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már nem  várok sem m ire
lám  eltölt a  nyugalom
már nem  bizonygatom  igazam
lám  eltölt a béke
már nem  gondolok magamra
s eltölt a szeretet

(Asha)
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szám yatört dal a  
dalban újra m eg újra 
gondom  Is láng is

1

2

vidéki háló  
tartja fogva kerengő 
szép álm ainkat

3

futnak az utak  
egym ás felé s  egym ástól 
távolabb jutnak
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4

m inden összefut
és a m eg nem  történtek
szertehullanak

5

lángderűs napom  
bódult táj szárazság megy 
üres utakon

6

aranyló fény a 
fűben egy nyár em léke 
futó m osolyként
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hol vagy a tájban 
rejtőzködsz kőben bennem  
fában virágban

7

8

a táj szépsége 
tigrisként lopakodik 
képeink felé

9

m ost a tenger kék  
aztán zöld majd bőrszínű  
s  te szegény szegény
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10

az álom kertben 
a szűz hajnal barangol 
bogár-szeretve

11
pünkösdi kertben 
páva jár gavotte-léptek  
a virágok közt

12

elefántlábú
pusztítás a kertem ben 
én hová s  meddig
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13

szánalm as hited  
délibáb-világába 
belem arxoltak

14

m egpendül a dal 
vágya és ettől kezdve 
hiteles a  táj

15

bégető álmok
itt csenevész fü szárad
ott lövészárok
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16

fekete lom bok 
árván bégető kövek 
m agányos dombok

17

éneklő földem
ki sír félelm e visszhang
vagy készülődés

18

egykori álom  
langy körözése madár 
nem  látta tájon
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egy fa m agánya 
kéregrágó évszakok 
elégedett táj

19

20

esőverte táj
nyirkos ágak közt bujkál 
a csapzott szabály

21

m egül a  tájban
a csend  s  csend van idebenn
em lék-m agányban
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22

m icsoda madár 
m icsoda határtalan  
sivár határ

23

csordagondolat 
vöröslő égtáj felől 
üzen m ost hadat

24

lovasroham  a  
délibáb ellen dom bhát 
vörös cserjékkel
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25

egyenruhába 
öltözik a táj s golyót 
röpít m agába

26

a gyárkém ények 
fölött oxigénhiány 
legel s  ég az ég

27

nyugtom  helyébe 
fény jár és eljössz fegyver 
nem  látta tájon
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28

ereszkedő táj 
hordaléka a jöttöd  
s  m úlásom  jelzi

29

belesüppedek  
az átértékelések  
híg talajába

30

részeg szél üvölt 
az ösztövér fák között 
üresség süvölt
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31

úgy kereng az ősz 
m int egy bepálinkázott 
kucsm ás csizm ás csősz

32

álm os szél zenél 
a hideg ugar fölött 
én merre s hova

33

hideg ugaron 
a dicső m últ hörög m int 
a leölt barom
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34

nem  oltja szomjam  
a közelebbre hozott 
elérhetetlen

35

fagyott időben  
holdüres árkok horpadt 
oldalnézetben

36

véres m ocsaras 
vízen fáradt em lékek  
mártír madarak
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37

talpalatnyi föld
m ég ennyi ju ssu n k  sincsen
s az sem  mi beföd

38

virrasztó szobák  
toronyra rakódó hó 
vidéki háló

39

holdladik-álom  
sírokon legelésző  
hószínű gida
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szuszogó távol 
kicsoszog e világból 
nem  játszik  többé

