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Csontos Márta 
 

Porba fojtott nyár 
 

Hajszálrepedések nyílnak forró köveken, 

szőlőindák lebegnek sivatagi szélben, 

a virágok szirmaiba lyukat éget a nap. 

Macska nyújtózik a fűben madarakra lesve, 

 a magasban hársfaillat bújik a rozsdafarkú 

fészkébe, a megolvadt végtelen főzetében 

csak te kínzod teremtett önmagad. 

 

Ott állsz elszántan, ajkadon dallam izzad, 

ott szűröd a száraz homokot, gyűjtöd 

a tarackgyökereket, külön halomba rakod 

a napra nyújtózó apró köveket. 

Gerincedben valami prehisztorikus erő 

feszül, szép álmodás árad szét ereidben. 

Nyílt sisakkal támad a céltalan próbálkozás 

láthatatlan követe, már csak ruhacsomóba 

rejtett árnyék vagy, pedig kitörni vágysz 

a történelmi villámfénybe. 

 

Új gödröt ásol, rostálod a göröngyös 

homokkövet, minden csupa sárgásszürke. 

Közben turkálsz emlékeid között, s megszerzett 

értékeidet teszed önanalízised mérlegére. 

 

 

A megrajzolt nő 
 

A pasztell árnyalatú fügefalevél 

az ikszedik nap után kezdett színesedni, 

így Éva önvédelemből magára  

terítette abban az időzónában, ahol 

többé számára már nem volt hely, 

ahol letört a kilincs a kertkapuról, 

s a kerítés mögött neki már nem 

volt részesedése. Romlandó, puha- 

testű sellőként feküdt rá a napszárította 

homok domborulatok tetejére. 

Ott feküdt kiterítve a nagy kozmikus 

rajztáblán, már nem volt értelme fától 

fáig tovább kúszni, keze remegett a 

kavargó szélben, teste nyomokat hagyott 
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a terepen, de tudta, hogy valójában 

már nincs ott, át kell lépnie a létezés 

túloldalára, át kell emelnie magát 

valahova máshova, egy másik otthonába, 

mely látszólag közel van — de soha nem ér oda. 

 

Mégis, határozott mozdulattal lépett 

a kifutóra, végignézett magán, s tudta, 

test és lélek feneketlen mélységeit a 

szerepjátékokhoz változatos kellékekkel 

takarni kell. 

 

Bátran libbent az új színdarab arénájába, 

már nem félt, megtanult minden ajtót 

kinyitni, megtanulta sminkecsetét kezelni. 

 

Közben a Nagy Úr odafönt sokáig lapozott 

a vázlatfüzetében, de nem tudta a végleges 

formát biztonsággal kiválasztani, s miközben 

gyönyörködött a rajzokban, a szabálytalanság 

harmóniájában végleg győzött 

a tökéletlen, az alkotás diadala. 

 

 

Éjszakai városnézés 
 

Az árnyékok sötét szőttese 

mögött valami egész éjszaka 

dolgozik, én meg ott kóválygok 

elérhetetlen lépcsőfeljárók 

és utcatáblák között, nem értem 

az engem körülvevő hangokat, 

ismeretlen arcok követnek, 

jönnek mögöttem, mint gazdahű 

bumeráng; minden éjszaka jönnek 

ugyanazok az elérhetetlen helyek, 

s a folytonos éjszakai műszakban 

szappanopera-hősként énekelek. 

 

Nem tudom az irányítószámot, 

csak megyek át a hídon, repülök 

fekete falak fölött, követem a 

folyó áramlási irányát, fövenyben 

felejtett lábnyomokat keresek. 

Nincsenek arcok a közelben, akik 

ablakot nyitnak az éjszakára, 
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nincsenek elmémbe nyomuló 

fáklyaláng-tekintetek. Nincs, ami 

bevilágítja a lepkeszárnyú eget. 

 

Sodor a közömbös tömeg, elvesztettem 

minden kapcsolatot, állati zűrzavar 

lett a világ, mellemen ül hű kísérőm, 

a csupasz, sarkvidéki hideg. 

 

A város, a hegyek, az idegen érintések, 

az arcomba bámuló szemek tapadnak 

rám, éjfélkék takaró az álom, elmozdítható 

koporsófödél, megzavart templomi csend. 

 

Ott fekszem magzati burokban, s készülődöm, 

hogy majd hajnalban újraszülethessek. 

 

 

Jézus és az agyaggalambok 
 

Ma Krisztus agyaggalambjai 

szárnyra keltek, Júdás meg ott 

maradt a széttaposott darabok 

között, ott maradt, mint magányos 

barbár a szétdúlt csatamezőn; 

sápadó öröm lángolt arcán, 

mert hiába rombolt — nem halt 

meg a repülés, nem voltak 

igazi áldozatok a homokrét 

közepén, s a napsugárral festett 

délután udvarán csak ő térdelt 

ott, ő, egy fekete folt, vergődve 

önnön, megroggyant árnyékán. 

 

Az életre hívott agyaggalambok 

ott ültek a templomablak párkányán, 

hol az égből hulló vakolat kék  

homályba vonta a látóteret, s ott 

maradt a megkínzott törmelék 

alatt Júdás és az elárvult gyűlölet. 

 

A légben a pillanat fényes selyem- 

fonalán egy távoli hang a végtelen 

mélyből égre hívta a madarakat. 
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Emészthetetlen bűntudat 
 

Túl sok benned a tapasztalat, 

túl sok az okoskodás. 

A folyamatos változás igénye 

akarnokká tesz. 

Meg tudsz mozgatni minden 

követ, de csak kenyeret dobsz 

másnak, neked elég a tudat, 

hogy Isten képmása vagy. 

Mégis félsz, odafönt a Nagy 

Látó egyszer elszámoltat. 
 

Idelent könnyű játékszer 

vagy, egy dobókocka a 

Ki nevet a végén? alaplapján, 

de hiába ugrálsz, minden 

oldaladon ugyanaz a szám van. 
 

Naponta magadra teríted 

az éjszakát, a sötétben ajkadon 

suttog az ima, poharadban 

a gyertya viaszába fullad a kanóc. 

Magadba tévedve rejtőzöl, 

álmot láttad benned az átmenet. 

Te vagy Andersen szereposztásában 

a féllábú ólomkatona. 
 

Magához láncol a csend, 

hited lélegzik benned csak, 

érzed, mennyire szabad vagy, 

gyomrodban mégis kavarog a bűntudat. 
 

Beleidben halmozódik a feszültség, 

megreked az emészthetetlen 

életöröm, nem tud kiürülni 

belőled a múlt salakja, gyötröd 

magad a veszteségben, s közben 

egyre inkább kívül kerülsz a körön. 

 

 
 

Fülöp Kálmán 
 

Jelentés 
 

Nekem fontos volt 

minden ami régi 

a szék amelyen 

megpihenhetek 

és ellazulhat 

agyamban a tegnap 

és nagy sietve 

új ígéretek felé 

mutat a holnap 

és élni írni 

édes hullámtörés 

rátalálni az 

elveszett csodára — 

hogy nyers agyamban 

mit takar a rés — 

finom lehelet 

fehér papíron 

és szerelem 

ami nem volt soha 

s mert elszakadt 

a perc arcán 

a hajnal csak 

kérdezem én 

voltam ostoba 

és folytatom mert 

rég éget a téma 

s bizony szeretnék 

magam lenni néha 

s ha vén szememből 

kihullnak a fények 

és hanyatt-homlok 

rohanok a falnak — 

jelentem nektek 

kegyes hozzám az élet 

akkor is ha sokan 

rég mást akarnak. 


