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Élő rovások 
Ott ahol a Nagysomlyó térdéhez bújik 
a Kissomlyó s homlokán minden napkeltekor 
megborzong a totem ott fekszik nagyanyád 
ott fekszik kiterítve gránit orrnyereggel 
visszeres lábszárral lila-ráncos combjaira 
ráfekszik a köd lettyedt melleit lefetyeli 
az alkony feketekendős asszonyok arcukra sült 
fájdalommal mossák a Somlyó vizével 
zarándokok taposta markában a fázós földnek 

ne sírj menj tovább 
szádban percen a fogzománc 
összeszorított fogaid közül kaján vigyorral 
kicsúszik a tehetetlenség kidülledt szemedbe 
belebámul a világ te konok fajta 

menj 
a Tolvajos a Nyerges a Libán tető felé 
ott látsz majd zúzmarás bajszú öregeket 
ereszkedni a völgybe taknyos öregek ballagnák 
korhadt kereszt darabjait szorongatva 
földszínű kezeikben az ellenük játszó idő 
rozsdaporrá őrölte fegyvereiket 
abban gázolnak hideg vér serken pikkelyes talpukból 
élő rovások zárkóznak egy elkésett üzenetbe 
lehull szemhéjad ím egy rebbenéssel 
eltemettél egy nemzetséget 
nyisd ki szemed hadd szurkálják nyers fények 
míg retinád megkérgesedik nyitott szemmel 

menj a háláiba! 

PALLAG TIBOR 

A kés működése 
Madzagra kötött gyerekjáték az 
Vagy nyikorgó facsikó kacsázó 
Kerékkel gurulsz utánam 
Húzlak. Körülöttem szétszaladó város 

Mind az összes égtáj felé rohanó 
Csattogó cipőm zsebembe' cukorka 
Olvad testem tapintható 
Mert várja hogy megtapintsák 
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Hátra sem nézek előre se 
Az időt se tudom de majd meg 
Kérdezem az egyik embert mondja 
Mennyi az idő de akkor már késő 

Lesz akárcsak most. Abba hagyom 
Nem veszek levegőt mielőtt meg 
Fulladnék úgy is magától jön 
Belém valamennyi. Boldog leszek 

Hogy jön. Majd megint nem veszek. 
És élvezem. Értelmes élet ez. 
Te meg csak gurulsz utánam zajod 
Lassan megszokja fülem. 

Mert hogy annyira tudlak. Meg 
Tanullak. Nem engedlek el hisz 
Mikor megragadtalak olyan jó volt 
A mozdulat még most is kezem 

De éles a kés működése bár 
Madzag magától könnyebben sza 
Kad. Magas konyhaasztalon a 
Fegyver valamibe majd csak bele 

Akadsz. Akárcsak Én testem is 
Várja hogy megtapintsák 
ölembe veszlek a moziban 
Ha már itt vagy — ugye — legyél 

A filmmel együtt vagy jó. Egyre 
jobb. A filmmel van kezdeted meg 
Véged. A vásznon egy 
Nézőtér. Székekben vak 

Ok. De meg lehet unni ezt is 
Azt is hogy elmegyek 
Nyikorogva gurulsz mögöttem 
Gyerekjáték madzagra kötött facsikó 
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