
ezektől a reménytelen
szeretkezésektől, tehát
sajátmaga bírája lett,
és kiheréltette magát.

Ez a kasztráció Toldalagi versnyelvében is bekövetkezett. És
innen már csak egy út maradt: ahogy az Egy angyal kellene című vers
jelzi, szükség van valakire, akinek nincs neme, és aki visszavezérli
az eltévelyedetteket az egyetemesen „ártatlan egyszerűségbe”. Már
amennyiben ez egyáltalán lehetséges.

Ujjamra ég
Móninak — Meryl Streep nyomán

Nem akarok győzni.
A cél előtt megállok,
és rágyújtok a legszebb halálra.
A fájdalom tövig ég.
Ujjamhoz ér a hála.

Minden kártyámat megmutattam, 
mielőtt az asztalhoz leültem.
Te is megtetted. És nem miattam.
Ez nem vád. Csak játékhelyzet.
És persze nem érdem.

Nem akarok győzni.
Nem érdekel más, 
csak a játék dinamikája.
Veszteni is csak együtt.
Készülünk a legszebb halálra.

A dobozban maradt utolsó szál
az asztalon felejtett szabályod.
Erős vagy. Én gyenge.
Erősebb úgy leszek,
ha melléd állok. 

Az istenek, fent, 
még gyönyörködnek 
a kiterített lapszerkezetben.
A veszteség nem őket éri.
Hiány csak a lapok közt rebben.

MIKLYA ZSOLT

126

Eleje:Layout 1  2013.01.15.  13:46  Page 126



Minden a vesztesé.
A győztes összetörten ül
a játékasztal mellett.
Tudom, hogy van bocsánat.
A hiány mindkettőnket ellep.

A játékelv ma újra kész, 
végső szabálya
bennünk folytatódik.
Nem kérek együttérzést lap helyett.
Kit anya szült, az mind csalódik.

Kit apja elhagyott,
az nem remélhet jobb apát
a csendes társban.
Szabálytalan a győzelem,
ha lapcserére vársz. Én vártam.

Nem bízok már sem jobb,
sem egyszerűbb napokban.
A szív sem válogat.
Kihagy, aztán még 
nagyobbat dobban. 

Nem akarok győzni.
A cél előtt megállok,
és rágyújtok a legszebb halálra.
A fájdalom tövig ér.
Ujjamra ég a hála.
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