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SZENTIRMAI MÁRIA

Test
Észre se vette mikor kinyitották,
s azt sem, hogy így maradt, sebezhetőn. 
Szabadon járta át a szél,
használták, koptatták,
így került szárnyára rés,
s ha beléhatolt egy tekintet,
megadón tárult a test.
Nem védekezett. 

•

Valami kemény keretbe foglalták, 
s nem volt szabadulás. Mozdulatlanságába 
fáradt el a szegett szárny.
Úgy próbálta megfejteni 
a terjedő sötét foltot, mintha 
kézzel írt üzenet lenne,
pedig látta, éhes rozsda mart
a kezeletlen felületre.

•

Nem érti, hogyan került rá 
annyi förtelmes, hozzá nem illő drót,
kiálló szögek, harsány plakátok,
s fenn a magasban keresztje is 
túl fényes, túl világos.
Szeretné magára ölteni felhők
változó alakját, száguldozni fenn,
s várni, mikor esik szét a test.

•

Óránként változtatta halvány körvonalát.
Nem pihent, s mikor láthatóvá vált
egy-két szakadás, hiányzó flitter,
s lábán az elvakart, gennyes seb,
mint véres tollpihe,
lágyan lépett a hajnali fénybe. 
Elég volt neki a falak közt egy szűk rés, 
s magasba szökött, mint egy szabadulóművész.

•

Rendezettsége annyira szétcsúszott,
hogy belehatolhatott az éles tekintet.
Kopogó esőre, fütyülő szélre várt, nem arra,
hogy gyökér ver testében tanyát.
Megrázkódott a nedveit szívó idegen
meleg lüktetésétől, figyelte 
lélegzésének ritmusát, s egy röpke pillanatig 
úgy hitte, sajátját. 
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•

Nem merte érinteni, csak bámulta 
a kérdőjelbe hajló kecses vonalat,
pedig le akarta verni a zárat,
hogy láthassa, ami mögötte van.
Számolta a vékony bordák rendezett sorát
s meglátta közöttük a magányos fekete lyuk
üveges tekintetét, a belenyugvást, 
hogy a hiány nem pótolható. 

•

Úgy hagyták ott koszban, bűzben,
kitört fogakkal, mintha saját bűne 
lenne a múló idő szorítása.
Szerveiből szinte semmi sem maradt,
csak kopások, s néhány folt,
amiből tudni lehet egész történetét,
veszett dolgait, s hogy mibe fáradt el.
Mégis legszebb színeit adta rá a derengő reggel.

•

Nem volt értelme a találkozásnak, 
mégis együtt maradt a két idegen anyag.
Egymás szépségét oltották ki,
ezért külön-külön is egyre csúnyultak. 
Hámlottak, s mint leprásnak, leestek tagjaik.
Elhűltek, ha eszükbe jutott régi arcuk,
de tudták, a romlásból nincs visszaút.
Azzal büntették magukat, hogy nem bújtak el. 
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