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Guru
A lélek egy dobókocka.
Minden reggel eldobod valamerre.
Mindig Isten felé gurul, de nem elég messzire.
Fűcsomók tapadnak rá, strandpapucsok,
színházbérletek és kóláskupakok.
Ahogy gurul, mindig ledönti az ikertornyokat,
a bánat malmát sose.
Könyvlapok tapadnak rá, marcipán virágszirmok,
félig égett gyertyák, piszkos joghurtoskanalak.
Szalvéták tapadnak rá, mosatlan zoknik,
lédús fehérretkek és fojtogató nyakkendők.
Ahogy gurul,
mindig nekipattan valaki bokájának,
könyökének néha, szívének sosem.

S, ő
Bár lennék olyan makacs
fáradhatatlan
bőven áradó
mint ez a szombati eső

Eláztatnám a várost
csak a te hajad
s lépteid nyoma
maradna száraz

Ott kopognék ablakodon
hajnalig s te végül
engednél a könnyeiddel
elvegyülnöm
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Napfogyatkozás
Vízjel egy még üres kottapapíron,
békésen alvó nagyzenekar szól,
benzineskannában nyugszik az égés,
válladra ujjam jeleket rajzol.

Mint lehetőség szunnyad a látvány,
fák levelén hold fénye fehérlik,
látom az arcod egy sosevolt érmén,
letagad némán, ha nevemet kérdik.

Lelkek időznek az éj köpenyében,
életem írom e hártyapapírra,
szeretsz-e, mondd, túl e kis halálon,
s mozdul az ajkad, mondja, aligha.

Mint lobogásban él a kialvás,
máris az esti mesék dala hallik,
és úgy fáj, ahogy még sose tette,
sajogni kezd és belenyilallik.

Árad a mélycsend, csak szeretőknek,
megfáradt szívű fémbogaraknak,
levetett páncél: mélyhegedűjük
az űrbe hullva makacsul hallgat.
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Sztázis
Jéghideg párnák:
ölel a sűrű fény,
az Atya házának
pincéjében lakom.
A pillanatok mint unott
pingponglabdák
pattognak szanaszét,
s hogy kilássak innét,
nincs ablakom.

A patkányok néha
embernek öltöznek,
porcelán csészékből
zabálnak szemetet,
eszmékben hisznek
a józan ész helyett,
de egyikhez sem,
nem, nem hűségesek.

Tánc
kúszik a láva a papírcipődbe
debilaborokban érik a foszgén
letépett szárnnyal rángsz a sötétben
mintha kimustrált tested a másé

lenne (e nagy darab ónfényű szalonna)
nem lélekzik és szellemtől mentes
egy áttetsző párhuzamos térből
ölti rád nyelvét az ördög

a mozdulataid is felaprózza
a reflektor iszonyú kése
és nem hagy meg illúziókat

nincs kéz-láb ami összerak
fulladozol egy pókfonáltól
de végül nem halsz meg mégse
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Próbafelvétel
hogy világom bőrödig tágul
a fényesre sikált éjben
hogy tenyérnyire sorvadt álmom
múltadba folyton visszalök

hogy életed fájába fejszém
mint köröm a húsba belenőtt
mondjam? a lángoló sirályok
mélyvörös pontok az ég fedelén

meztelen testeden anyaföld
arcodon megtörő árnyék –
állok a rémület párkányán

s kihullik az ingből a szívem
megtép a fájás és cafatonként
a jéghideg sárba dobál

Vén Zoltán rézmetszete
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