
Egyszerű fejfa
Arc, mit tükrözött a tiszta tenger,
szétroncsolt a hullám, nem felelsz.

Dallam, emberi ajkak lakója,
házadat elhagytad, nem felelsz.

Mondat, mit a föld porába róttak,
elmosott a zápor, nem felelsz.

Kör, mit madár írt a levegőbe,
az a madár elszállt, nem felelsz.

Láthatatlan lettél, néma lettél,
mint aki sosem volt, nem felelsz.

(1974. május)

KÁROLYI AMY

Vigilia

Oly keveset olvastam az Atyáktól
keveset ismerek a fényességes Nőkből
tételes igazságok szorítanak mint új cipők
de kortyoltam a névtelen erőkből
lajtorján kúsztam a tűz igazát vallva
mi megtisztít majd hústól és hibáktól
álmodtam mennydörgő és menny-üregű szájról
(megmászhatatlan szájpadlás-gerinc)
ez örökléttől visszhangzó huzatban
nem hallom ami van és hallom ami nincs

(1969. december)
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Annunciáció

Ha angyalt látsz vendégül,
jól vigyázz,
hol ült és állt és járkált és beszélt.
A helye megmarad:
Akár kőben
a levélnyomat.
És minden angyal Gábriel,
egy üzenettel teherbe ejt.
Ezentúl kettős gondban élsz,
hogy megszüljed, vagy merre rejtsd.
Ezentúl többé nem vagy egyedül,
és ketten léptek, hogyha lépsz:
a látható és láthatatlan
terhét hordani irdatlan nehéz.
Csak egy a nehezebb,
ha eltűnik.
Csak egy a nehezebb: a könnyűség.

(1997. június)

SZENTKUTHY MIKLÓS

Don Carlos rózsafüzére

II. Fülöp király minden képzelhetőt megtett annak érdekében, hogy fiából, akin
különös testi és lelki betegségek jelei mutatkoztak: daliás lovag, igazi trónörökös,
aranyszép vőlegény, Madonna trubadúrja, diplomata és világpolitikus, udvari bá-
lokon Don Juan, lelkigyakorlatokon Loyolánál loyolább legyen, de – hiába. A fiú,
Don Carlos testi és lelki zavarai erősödtek: parádés zsinatokon a főpapok alig tud-
tak dogma-köszörüléseikre figyelni, mert Carlos, a trónörökösök „kisebb balda-
chinja” alatt igen-igen furcsán viselkedett.

Így hát Fülöp király, szerelmes fájdalommal, Carlost díszmenetben, „körmenet -
ben” egy távoli kastélyba toloncolta, ahol tán több szoba volt, mint az Eszkoriál ban,
a keresztes lovagoktól tanult ezeregyéji pompával berendezve. Innen a Fő ink vizitor
(né ha a római nuncius vagy szentremete barát) havonként, félévenként részletes je-
len tést küldött az apának, aki hol apokaliptikus tengeri ármádiát épített Anglia ellen,
hol Anglia királynőjét, katolikus Tudor Máriát akarta feleségül venni (tudjuk: vette is).
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