
Csontos Márta

Ünneprontás

Most hallgatnak a madarak,
szívhangjukból kimarad az ütem,
álmosan forgolódik takaróján a Nagy Mágus,
gyertyám fényében én is csak árnyék vagyok,
a köveken megtörnek az erővonalak – nélkülem.

Most sarat dagaszt a szürkeség,
a dombok oldalán megnyílnak a rések,
elvadul a csipkebokor a cserjék sűrűjében,
a magaslest ledönti az erdő lélegzete,
már magamat sem várom, mire hazaérek.

Most lehullatja lombját Apollón szent fája,
az esőcseppek megkeserednek  kopárságon.
Nincs kinek dicsőségfalat emelni,
megfeketül az alkalomhoz illő örökzöld,
a tartalom túlcsordul tányéron, poháron.

Most az én hollétem is bizonytalan,
anyagomba kéredzkedik a láthatatlan,
s mire újra megszületek egy távoli,
kripta hideg  rejtekéből, hogy álmomat
valóra váltsam saját melodrámámban,
régi praktikáim elvéreznek a kalandban.

Kötődés

Nem sokat tudok arról, hogy
mikor számítok nálad eleven
objektumnak, s mikor vagyok
emlékmű, mely már csak látomás
az elme szoborparkjában, csak
másnapos jelenlét, melynek
észleléséhez nem kell a szem,
elég a látó hangtalan jelzése.
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Nem tudom, mikor gyúrsz
papírmasét eltévedt dalaimból
az Énekek Éneke utolsó lapján,
ahol az összetartozás fonalát
elszakítja kezemből kicsúszó kezed,
nincs irányjelzőm a magányban, nem lehet 
az utazáshoz a koordinátákat kiszámítani, 
a hajók alatt kiszáradtak a tengerek.

Közeledik felém az időn túli
világ, ahol már elveszti jelentőségét
az alanyi és tárgyas ragozás, ahol
mindegy, hogy várom a csendet, vagy
a csendre várok. Szétosztom küldetésem
maradékát, hogy senki ne érezze, hiába
gyűlt össze a vendégsereg az utolsó vacsorán.
Tudom, részt vehetek utolsó árvaságom
beavatási szertartásán, ahol a szándékosan
nyitva hagyott ajtókon belépő kíváncsiskodók
empatikus közreműködésével elveszítem
láncaimat, csak azért, hogy árnyékod
testébe köthessem magam végleg.

Hajnal refrén
Még visszafekszem kicsit,
még a hajnal sem éber igazán,
a szél is csendben lopakodik,
csak egy percre néz be a homályba,
nyomok után kutat a tél salakján.

Még visszafekszem kicsit,
még nem tágulnak felettem a falak.
Csontjaimban őrt áll a fájdalom,
pedig nincs lakhatási engedélye,
idegpályáimon illetéktelenül kutat.

Még visszafekszem kicsit,
nem baj, hogy indulóban az álom,
s már nincs alibim a semmittevéshez.
Lámpám csíkokat mintáz a falra,
s a sötétség fogyó holdjában, ismét
visszavonul látogatóm: Kharón.
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Talajcsere

Kivel kötöttem szövetséget, mikor
hozzájárultam, hogy becserepezzenek
Ég és Föld határzónájába, engedtem, hogy
rám öntsék a tápoldatot, abban a reményben,
mely szerint virágaim majd színesednek és
sokasodnak, s termést is hozhatok az Úr
gyönyörűségére, hogy kedvét lelhesse bennünk,
élvezze a meg nem született halhatatlanság
apró ajándékait, míg égi műhelyében fel nem
dolgozza őket egy új prototípus fejlesztésére,
hogy végre legyen egy sikertermék, hogy
megkaphassa a mesterlevelet.

Akkor majd magasra tartom fejem, mint az
illatok sugarán nyújtózó tulipán, vagy egy kacér
pillanatban lankadó testemet megrázom, s a
Napba nézek önfeledt bohócvirág-arcommal,
s nevetve mondom, azért sikerültem olyan félnótásra,
mert születésem előtt piszkos üledékbe mártottak,
s magamra kentem a mocskot, majd engedetlen
magzatként bezártak egy ketrecbe, melynek Föld a neve.

Nem tudom tisztára mosni magam, szűk járatokba
akadt gyökereim nem tudnak tovább kapaszkodni,
félkész létemben kallódok, hiába hullámzik testemben
a gyönyör tánca, hiába ragad magával a napimádat.

Most modell vagyok a kifutón a tündérfürtök és a sétány-
rózsák között, s bezárt urnám oldatába mártózva
élvezem, hogy színeim forró lávaként cseppennek
mozgásba a kövek között.
Várom a nagy Kísérlet lefolytatását, a laboratóriumi 
analízist, s kivárom, míg anyagom összetételén javít
egy végleges talajcsere.


