szel|em Ónkényes szárnyafását
a kőzmikus bút a zene zokogását
a járókelők hadd cseréljeneF oltanyt nem
nilnattak hogy kiáradt,a télek tanúja
leszek a mán"ak ezt ie|ezni kívánori míg
kite|iesedek az írott őrulet által addie uíaim
csak süppedjenek a csíkos tobogókőa
szereljenek csavart az onkívüllét bálvánvára
ha||gássák hogy kukorékol fekete oltárán
a dogmatikus végzet egészen kép|etesen szólva
emberfeiekke| labdázik az éEre és vérrel
ontözÍ kiszikkadt haidan szőp zsíros rétieimet
e|lene még cinizrnusom is téhetetlen kérem
kebelezzőt< be üzenetemet félve üvoltöm
karolj át őrült vÍ|ág ne |é|egezzek egyedü|!


