
 

Csontos Márta 
 

Az alternatíva halálaAz alternatíva halálaAz alternatíva halálaAz alternatíva halála    
 

(A teremtmény visszautasítja a halhatatlanságot) 
 

Uram, a csalétek, amit 
nekem elsőként dobtál, nem 
volt igazán nemes vállalkozás. 
A tőled küldött kő szürkébe 
fagyott árnyéka földre nyomott, 
s szárnyamra ült az égből 
szakadt meteorit, mely 
szent kezedből szállt fölém. 
 
Tudtam, ez lenne a végleges 
megoldás, mely a mozgást 
megöli, s megbéklyózza a halált. 
 
Tudtam, veled maradhatok örökre, 
ha elfogadom égi ajándékod, 
a halhatatlanság mókuskerekében 
szívdobbanásodba olvadok, 
s lehetek a megváltoztathatatlan 
nálam-nálad váltófutás ritmusa. 
 
Magzatod az állandóság ölén. 
 
Tudtam, ha végleg tiéd leszek, 
image-edbe növök, mint örökös álomkép, 
de nem léphetek a felhők alá, nem tudhatom 
meg, mit jelent a zöld a kék alatt, nem láthatom 
a földből kinövő erdőt, s a csendes tétlenségben 
nekem csak a mozdulatlanság marad. 
 
Nem táncolhatok, ajkamon nem csordulhat 
a Nap íze, csak a hozzád vezető légifolyosó 
lehet enyém. Nem lesz nyomom a térképen, 
nem önthetek a nevedben harangokat, 
nem leszek emberi akarat, csak egy rejtőző 
másolat, ki nem tud a fény ostyájába harapni, 
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nem találja meg a magához vezető utat, 
s nem tapasztalhatja meg, hogy a szétnyíló 
homály mögött mégis hazatévedt. 
 

Nem vágtam el a zsinórt, nem kértem 
tőled a néma követ, melyen a dal nem 
tapadt meg, csak a végtelen kezdet ígérete 
szunnyadt rajta; ajándékba kapott jelenléted. 
 

Egyedül maradtam az akarásban, s Te 
részvétlen közönnyel nézted, hogy szolgálják 
fel asztalomon a romlás ízed fogását. 
 

Inkább visszatértél önmagadhoz, s most kellő 
távolságból nézed, hogy hullatom el 
védtelen madártestemről a szabadság 
tornyába repítő tollakat. Nincs hozzád 
könnyű visszatérés, már nem akarod 
feltárni nekem a kőbe zárt titkokat. 
 

Nem akartam tér nélküli alteregód 
lenni, lettem egésznek látszó töredék. 
 

Már nem tudok többé hozzád visszatérni, csak 
a semmi küszöbére fekszem eléd csendben, 
ha nem lehetek az, aki vagyok: ÉN. 

 

Feedback az  édenbőlFeedback az  édenbőlFeedback az  édenbőlFeedback az  édenből    
 

’Vagyok, aki vagyok’ — mondá az Úr, 
csak Te, aki emberré lettél általam, 
szárnyad önkézzel letörve próbálsz 
repülni a tiltott zóna fölött, s nem veszed 
észre, a győzelem adrenalin szelete 
ajkadon méregbe mártott szivacs. 
 

Te az utolsó csepp véredig 
védelmezed megszerzett függetlenséged, 
s a magadból kiszakított Jó anyagából 
megformálsz engem az n-edik hatványra  
emelt tökéletesség talizmánjaként. 
 

S bár a Te csodálatra méltó verziód 
vagyok a templomi csend ostyájában, 

nem tudod lenyelni a végeredményt, 
eltaszít magától arcodból faragott 
arcom szennyezettsége. 
 

Mindent egy lapra tettél fel, 
nincs  számodra B-terv, 
                               csak apológia, 
nincs új szárnyakat növesztő kapcsolatod, 
csak a szabályokba gyömöszölt   
                                          törvények 
szörnyetege néz szembe veled. 
 

Hiába mondod fel a leckét hibátlanul, 
te nem lehetsz hozzám hasonló, 
én nem lehetek antropomorf csoda. 
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GravitációGravitációGravitációGravitáció    
 

Teremtmény-parafrázis Reményik Sándor nyomán 
 

Ma ismét elestem, Uram, 
megtörtént, hogy megint meginogtam. 
Jelenléted kapujában 
hiába vártam bebocsátásra, nem  
nyújtottad kezed, elengedtél a mélybe. 
 
