
 

Csontos Márta 
 

CsendkirályCsendkirályCsendkirályCsendkirály    
 
Pilinszky  János soraira 
 

A függöny mögött változik a szereposztás, 
s Te itt vagy egészen közel, a semmibe 
vágott ajtó rejteke mögött. Csendkirályt 
játszol velem a magad örömére. 
Eljut hozzád panaszom?, vagy karanténba 
zártad nevem, s hagyod, hogy a félelem 
körpályáján marieonett figura legyek 
egy nézőtér nélküli előadáson. 
 
Számíthatok rád istenem ? 
vagy csak pislákoló tűzgömb arcod 
a beárnyékolt égen, s földre tűzött 
fénykaróid már nem jelölnek nekem utat. 
Már csak egy felhúzható játékbaba 
vagyok, lassan kifogy belőlem a lendület, 
s az utolsó mozdulat törékenységében 
küldöm hangom a mennyei forgószélbe. 
Temess a karjaid közé. 

 
Finish előttFinish előttFinish előttFinish előtt    

 

Kezed hegycsúcsokat érint Atyám, 
s magához inti az égi madarat, 
Te sziklából fakasztottál vizet, 
s leszakítottad a fákról az árnyékokat. 
Csak az én torkomban maradt farkasüvöltés, 
csak én lettem kőszobor angyalaid között, 
csak én nem tudok teredbe simulni, 
nem találom helyem a Földön. 
Mint megfáradt hontalan, lehajtott 
fővel ballagok, felnézni nem merek, 
tükrömben arcodból faragott körmenet. 
 



Csontos Márta versei 119 
 

De te ugyanaz maradsz, 
és éveid nem érnek véget. 
Tegnap még volt értékem a piacon, 
s a hamuszín felhőkbe felnyúlt fényem. 
Ma már úgy fekszem a közelgő alkonyat 
küszöbén, mint megnyúzott állat. 
Mert kialvatlan szörny bennem az álom, 
mert már szédülök, ha körhintába ülök, 
mert még mindig Godot érkezését várom. 
Múlnak lassan fölöttem a napok, 
s mire magamra találok a homályban, 
valaki kiszakítja naptáromból az utolsó lapot. 
 

De te ugyanaz maradsz, 
és éveid nem érnek véget. 

 

ImmortalityImmortalityImmortalityImmortality    
 

Nincs már információm lakhelyedről, anyám, 
csak egy emlék-csatolmány vagy, 
mely elmémbe égett az utolsó napon, 
mikor fekete bölcsődben megláttalak. 
Nem vársz már a kapu előtt, nem 
veszel nekem csokit az egyetlen százasodon, 
csak fekszel hallgatag. Eltűrted, hogy 
megágyazzanak neked a kövek között, 
s a párnáról sem fordítottad felém fejed. 
Átszöktél a tiltott zónán, csak pillanatfelvételt 
hagytál ajándékként a visszatérés reménye helyett. 
Tudomásul veszem, hogy nem tudlak visszahívni, 
nem tudok neked már semmit megígérni, már  
levelet sem küldhetek részedre, mint egykor 
a Lappföldre a Mikulásnak. 
Látom a fotódon, most már nem öregszel, 
végtelen és örök lettél, mint az Isten. 
Csak én küzdök még az idővel, s nem hagyom, 
hogy Ember és Ember között nőjön a távolság. 
 

A föld már visszavett téged, csak emléked 
surran be hozzám,  betelepül kis szobámba 
örökös vendégségbe; s tudom, megtarthatlak 
téged  árvaságom jogán. 
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Imádkozó kezekImádkozó kezekImádkozó kezekImádkozó kezek    
 

Dürer monológja társaiért 
 

Uram, te hanyag eleganciával nézed, 
mint adsz alkalmat anyag és kéz 
találkozásának odalent. 
A feneketlen sötétben fejedre 
húzod a párnát, s nem látod, 
hogy az arcokon csak a 
bányászlámpa fény-csápja kereng. 
 

Csak lábnyomok maradnak a 
fekete porban; megőrizhetetlen jelek. 
A tenyerekben lüktet a kő, s nézed, 
templomot építenek neked. 
 

Ma alszik a tárna gyilkos 
 

szörnyetege, ma édes ízzel 
ropogtatják az ajkak a szenet, 
s míg a görbe ujjak ásnak, 
elnehezülnek a  menetelő ütemek. 
 

Barlangrajzot vésnek a meztelen 
mélybe, s érzik, süpped a menny. 
Távolról morajlik a csend vádbeszéde. 
 
Uram, vásznamon semmibe 
mártott ujjak tartják az eget. 
 
Örök világosság fényesedjék nekik 
a legyőzött éjszaka tetemén. 

 

DuplikátumDuplikátumDuplikátumDuplikátum    
 

Motto: Mors bona nihil aliud (Vas István ) 
 

Árnyékod ugrani készül, 
míg te bóbiskolsz a fényben, 
törvényes válást sürget, 
már nem bízik a kiengesztelésben. 
 

Magadra maradsz árnyéktalan, 
megszűnt nálad a lakhatási engedély, 
itt nincs többé számodra hely, 
halálkanyarba lökött a mérlegelés. 

Most az árnyékvilágban keresel gazdát, 
új árnyékokkal adod össze magad, 
a felparcellázott semmiben szeretőd 
halottak napi  kóbor lovag. 
 

Arcod alatt tágul a sötétség, 
tested árnyék-morzsa lesz végül, 
idefent hét bőrt húztak le rólad, 
odalent Hádésznek szolgálsz eleségül. 

 

Pandora titkaiPandora titkaiPandora titkaiPandora titkai    
 

1. 
 

Burokba zárt a gyorsulás, 
nem tudok saját 
gondolataimon ablakot 
vágni. 

 

2. 
 

Nem részesülhetek 
az érintés tiszta örömében, 
a virtuális jelentéktelenség 
így válik valósággá. 

 

3. 
 

A távolság megszépítő 
varázsában tovább vállalom 
a mellékszerepet az általam 
rendezett színjátékban 


