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Csontos Márta

Aforizmák II.

 1.  Bizonyos mértékig mindenkit bosszant, ha túl nagy megértéssel köze-
lednek felé.

 2.  Miközben másokhoz próbálsz alkalmazkodni, alkalmatlanná vál-
hatsz önmagad érdekeinek képviseletére.

 3.  Azt is mindig más szemmel nézed, amit örökösen szem előtt próbálsz 
tartani.

 4.  A szerelem mindig többet akar, mint amennyi belőled valóban adható.
 5.  Semmit nem tudsz kifinomultabban megvalósítani, mint örökös rette-

gésben tartani önmagad.
 6.  Ha sokszor vétkezel gondolatban, már nem biztos, hogy kedved lesz a 

tényleges bűnbeeséshez.
 7.  A határozottság azt jelenti, hogy sikerül a mellékes gondolatokat hosz-

szú távon kordában tartani.
 8.  Aki tévedhetetlennek hiszi magát, saját igazságát próbálja egyetemes 

szintre emelni.
 9.  Ha jól körülvetted magad ellenségekkel, akár már kezdheted is magad 

biztonságban érezni.
 10.  Minden határtalan mindaddig, amíg az ember nem próbálja saját 

korlátai közé szorítani.
 11.  Kutatás tárgyává tenni csak a létezőt lehet, ezért az ember mindenáron 

láthatóvá próbálja tenni a semmit.
 12.  Jobb, ha bizonyos mértékig megismerhetetlen maradsz mások számá-

ra, hogy mindig maradjon valaki, aki jobban szeretne megismerni 
téged.

 13.  Soha ne érezd kiszolgáltatottnak magad, csak azért, mert már nem 
állsz valakinek a rendelkezésére.

 14.  Az erőszakoskodást nem szabad összetéveszteni az erőfeszítéssel.
 15.  A tapasztalat arra is jó, hogy ne akarj valamiről több ismeretet szerez-

ni.
 16.  Azért nem tudod önmagadat utolérni, mert mindig valaki mással 

akarsz lépést tartani.
 17.  Szinte mindenki magából indul ki, azért találja meg oly nehezen a 

máshoz vezető utat.
 18.  Legjobban akkor szeretsz beleszólni mások életébe, amikor teljesen 

tanácstalan vagy a megoldást illetően.
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 19.  Nem jó az ördögöt a falra festeni, mert könnyen ikon lesz belőle.
 20.  Minden férfinak eredendően négy nőre lenne szüksége a teljes boldog-

sághoz: egy szeretőre, egy szakácsnőre, egy társalkodónőre és egy pszi-
chológusra. És mi kell a nőnek? Egy szerető, egy divattervező, egy ban-
kár és egy védelmező lovag.

Összeesküvés
(mottó) „…valahol 
istenben szövetségese 
egymásnak a rossz meg a jó” 
(Szabó Lőrinc)

Ezerhidatácsoltál,kérdést
istettélfel;ezernyit.
Ezerszerpróbáltadmegfejteni
aharangoküzenetét,
slétednagyerőművében
próbáltadillanófüstbevarázsolni
önmagadördögirészét.

Emberszagúföldetakartál,
akartad,nemenjenleaNap,
árnyékbaszórtálezermagot.
Észresemvetted,hogy
cinkos vagy a vétkesek között,
sazÚrhátatfordítneked.
Hiábakéredzkedszazégszívébe,
hahomokzsákbazártadasivatagot.
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Álmodikavalóság
Nemlátod,hogyhamisa
fény?Ezcsakabelsővilág
illúziója,aholtakarásbanmarad
alélek,steottmaradszaz
ürességövezetében,ott
zúzodszétarcodfestett
cserepeit,mertgyűlölöd
rosszulsikerültutánzatodat.

Színeidbebelefolytegymű-
rózsafavére,arögtönzött
világragyogásbanfeltálalod
kincseidetvirtuálisterítékre,
csakaharmadikszemeddeltudod
letapogatniaképeket,–azthiszed,
lehetőségedhatártalan,szekered
repítedazégmennyezetére.

Tányérodonroskadozikazélet,
talpadrólfeloldodakerékféket,
borítékodbanengedélyezve
egyéniboldogságodpecsétje,
agyadbanahumánmassza,s
mezítelengyönyörökkövetelése.

Felfegyvereztedmagada
képzeletmoráljaellen,ízekre
szedtedagondolatot,mely
egybelsőutazásreményében
átsegíteneahalhatatlanság
megtapasztalhatóürességébe.
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Márbejártadakülsővalóságot,
aszabadság feelingje átitatta
mindensejtedet,örültél,hogy
kedvedreélnihagynak,élvezted
arohamátazátprogramozott
tavasznak,ölbekaptakavágyak,
zászlótlendítveegyvégetnem
érőéjszakának,mikorhirtelen
zátonyrafutottafémjelzettálom.

Mostottülszegylakatlanszigeten,
békédlélegzikmelleden,samegszerzett
magányjogánmárnemvagymás,milehetnél.

Egyismeretlenfestőnek
Hátmegszáradt,lásd,afestékis,
kiszöktekaszínekaképből,
lomtárbakerültekafegyverek,–
azistenekkőedénybebújtak,
aszélfelszárítottaavért,
megégettazoltáronafény;
elűzteazÚralázadóbárányokat.

Újvásznatfeszíteszavázra,
azöldbentérdiggázolvapróbálsz
erdőtszülniazéterifüstgomoly
alatt,szádbanmegolvadnaka
rosszízű,párábafúltszavak.
Lábadalattexhumált,kiürítetthomok;
fölöttedkóbor,birkahangúmadarak.

Mármindentösszekevertélapalettán,
ahalált hozó fű csöndjébebelekeverted
azoszlás-sárgaszétszóródócseppjeit.