Elestem, s az aszfalt kopott kőkockáján 
arcomba mosódtak a betűk. 
Már nem tudtam elolvasni az üzenetet, 
csak a slogant őrizte meg az emlékezet: 
’Ma nekem, holnap neked’. 
 
Pedig tudom, én formállak téged, 
mégis engem nevezel alteregódnak, 
s csendesen mögém bújva 
ujjaddal megsimítod sebem. 
Megülsz rajtam, mint a novemberi 
szél a fonnyadt leveleken. 
 
Teremtő és teremtmény között 
hiába húzod ki a kötelet, 
hiába teríted alám bölcsességed 

hálóját, többé már nem akarom 
eljátszani a hattyú halálát, ha csak 
egyensúlyvesztéssel nyerhetem 
el méltó helyemet. 
 
Uram, békén hagylak imámmal, 
pedig tudom, szükséged van rá, 
hisz nem tudsz élni a hatalommal, 
nem tudsz megfelelni magadnak, 
nem mersz magadra maradni 
nélkülem, félsz, hogy a semmiben 
végleg szabadjára engedsz, s akkor 
téged követel magának a félelem. 
 
Uram, nem tudom, Te honnan jöttél, 
de lesz még találkozásom veled. 
 
Tudom, felismerlek majd én, az esendő. 
A senki földjén megosztod velem  
                                     otthonod, 
s átöleljük egymás a megtermékenyítő 
üresség rejtekében. 

 

Lédával a PeceLédával a PeceLédával a PeceLédával a Pece----partonpartonpartonparton    
 

Valamit másként kéne 
tenni, 
lépnem kéne valaki helyett, 
s mást kéne fojtanom önmagam 
                                szégyenébe. 
 

Le kéne bontani a szavak 
hamis köveiből emelt tornyot, 
s a papírra nyomott ígéretből 
valós feleletet formálni. 
 

Nem látszik még, hogy 
hol a határ, 

s a tér hiába 
tárja fel titkát 
küldetésbe írt sorsomon… 
 

Nincs mit mondani, ha 
felszakad az ég, 
süllyed a sötét, 
sebeimről leoldódik a kötés. 
 

Valami könnyű megmaradást kéne 
alapozni, s a megszökött emlékek 
igazságát megőrizni. 
Zuhannia a megszökött fénybe. 
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Tóth Ilona medika halálba gyógTóth Ilona medika halálba gyógTóth Ilona medika halálba gyógTóth Ilona medika halálba gyógyulyulyulyul    
 

A Semmi és a Minden roppant 
keveréke forgat, a küzdelem örök. 
Magam létéből ered a sötét 
és a fény, a képzelet 
hatalmas kövein. 
 
Homlokom 
mögött olvadnak hamis képek. 
 
Nem izgat már az Ige forró lehelete. 

 

Testem utolsó szikrái 
alatt pernyébe hamvad a gondolat. 
 

Zsarolnak halálra ítélt parancsok, 
én vagyok a meglopott tolvaj. 
 

Minden, mi ismerős, arctalanná 
válik, felhők 
fonákjára üszkösödik a Nap. 
 

Homályba pólyál az éj angyala. 

 
 

 

Az ismeretlen grófnő ajándékaAz ismeretlen grófnő ajándékaAz ismeretlen grófnő ajándékaAz ismeretlen grófnő ajándéka    
a lovagnaka lovagnaka lovagnaka lovagnak    

 

Szövetségem kendőjét nyújtom 
neked, fogadd az itt maradt 
lovagok igaz jutalmát. 
Egy csöppnyi fény még maradt, 
s a küldetés folytatását én vállalom. 

 

A torony kékbe fulladt oldalán, 
létem hasítékán belopakodik az idő. 
Hű követedként kiáltom az Úr nevét, 
s boldog áldozatban leszek tehervivő. 

 

Kegyelmet olvasok arcodról, lovag, 
karod kiemelt 
a jeltelen homályból. 

 

Üdvözlégy, te örökkévalóságba 
született, tied a pillanat, 
mely mégis visszahozható. 

 

Pergő öröm-orsó. 


