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Szaladj, hozd gyorsan el neki!
Így tesz, ki urát szereti!”
És az asszony sírva szalad,
Orvos, recept mindjárt akad,

Megszerzi a szörnyű mérget,
S háromnapnyi békességet.
Így folyik ez évről évre.
Egyre rosszabb. Sosincs béke.

„Jaj, az uram, nem bírom már,
Istenem, de megkínoztál,
Mikor mellé adtál engem…
Nem élet ez… El kell vesznem…

…vagyis …nem, nem. Nem nekem, nem.
Vesszen el ő. Mit kell tennem…?
Semmit. Semmit. Csak elhúzok…
Ahogy a szél. Többé túszok

Nem leszünk itt. Se a gyerek,
Se én így már nem élhetek,
Kénkő, pokol… elég, elég!
Csak egy bőrönd… a fogkefék…”

És hát elment. A gyerekkel.
Nem vett búcsút. Mert ezt így kell.
Egy szó nélkül, csak előre.
Sóbálvány nem, őbelőle

Nem lett. Hátra, vissza nem néz.
De mintha… csak húzná egy kéz,
Válla olyan nehéz, görbe.
Nem szívesen les tükörbe.

Hogy a férjével? Hogy mi lett?
Azt beszélik az emberek,
Mert a hírek így-úgy járnak,
Csip-csip, a verebek szállnak,

Csiripelnek, ha kell, ha nem.
Hogy az ura félrészegen
Megcsúszott a jeges járdán,
Hideg is volt… meg egy párkány,

Annak esett, feje sérült,
Reggelre egész elkékült…
Nem is mondom tovább, drága,
Ilyesmiért börtön járna…

Miklya Zsolt 

„A gyermek, az fogoly”
Arany János nyomán

Bokáig ér a dér,
a fű olyan fehér,
mint csipke nagymamám
dohányzóasztalán
     a porcelán alatt.

A tálon kiadós
rácsos almás-diós
a teasütemény,
a párolgó edény
     illata fűszeres.

A falióra meg
mint metronóm, ketyeg,
kattogó ritmusán
az ide-oda át-
     hintáztató idő.

Ülök, és hallgatag
a Thonet-szék alatt
kalimpál lábam is,
az óra nem hamis,
     csupán egy szerkezet.

Átszerkesztem magam
a hangok közt, ugyan,
mért lennék kisgyerek,
a világ oly kerek,
     mindjárt körülfutom.

Kint annyi billegő
szerkezet karja nő
és hajlik át velem
a kerítéseken,
     a magasságokon.

Odabent hány rokon
indázó karja fon
kerítésül körém
– ó, istenem, a rém! – 
     vigyázó attakot.

Az inga átsegít,
hintázó ágait
kínálja a dió,
az ide-oda jól
     szerkesztett ágrutin.

Himbáló karjain
Mátyás vagyok, akin
nem fog ki semmi rács,
elveszejtő tanács,
     és nem fog ki a kín.

László vagyok, kinek
a pallos fejti meg
kérdéseit, az ág
nem húzza, csak a vágy,
     letépni láncait.

Gyerek vagyok, fogoly,
kinek a vére foly,
nedvekkel folydogál,
diófán a halál
     nem fog ki oly hamar.

Odabent hány rokon 
Thonet-széklábakon,
idekint hány gyerek
diófán integet,
     hintázik ingatag.

És visszajő a rab,
porcelántál alatt
csipkeként lüktető
áttört fehér idő,
     bokáig ér a dér.


