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A KÖVETEID

Egy beszélő madár is
megtanulja e szót: "Isten".
Nekem minden!
Es .csak: annyit ér leélt napom,
amennyire mindűnkért

megengeszte lhetem.

Nagyon megült a köd,
ez lökött le ilyen mélyre,
nem vetem a világ szemére,
csak fáj, hogy úgy halok,
valamit is alig mondhatok
a mentségére.

Vádoltunk - tehát éltünk.
Elpetyhüdt homlokunk,
megizmosodott öklünk,
megrútulunk és meghalunk,
és félben mindent itthagyunk.

Mollináry GizeJZ/l

Lehet Uram, hogy helyette küldöd,
ki elment egy októberi hajnalon,
arcán ünnepek fényével,
huszonhat esztendősen!

Utána vihar tépi valóm
és csupasz vagyok nagyon.

Éjeken a bánat ingoványán,
mikor a holdnak súg a haraszt,
sirva sírok és keserű a szám
és elmondom az elraboltért

'ugyanazt a reménytelen panaszt,
és hívő lényem csodálkozik,
hogy nem küldesz sehonnan vigaszt.

Bár követeid eljönnek néha,
helyre teszik vállamon a terhet.
Il]Jenkor lehunyom a szemem,
feltépem kincsét a boldog emléknek
és megcsókolom hálatelten a kezet,
mely bekötöz ott, ahol épp égek.

Mollináry Gizella
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Szürke égből szürke földre
szürke köd szitát
Még a szívnek is fáj a sár!
Törékeny álom, hogy áU a jászol;
alig hiszi; aki fiat gyászol.

Uzmérőmön higanyszálon
végzetemet elcsodálom:
veréb-testtel mennyit birtam !
rossz morzsákon hogy daloltam ..•

Mi volt, ami eddig őrzött ?
Ki volt, Aki értem győzött?

Ki az, Aki bennem gyászol?
Lesz-e, Aki megmutatja,
hol a Kisded? .. hol a jászol?

Mollináry Gizella

NAPONTAMEGKERESZTELSZ

Isten, naponta megkeresztelsz
bő erekben ömlő könnyeimme'l.
Hide!' el: egész valóm reszket:
vissza ne éljek Előtted helyzetemmel,
a kitaszítottságommal,
és meg ne sértselek
felesleges hazug pana,szokkal,
hogy kezed soha ne engedjen el.

Egy szoba, egy fekhely, egy feszület
kell a falon, mire ráaggathatom
mint esővert gúnyát, a hitem;
az álmom, a gyászom, a bánatom,
hogyha görcsbe rántja arcom,
mielőtt elalszom, a sírás ...
tudjam, érezzem és higgyem,
hogy -ez nem csapás, hanem jutalom
és elengedhetetlen a látomáshoz,
hogya kegyelem betűkben

feltámaszthasson a napon,
mikor a nagy akaratnak
magam vJgképp megadom.

Mollináry Gizella
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