
Ikaro
Reggel lesz, forró dél s néma este újra.
Szárnyait még bonthatatlan zárva tartja.
A tükrökből apja szeme villan felé.
Sebes arcát a felhőknek felmutatja.

Nyolcadikon a lakás. A lift nem működik,
ezért szatyrokkal jönni fel nagyon nehéz.
Légörvény, bukó ablakok. Nyílhat a táj.
Szál cigaretta, alkohol. Hajol s lenéz.

Azt hitte, hogy ő a világ, s minden vele
kezdődik, mit megismerni vágyott életen át,
miről mindig hallgatott, s pusztíthatatlan,
mint a szél árnyéka s a megörökölt imák.

Elélte életét. Évek, szerelmek mentek —
Apa maradt. Nézi hosszan a padokat,
a játszóteret, ahol ha jött a szürkület,
örömtelen ölelhetett. Még halogat.

Váltsák egymást tovább ecetízű korszakok?
Lányok, könyvek, új labirintusok megint?
Megvastagszik a test, s benne az idő.
Emlékei kihordhatatlanok. A Föld kering,

s apja álmodik az ágyon: ismert ösvényeit
járja be újra. Verdes a fény sima vászna,
villanó üveg, s szemben izzanak a házfalak.
Párkányra áll. Szállni muszáj. Mozdul a szárnya.

Pár kilégzés —, s dobbanás. Nincs markolni mit,
nincsenek tollak, lenfonál, csak haja száll,
se gramm felesleg, se grammnyi lélek végre —
Idő előtt letépve. A persely nyitva áll.

Mit öröknek gondolt, a levegőre írja.
Nézi a lángoló napot, betölti a súlya.
Bőre a szélhez ér, szétcsapódnak szárnyai.
És reggel lesz, forró dél, majd néma este újra —
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Daidalo
Nem aludtam akkor sem, soha nem alszom.
Nem iszom több rozmaringteát. Testem árnyéka
sem valóságos. Ruhám redőibe rejtem arcom,
ha jön az éjszaka, az árnyak kvártélya,

ülök, és várom a fiam. Tudom, nem halt meg,
csak fölszárnyalt a napba, s visszahullt a testbe.
Egy fiatal csillag. Szétgurult aranypénzek,
neszek, szárnysuhogás. Fény hatolt a sebbe,

s fájdalmával ébren tart, könyörtelenül eligazít,
hogy így van jól, hogy elröpült az édes ifjúság.
Ülök a nyolcadikon, asztalon pohár és Bila-Git,
s nem múlik a bordaív alatti fájdalom, a puffadás,

és nem szállok innen el soha. Függöny mögött
jó itt nekem, a bikafejűek langyos helyén, 
az ürülékben, a kiöklendezett csontok között.
Nézek egy fotót. Egy lepkét, fiam tenyerén.

Magamról alig szólok, bár mondhatnám
napokon át, és mondom is most már holdtalan,
hangtalan éjeken, örökké: szeretlek, kisfiam.
Csak tudnám elolvasni, mit a levegőre írtál —

A szomszéd becsukja az ablakot, elhúzza a függönyt,
indul hideg sörért. Nem hallja a szörnyű loccsanást,
nem észleli a kudarc jelét, a zuhanást, a közönyt.
Bontja a piát. S mert működik a teste, kimegy, pisál.
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