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MOLNOS LAJOS 

Felelgetések
(Farkas Árpádot olvasva)

Magyarázat: Gyakran előfordul, hogy egy költőt egy másik költőnek – például valamelyik 
kortársának – a verse, illetve egy verssora, mondata, metaforája, hasonlata stb. ihlet meg. 
Esetemben ez leggyakrabban Farkas Árpád, Király László és Magyari Lajos verseit olvasva 
fordult, fordul elő. Nem véletlenül, merthogy őket éreztem s érzek ma is kortársaim közül 
mind eszmeileg, mind lelkileg, költői és emberi habitusukat illetően a hozzám legközelebb 
állóknak. S ez sincs véletlenül: hozadéka ez is a Kolozsváron együtt átélt öt egyetemista 
évünknek. Annak az időszaknak a máig tartó rám hatása, amikor már igencsak komo-
lyan vettük a versírást, hittünk a költészet, a vers erejében és jobbító hatásában, amikor 
folytonos vitáinkban egymást palléroztuk, csiszolgattuk, s amikor már közölni kezdtünk 
az irodalmi lapokban, folyóiratokban is, s más „fiatal titánokkal” együtt, mi lettünk a 
romániai magyar irodalomban a Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Bálint Tibor gene-
rációját követő második Forrás-nemzedék, amelyik legfőképpen a versbeszéd témájára, 
szókimondó őszinteségére fókuszált, amit nem nagyon díjaztak a kommunizmus napfényes 
csúcsai felé törtető Romániában sem, miként azt mi is saját bőrünkön, meghurcoltatásaink 
alkalmával tapasztaltunk.Nos, a fentebb elmondottak fényében, azt hiszem, érthető, hogy 
miért szeretem Farkas Árpád verseit is, s miért szoktam „kommentárokat”, „toldalékokat”, 
tovább gondolásokat” stb. fűzni egy-egy verséhez, verssorához, gondolatához is.

Lehet, hogy...
„...hiába keltem útra
Óperencián is túlra...”

Átmentem aztán az
Óperenciás-tengeren túlra
Ez itt az Óperenciás-tengeren-túl?
kérdeztem az ottani emberektől.
Ez itt az Óperenciás-tengeren-innen,
válaszolták, és elmutattak
abba az irányba amerről éppen érkeztem:
Az Óperenciás-tengeren-túl arra van,
irdatlan messze, túl az
Óperenciás-tengeren,
mondták, s szemükben vágy lobogott.
Hajóra szálltam hát újra,
S most itt vagyok –
Lehet, hogy az Óperenciás-tengeren túl.
Lehet, hogy az Óperenciás-tengeren innen.
Lehet, hogy nincs is Óperenciás-tenger soha?
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Kérelem
„Mindennek nekiütődöm!”

Uram,
megköszönöm ma is Neked, hogy a Te akaratodból és segedelmeddel én is
elkezdhetem az újabb mai napot. Néha szeretném megkérdezni Tőled, hogy
mennyi van még hátra a Teáltalad nekem kiporciózott időadagból, de nem
teszem, rájöttem ugyanis, hogy a legjobb nem tudni bizonyos dolgokat.
Nem faggatlak hát efelől sem, s láthatod, leszoktam már arról is, hogy
mindenféle elképzelésekkel, javaslatokkal, észrevételekkel stb. zaklassalak.
Kívánságom is már csak egymaradt. Jelesül az, hogy ezután is minden örö-
mömben legyél velem, és engedd, hogy ezután is megosszam Véled olykor-
olykor még adódó boldogságom üde perceit, és kérlek, ha netán lesznek
még aprócska győzelmeim, legyél ezután is mindahánynak a részese. Jóked-
vemben eztán is derülj velem az életem haszontalan bukfencein s az embe-
rek furcsa gonoszkodásain. Ha valahányszor megbocsátok az ellenem vétő-
nek, kérlek, Te legyél, Uram, e megbocsájtásban ezután is a szeretet és az
öröm. És fogadd el éntőlem ezután is a mindennapi kenyerem felét.
A bánattal, a félelmekkel, szorongásokkal, hitem kínzó sebeivel, az értelmet-
len kicsinyességekkel, a lelkemben szaporodó hideg vermekkel s a szívemre  
nővő nyirkos mohákkal ne legyen gondod továbbra sem, majd csak elboldogu-
lok vélük ezután is egyedül, miként eleddig is csak egyedül,
Uram.

Hangulatok. Őszidő
„Ősz ez. Zabáló, vad!”

elmentek már a fecskék
és el a gólyák s a vadludak is
pünnyög a szél a tarlón
savanykás almaillat lengi be a délutánokat
hökken a zöld a fák leveleiben
és sárgára vált egy deres hajnalon
itt már az ősz
rendre belakja az erdőket réteket kerteket
s az ember szIvét és idegeit is
talán már be kellene fűteni estenden
talán elő kellene venni a meleg ruhákat
talán még fontos lehetne mindez
talán már csak édesmindegy
ősz van zabáló rozsda...
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