40

41

m esszibb kell m enni 
a gondolaton is  túl 
hová nem  érhetsz

42

fényes pillanat 
s megdermed a m egkezdett 
suta m ozdulat

20



43

két gondolat közt 
m eghúzódik a sem m i 
ó ragyogj újra

44

teérted a kép 
színek gyűjtőtábora 
középütt fehér

45

hogy a sors elvitt 
m adárhiány vagy bennem  
sem m i sem  él itt

21



46

álm odban álmod 
voltam  vagy egyszerűen  
nem  én te voltam

47

igénytelen lány  
a citeraszó tán vágy 
a tegnap után

48

sortűz éri a 
távolléted és ném a 
sikoly fojtogat

22



ujjak gitáron 
villám sújtott madaram  
m egtaláltalak

49

50

ág síp fent szárnyak  
kilép m egfordul hallgat 
vár sír lent árnyak

51

álm od lom btalan  
terv szerint csupaszodtál 
csontig hontalan

23



m int beépített 
csontok a gondolatban  
m egm aradsz bennem

52

53

kardos időben
hozd el jászol-m osolyod
s légy bennem  béke

54

és eljössz hogy a 
féldom ború alkonyban 
m egtedd m ég egyszer

24



55

nem  tudsz játszani 
hisz nyerni akarsz és a 
siker összetör

56

hiénafoltos
szem edben engedetlen  
kis m ordulások

57

dallam talan tér 
eleveníti régm últ 
jelenlétedet

25



kivasalva jött 
a m egértés hogy arcod 
ráncait lá ssa

58

59

felszabadulsz zárt 
szem héjad alatt virág
szép színvonalon

60

balladás gyilkos 
négykézlábra vakulok  
tilos ajtódig

26



61

ha voltam  volna 
akár a m últ árnyéka 
ahogy az idő

62

az em lék eres 
rétegeiben lényed 
őskristály ege

63

Hommage á Teréz anyi

fényből fénybe érsz 
szerény serény segítő 
te ki h ittel élsz
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64

