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Elvégezve 
 

fëlmorajlanak a jelek 
s a bámész nép rettent raján 
félelëm uralkodik el 
 
a beálló félhomályban 
bűnére döbbenő tömeg 
mellét verve oldalog el 
 
míg a mëgtagadott király 
mögöttük a kërëszt trónján 
karját vérësen kitárja 

függöny nem hull,  
ám széthasad 

– a zárókép még hátra van – 
 
hol a kősírba zárt halott 
harmadnaptól nyája élén 
öröklétre szabadul már 
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