
MÁRTON LÁSZLÓ

Átkelés az üvegen. A holdfogyatkozás
(Részlet egy útirajzból)

Az éjszaka
kiterjesztett szarnyú sasmadara
lebegve
ránehezedik a rőt fellegekre.

A föld-gömb árnyának fekete kúpja
ismerős csillagok felé mutat,
s mert el nem érheti a Tejutat.
hegyére szúria
a hűs fényű Holdat, ahol
a daimónok a por-lepte tájról kihaltak,
s az ábránd
és a vágy meglakol:
bűnössé válva hallgat
az Árny, s mélyébe mint hínár-bénőtteláp

ránt.
Nem is az Ég
merült sötétbe,
csupán az esti párák
s a nappal kicsapódó füstje, köd
nyomán a lég
szelekkel rebbenő mérföldnyi lépte
marad félbe, mert mindent gúzsba köt
a Gyökér, amelyben a két Patkány soká

rág,
és amely üveget növeszt magából:
a megfagyó borostyán
láthatatlan, ezernyi rostján
A füst nem gomolyog tovább.
A lépést nem fejezi be a láb.

A némaságban osszerártak:
makacsul hallgatnak a tárgyak,
bennük tömör, süket, hanyag,
tetszőleges formára vágott,
az ember tetteit utánzó,
rögeszme-lángzó
anyag,
oly természet, amely teremtmény s nem
teremtő,

hideg vizek fölött lebegő néma nemtő,

amely mesterének nyomába hágott,
s mindent bevall, hogyha vallatni kezdik,
szétbonthatá a legbelső gerezdig,
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amelyről kiderül,
hogy éppannyira nincs belül,
mint külseie,
az emberi világhoz idomított,
parancsokkal beírott
hazugság:
csak bemároládott vele
az okság
mindent magában rejtő szinpada,
ahol nem úgy, mint anyjában a gyermek,
de mint a halottak hevernek
a puszta dolgok,
s gyűlik a holmik lézengőhada.
A rest
eszméletlenségbe züllő

emberi test
visszakunkorodik magába,
miként őszidőtájta kába
hüllő;

bár eddig sokszor levedlette bőrét,

halomba gyűlik

fölső szomszédunkig, az űrig

eldobott város és méreggel megtelő rét;
de most
körvonalaiba bezárva
ő maga sem lehet kulcs a világra:
fosztódik az is, aki foszt.

A sziv
nyugodni tért,
a vért
fáradtan szivattyüzva hív
önnön térségeibe, renyhe
teremtményei közé, ahol enyhe,
lassan pusztító átok lesz a gyors,
remélni, félni készui,
emésztő,

gyáva sors.

Madarak éjszakája, nászéi:
repedezik a fantazma-tojáshéj:
s a hasonlat-fiók, cl kis falánk
zabál: elfogy a szó, mint a mécsesből

a láng.



A fülben a belső s a külső:

kettős allegória-fészek -
hártya, kalapács, kengyel, üllá-,
és mögöttük a fél-tekék őrölni készek,
de tétlen az agy lomha malma,
kész gondolatok laza halma
nem jut el a zárt ajkakig;
szilárdan áll a sok részvétlen őr,

fogak sövénye: lándzsa, szablya, tőr;

s ami gondoltatik.
al. ami rész -
bár egyszersmind egész:
a vak Fantázia
látó fia,
sürü. sötét epe
ihlető szunnyadástál borított ebe
képzetet küld a hűs, kiszikkadt agyvelőbe,
amelyet érzetek ritkás bozótja nő be -
a szét nem szedhetőmalomban,
s marad, ami vala,
pete, amelyből nem kelt ki a szd
nyüve, az aurát felfaló,
mert nem lehetett formula:
visszasűllyederedetébe nyomban.
Mint a magzat,
bontakozik sokféle gondolat-alakzat,
fejlik bennük a metaiora-rák,
s korhadnak. mint a fák:
puha fenyő,

akác, amely hamar kino,
lehajló topolya, fekete, súlyos ében:
lombját veszített búskomor vadon;
a nyelv, mint fejsze, vág belőlük szabadon,
s köztük a lélek áll, mint ölyv a levegőben.