Bermel Miklós emlékének

parttalan derű 
álom  az ifjúságról 
karcsú hegedű

65

kényes cédrusok  
him bálják akaratom  
cingár dalait

66

hópehelyfutam  
lángom  és derm edésem  
napjai között

28



67

markomban fütty 
életem  tűnő érdem  
enyhítse rem ény

68

m ost olyan halkan  
m int a visszaverődő 
m esszi röpülés

69

kerülő utak  
voltak szokásaim  a  
teljesség felé

29



70

cigány a lelkem  
az örök nyugtalan út 
vándorol bennem

71

segíts nyugalom  
átszenvedni a létet 
tü sk és utam on

72

arany csengettyű  
adja hírül hogy jön a 
nyomor és tetű

30



karcsú hegedű
pók m ászik koponyádban
m osoly fény derű

73

74

csüggedt csillagok  
szem lélik m int festenek  
a bölcs színvakok

75

nem  az ég tűnt el 
a füstben halhatatlan  
halálod tűnt fel

31



76

volna ki volna 
merre szállna ha tudna  
miről dalolna

77

kim ondhatatlan  
álom  örvénylik belül 
m enthetetlenül

78

mind több középpont 
háttérbe illeszkedem  
hűlt pillanatba



79

csak a képzelet 
pontosít m int a betűn  
a csöpp ékezet

80

a bűvöletben  
drótra kötözött madár 
a képzeletünk

81

m ilyen nyelvekre 
fordítsam  le a  szeretet 
pufók m osolyát

33



82

kívül az érték  
belül csak  a nyugalom  
és hunyt csillagok

83

tapint a  plakát 
fedetlen szem érm e ránk 
ragasztja m agát

84

m ost a  hallgatás 
m indent leront s  ellep a 
langy m egalkuvás

34



85

fekete holló 
a vállam on vállalom  
törekvő haszon

86

kezüket m ossák  
a holt nyilatkozatok  
hiszek hiszel h isz

87

kárvallott idő
rög a röghöz a földben
szakállad kinő

35



8 8

m égse a távol 
hullám ot csak a száraz 
fúlt em lékezet

89

az utakon tú l 
fellélegzik az idő 
önm agává lesz

90

sem  dallam  sem  fény 
sem  csöndünk betelt kénye 
csak a nyugalom

36



soha többé nem  
léphetsz egykori jövőd 
fogadalm ába

91

92

ripacsos ború 
települ rám álnokul 
m int a háború

93

nézd m it hoz a szél 
szólam ok csak szólam ok  
s  ellep a szem ét

37



94

ó pert em  heru 
a nappalból kiléphetsz 
a körből soha

95

az az igazság
m ás okból születtem  én
s el kell viselnem

96

In memóriám Johann Molzer

korinthoszi lomb 
kőszínü galam bok a 
járdát trágyázzák

38



97

tovább kutatni 
a százszor látottakban  
szakadék szélén

98

a kútban látszik  
az ég szám ára m indegy 
ki hajol fölé

99

fákat vágnak a  
kertben vénülő madár 
gubbaszt m a bennem

39



100

a fa túléli 
ültetőjét a  fák por 
és ham u lesznek

101

bozótból bozót 
virágból virág kőből 
kő versből csak vers

102

nem  a kéz csak  a 
köröm helyettem  győztes 
mohó káröröm

40



m ég feketébben  
a hiányzó beszédnél 
fényes fénytelen

103

104

m ost a közelgő 
árnyak szirom talanul 
kutyák szájában

105

tört fuvolára
írt nyüszítő futam ok
m ost utoljára

41



106

készülődöm  a
daltalan m egnyugvás holt
állapotába

107

két derm edés közt 
fésülködik a sem m i 
vaktükör szem közt

108

ami megmarad 
üres időben süpped  
felejts el te is

42



109

egy percre m egáll 
az erőszak s a vázák  
kivirágzanak

110

m egkéselt egünk  
rakéta-viharában 
szép harm óniák

111
napalm -világos 
éjszaka csont vicsorít 
billentyű helyett

43



112

h ú sos pillanat 
böllér m ossa a kezét 
hunyt szem ünk alatt

113

van aki kiált
van aki m indent kiáll
fogak a földben

114

féktávolságra 
pusztulásom  kezében  
nagy fényes csipesz

44



115

m inden éjszaka
értem  jönnek s  nem  szólhat
siratóének

116

a szürkületnek  
sátorában cigányok 
se m uzsikálnak

117

lelkem en kabát 
ázott éjjelek sínek  
és végállom ás

45



m ost az ősanyag 
gyengéden beolvaszt egy 
új telítettségbe

118

119

a m ozdulatlan  
m ozdulatok em léke 
a m eghaltakért

120

esik  és lassan  
esteledik  jó estét 
és jó éjszakát

46
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M olcer M átyás ú jabb kötetében száz
húsz ha ikuban  rendhagyó  m ód o n  műveli az 
eredetileg ja p á n  versform át. A haiku ugyanis a 
kevéssel sokat (sőt: m in d en t)  elve szerint 
valamely term észeti  je lenségbe belefeledkezve 
(összesen  17 szó tagban)  fejezte ki a létezés 
csodája , a te rm észe t fensége fölötti ám ulatát.  
Eszerin t a haiku a meglelt abszolút idő volt. 
Ezzel szem ben  M olcer haikujai többnyire a 
misztikus egyensúly m egterem te tlensége miatt 
panaszkodnak .

E nnek  megfelelően verseinek lirai 
énje azt a benyom ást kelti, hogy m ár nem  vár 
sem m ire. V iszont egyáltalán nem  tölti el a 
nyugalom, s az igaza b izonygatásáról sem 
m o n d  le, még akkor sem, ha a gondolat-szik- 
rá iban kollektiv metafiz ikai tapasz ta la toknak  
is igyekszik hangot adni. S a béke sem töltheti 
el m aradék ta lanu l ,  m ég ha békepártiságának  
tö b b szö r  is hango t ad. A z azonban  bizonyos, 
hogy a kicsinyes önzésnek  nyom a sincs 
ezekben  a jól á tgondo lt  sorokban, s hogy a 
sze re te tek  az a princíp ium , amely szinte m in
den  haikut áthat.

M olcer haikujaiban is jelen van a táj, 
ám  többnyire  a valóság és a képzelet össze
m osódásakén t.  Legfeljebb csak egy-egy pilla
natig m int hangulati fe lo ldódást hozó  te rm é
szet; leginkább m int az em berek  ö n ro n tásán ak  
konkré tum a és sz im bólum a.

VAJDA Gábor


