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itt, egyedül, az isten háta mögött. Don Miguel Fernando y Ortega, Bölcs Ferdinánd- 
nak, Las Navas de Tolosa hercegének, VI. vagy Merész Alfonz hispán király cousin- 
jának és titkos tanácsosának egyenes ági leszármazottja, Don Fernando Juan y Ortega 
infáns fia, nemzőatyja után Madrid Reménye, Sevilla Megszabadítója, Córdoba fény
sugara, a Cádizi-öböl Hőse, Kasztília, Navarra és Aragónia helytartója, a Toledói Tör
ténelmi Társaság Örökös Elnöke, szülőanyja, Granadai Katalin után San Lorenzo, 
avagy az Escorial Rózsája az elmúlt negyven év minden napját, minden óráját, minden 
percét, másodpercét azzal töltötte tehát, hogy egy régi, általam homályosnak minősí
tett kijelentését igazolja isten és önmaga színe előtt. A teremtő gondviselés, isteni eredetével 
együtt, minden körülmények között magába foglalja a perverzió és a pusztítás ördögét. Elhiszi 
végre, barátom? -  kérdezte Don Miguel Fernando y Ortega. Hangja fáradt volt, mégis 
elégedett, sőt büszke. Meggyötört arca verítékben úszott. Bólintottam. Első és szá
momra immár legfontosabb homályos kérdése já rt a fejemben: „Mondja csak, mon ami, 
gondolt már arra, hogy amennyiben és amikor elfogadjuk, hogy pozitíve két ember egymásnak 
bemutatkozhatik, akkor és ott negatíve mindazonáltal azt is elfogadjuk, hogy két ember ki is mu- 
tatkozhatik egymásból?”
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ÚTON

És megy az ember, bandukol, dúdol 
végig ezen a vérmocskos úton, 
kalapján agonizál a virág, 
gyalázza Istent, keresi fiát,

és megy az ember, mendegél, ballag, 
szeme vizében fürdik egy csillag.

A SZÍRIUSZHOZ

Ó, fényeskedj csak, 
szentséges Szinuszom! 
Mi vár rád? Tudom. 
Én már halálomat is 
unom, unom és unom.
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MEGHITT MONDAT

Óra nélküled ne múljon, 
vérem talpfára ne hulljon, 
valaki kell, hogy őrizzen, 
ha ág roppan, ha nád zizzen:
Rád gondoltam,

mert nincs Isten.

TÜCSKÖK TITKA

Egyetlen hangot, 
egy árva hangot húztok! 
Mégsem unalmas.
Lehet egy hang is dallam? 
Igen, ha halhatadan.
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NÉGYKEZES

Ezt a négykezest ugyanígy lehetne 
még tovább nyűni, de minek. Mi ketten 
ezt már nem adhatjuk elő úgy, hogy ne 

hallja ki senki,

hány kéz is játszik. Az ujjak „őrült 
tánca” -  Ismét félreütés! -  nekem nem 
nyújt valódi élvezetet. Nem is kell 

zongorajáték,

hogyha így szól csak, ha nem olvad eggyé 
kéz és billentyű. Gyakorolni persze 
még van mód. Most kezdjük el újra egy szép, 

egyszerű dallal!