Az akarat lett a zsineg,
és a képzelet a horog,
s vak eszközökként,
mert nem látszik, melyik cselekszik önként,
kettejük együtt fogja meg
a látványt, mig a szem-golyó lomhán forog:
rásimul puha szemhéj,
amely alatt a pilla
oltalmában a tág pupilla
mögött rejlő retina-szentély
s az üvegtest mögötti vár
többet lát, mint az ébrenlét sivár
percekké stétpergd homok
sivatagában, amely örömest
növeszt
imaginárius bozótost: a romok

hajdan-volt amiiteátrum-porondja
benépesül:
tüskés cserjék ütik föl fejüket,
és hogy ne maradjanak egyedül,
a jel-mezek egykori rongya
libegve röppen fölébük; süket
mégis a súgólyuk: a lépcső

mélyében ott ragadt a hang,
s a gégében állva lesen
akármilyen ékesen
pattogna is a Poloska s a Tank:
a lépcső,

amely az elhagyott szinpad mögül kilóg,
ott,

ahol meglévőnek látszott az Egy-ség,
s hitvesek voltak a Fenség és a Nevetség,
nem enged át semmitui monolágot,
mert szinpadunk a pusztulás felé dől,

s hiába visszhangos a hely,
nincs hatalom, amely
hangot facsar a megfagyott időből.

Szereplok: meglehetősen kopottak
(halottak).

Halandókat megtéveszteni. cselképp,
szigorú tudomány szerint
áramlik a testnek melege, mint
a gondolat .
után visszamaradt
patakzó aliadék. megannyi jelkép 
amely megsápad. mint az esti
égbolt pereme: veszti
mélyebb értelmét, képét és jeiét,
és jelentvén csupán
az alkotó Titán
vakmerő demiurgoszl cselét,
ismét életre támad,
mint a vérivó szellemek,
amelyeket II bánat
akart idézni, hogy magamagát zabolázza

meg-,
és a forró nedv elszivárog
saját forrásán túlra nézni:
vaskos izmok s kicsiny. bonyolult

porcikák,
messziek és helyben levők,

saját és idegen anyagokat evők
tápláltatnak egyforma gonddal,
ahogy az ember másaként a Nagyvilág
szinterein a szivével rokon dal
a mélybdl feldobog,
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és a magaslatok
lemos6dnak, s feltöltődik az árok,
mivel a föld, amely kerekded, mint a labda
végtelen öl helyett, bár nem látszik a vége,
útvesztdk szovedéke,
nincs menekvés belőle, csapda;
amukmá~aMpMMk:~aMre~

az egyenlítője: hurok,
s körötte varsaként szűkül a vizburok;
s a szárazföld a rá-csapódó deszkaréteg.
s tetején az agyag,
melyből az első ember jöve létre,
ragad, akár a lépre
tapadó, fagyöngyből főzött anyag;
s a kép most visszájára fordul,
mint a kerék,
amelynek az imént fönt volt az alja még,
és tengelye - nem úgy, mint bolygónké - csikordul:
nem szulni, hanem nyelni kész garat
a föld,
amelyet az ember hiába tölt,
amely most elemészt minden fénysugarat:
rejtély, de rejtvénnyé vadult,
sötét felszíne dúlt,
miként az arc,
ha rájön a lélek mögötte:
hiába volt a harc,
amelyben a testet félig megette;
fizetheti fél-győzelmének árát,
őt köti gűzsba gátlás, félelem,
őt űzi balhit, vélelem,
és nem is azonos magával,
mivel nem ismeri saját határát,
mivel a testtel közös entitás,
mivel egymásnak változatai,
azért vádlottja rávall:
vermet magának ás,
ahonnan útja ki
nem visz. hanem csak befelé;
kétszeres fogság az övé:
ő a csapda és ő a foglya,
s túl ezen én vagyok az ő,

aki többé aligha fogja
a létezőtől elválasztani
azt, ami lehető.


