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– Ha már író vagyok, úgy gondolom, többet megengedhetek magam-
nak! Nekem és az íróknak köszönhetik az emberek, hogy nem maradnak 
buták…

– Ne nagyképűsködj! – mondta Laci. – A könyvektől is néha buta lesz az 
ember.

– Hát… Már aki… A buta ember igen.
– Hidd el nekem, az emberek többségét nem érdeklik a könyvek, egyál-

talán nem írnak, s nem élnek álomvilágban!
– Miben élnek? Ma már nincs érvénye annak a mondásnak, hogy nem-

csak kenyérrel él az ember? Tényleg, miben élnek? Ragályban! Csak nem 
veszik észre. 

– Majd te nyitod fel a szemüket, mi? Térj már észhez. Nem fog a világ a 
te kedvedért fikarcnyit sem megváltozni! – mondta Laci.

– De ha jó könyveket írok, az fennmarad! Nem elég az? Lehet, hogy 
Nobel-díjas nem leszek, de az olvasók, akik olvasnak engem, kitartanak 
mellettem, s az évek egy betűt sem tüntetnek el a könyveimből…

Hirtelen egy varjú szállt le előttük, aztán felreppent s átrepült a hatá-
ron.

Zoli nevetett.
– Na menjünk, még sok dolgunk van! – mondta Laci.
– Igen, tele vagyok ötletekkel! – mondta Zoli, aztán mindketten eltűn-

tek a homályban.

Csontos Márta

Azéjszakaképei
BerdaJózsefBarátomarcaüzencíműverséneksoraira

Arcát a távol lebbenti hozzám,
szomorúmaradék,melyott
bujkálafákközött,sbenéz
azablakon,hogygyönyörködjön
bennem,nézhesseporosodó
virágaimafelszállómelegben,
s arra a napra gondol, mikor
a sötét éjszakában fáradtan
mentünk az út porában, ahol
követtekbennünketmeztelen
csillagokazangyal-szőkefényben,
aholgyűjtöttükaletörtlepke-
szárnyakat,kiszíneztükatáncoló
árnyakat,aholvándorlásunklázas
tavaszifutásvolt,aholatiszta
étertőllettünkmásnaposak,saréten
mint zölden lobogó gyertyák
világítottak felénk a szentjánosbogarak.

Belőledmárkiszáradtakakönnyek,
csakálmombanszólszmárhozzám.
Nincstöbbétalálkozásipont;
énittvagyokvénülőamazon,
TeottvagyhaláltszelídítőGyermek.

Csontos Márta (1951,	
Győr)	tanár,	költő,	író.	A	
Pázmány	Péter	Katoli-
kus	Egyetem	abszolvált	
PhD	hallgatója.	Értekezé-
sének	témája	Reményik	
Sándor	költészete.	Leg-
újabb	kötetei:	A	meggyúj-
tott	olajág	(versek,	2010),	
Szerzők,	múzsák,	szenve-
délyek	(esszé,	2011),	
Egográfia	3.	(aforizmák,	
2012),	A	Sehol	szélén	
(versek,	2014),	Zónaha-
tárok	(versek,	2016,	mind	
a	Littera	Nova	gondozá-
sában).



16 17

Mégegynap
Mindigvárokmégegynapot,
mertégetacsönd,súgy
érzem,bekerítabelső
világomlás,hamegszólalok.

Rögtönzökegymunkanaplót,
kimutatástvezetek,slátom,
apapírelrendelésaszökésre,–
majdhalélegzemalegutolsót.

Arcommárafalakbanőtt,
avésőottlapulavakolatalatt;
megbontottárnyakatlátok,
elégiábafürdetettikonokat.

Alegfelsőlépcsőnemviszsehova,
lehet,–elmaradanagytalálkozás.
Odalentfeketéllenekafák,
saholalámpaég;azatemetőkapuja.

Mostmegintvárokegynapot,
belehazudokmajdaranybetűket.
„Éljészrevétlenül”–szóltaBölcs,
ígyhagyomelategnapiholnapot.

Lényeglátó
Megvénültekafákazablakalatt,
belealudtatélvalamimesébe.
Afénymárrégkidörzsölteszememből
azálmot,afüggönytfelhúztákazégen.

Alényegtúlnyúlikafalon,idebent
nemváltoziksemmi,–nemjöna
takarítószemélyzet,magasodikbennem
aporladóemlék-alom.
Látom,előbb-utóbbazéletemmelkell
fizetnemalétért,anevemetis
bekereteztetemszavakkal,védelemre
vanszükségem,–anyagomranemalkuszom.
Sahogyfaragomszobromat
asűrűsödőlégtérben,úgyromlik
arányérzékemarészletekben.
Atestegyrekisebb,azarcmegpróbál
befurakodniaJövőbe,pedignemtudja
elérniazEsélyt,maradazÖrökBizonytalan.

Fényjelenségemnemértelmezhető,
napimádatomsemjutátazistenektérfelére,
maradokszeretetetkoldulóhontalan.

Azősökmármegbékéltekazévek
takarásában,csakéncsetlek-botlok
ittamegvénültfákközött,hogy
megmutassam,halálraváltaniselszántvagyok.


