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ff" • ehhez kell bátor
ság, nem a törvény
hozáshoz"
Megteremteni a vallási békét! Helyreállítani az Orbis Romanust!
Lerakni a római jogtudomány megingathatatlan alapjait! Megsze
rezni Itáliát! Majd Nyugatot! A perzsákkal ismét béketárgyalásokat
kezdeni! A kisebb nációkat egymásnak ugrasztani! Legyen elfog
laltságuk, és ne Bizáncot piszkálják irigy csőrükkel! Longobardokat
a gepidák ellen uszítani! Az Azóvaí-tengertől északra az utugur
hunokat a kuturgur hunok ellen! Az új jövevényavarokat pedig az
összes Duna menti népség ellen!

Eszméletlen sok a feladat. A Gyönyörű Férfi mégsem ezektől

szenved, sőt ezektől egyáltalán nem szenved, a megoldandó felada
tok élvezetesek. Jusztinianusznak öröm a felsorolt ügyek tömege.
Ez az okos férfi, a rövid és enyhén görbe lábain (nem látszanak a
lábak a finom pongyolák alatt) jár, kel boldogan, egészséges alko
tásvágytól ragyog az orra.

A császár két dologtól szenved. Az egyik Kappadókiai János
ügye. A másik rettenet a ravennai rémület: Belizámak Ravenná
ban felajánlották a koronát. Mi lesz, ha elfogadja? A császár ha
nyatt dobja magát, hirtelen megfájdult a feje a tarkójánál, belülről

nyomja valami. Görcsöl mindene. Pedig szeretné rendesen végig
gondolni előbb Jánost, aztán Belizárt. Kettejük nélkül nem lenne
sehol, nem uralkodhatna a világ legerősebb birodalmának trón
ján. Fél tőlük, de ez rendben is van, a félelem együttj ár a hata
lommal, itt nagy tétekben kell játszani és istenként ítélni, a csá
szár fekszik fejfájósan és fél. A harmadik ember - aki egyensúly
ban tartja uralmát, szellemét, nagyságát és birodalmát - a Ke
gyelmes Csoda, Theodora. Három férfi, egy nő, ők négyen a tel
jesség. Örök igazság az, hogy minden földi jelenségnek megfelel
egy égi, természetfeletti, ők négyen itt lenn a Szentháromság és a
Nő fogalmát képviselik. Ahány tett, jelenség, fogalom, gondolat
és emberi együttes, mindnek megfelel az égi, az igazi és az is va
lódi. A városoknak is megvannak az égi előképei, Isten előbb

megtervezte volt a mennyei Jeruzsálemet, épp így előbb megter
vezte a Szentháromság és a Nő együttesét. Itt lenn Konstantiná-
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poly a földi Jeruzsálem. Az ószövetségi próféták mind foglalkez
tak ezzel, Ezékielt látomásában ragadta el Isten, úgy mutatta meg
neki a várost. Tudja, óvatosan kell nyilatkozni az ő szent négye
sükről, ha egyáltalán szükséges. Indiától Egyiptomig és Athénig
sokfelé létezik ehhez hasonlatos gondolat a Négyről. De a keresz
tény Négy és a pogány nem keveredhet, tűnődik a császár, ám a
szétválogatása ocsúnak, búzának rettentő hosszadalmas folyamat.
Most erre nincs idő. Most le kell előbb zámi a jogtudomány mun
kálatait, legalábbis egy időre. Hegynek, városnak, folyónak, épp
így a jogtudománynak is megvan az égi előképe, mint isteni for
mának, mely magasabb szintű mása a földi tárgynak. Ha itt jól
munkálkodunk, akkor a láthatatlan égi forma megtelik, kiteljese
dik. Láthatóvá, érzékelhetővé lesz. Testet ölt. Erről szólnak a leg
szebb muzsikák, jelesül azt az idő-folyamatot jelenítik meg, amint
éppen telítődik az emberi szemnek még érzékelhetetlen égi for
ma.

Jusztinianusz azt nem hiszi, hogy a rossz és szörnyű jelensé
geknek is lenne odafenn előképe. Nincs. Sem a megműveletlen,

sivatagos földeknek, sem a vadul kaotikus helyeknek, semmiféle
szennyességnek. Ezek még a teremtés előtti rendetlenséghez tar
toznak. Amikor a káoszt az ember rendbe rakja, akkor az égi elő

képek alapján szerkeszt. Ez egyenértékű a teremtés emberi lehető

ségeivel. Káoszból kozmosz. Ilyen módon mi, kis pongyolás pári
ák, szerényen ismételgetjük az őseredeti isteni teremtést. Filius
nincs meg odafönn. (A nyúzólegény Filiusra gondol itt a császár,
a süketnéma szolgára.) A börtönöknek, a kínzásoknak, az adósze
désnek, ha azt korbácsolás segedelmével végzik, nincs égi előké

pe. Legalábbis a császár szeretné, ha így lenne.
Kappadókiai János, a praefectus praetorii. 6 tudja megszerezni

a pénzt. Kíméletlen adószedő, ez igaz, jobb erre nem gondolni. A
népek gyűlölik. A Nika-lázadáskor legislegelőször az ő palotája
elé vonultak, tüntettek, ordítottak. Gyűlöletükben bélsárral kenték
be a márvány oroszlánokat a kapuk mellett, és állati beleket csa
vartak a palota előtti oszlopokra. Másnap máglyarakásokat hoz
tak, felgyújtották az épületet, kifüstölendő előkelő lakóját. Ó! Na
iv emberek! Még meg sem jelent a legelső lázadó és János máris
elszelelt palotája földalatti folyosóján. Szerencse, hogy megmene
kült. Mi lenne nélküle? Kétségbeejtő gondolat, amit Theodora ki
talált. Elveszejteni az adószedőt! Kegyvesztetté tenni! Bah! Kappa
dókiai adóbehajtási zsenialitása nélkül, ó... Uram! Ez a férfi már
akkor tudta, mi kell a hatalomhoz és hogyan kell pénzt csinálni,
amikor Theodora még szurtos kislányként ugrált a Hippodrom
bejáratánál. Vagy kimosdatva, fényes kis zekében és ezüst pa
pucsban táncolt a cirkuszi krokodilus hátán. Volt egy műsorszá

ma, amit a combsebes nagybátyám, Jusztinusz, a régi császár kü
lönösképp kedvelt. A vénember makedón parasztnak született,
képzetlen volt, de eszes. Nagyon szerette a kis cirkuszos nőnek
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azt a mutatványát, amikor az befut az arénába, vele szembe ro
han a bika lesúnyt fejjel. Mindketten apró, csilingelő kösöntyűk

kel, csörgőkkel vannak felszerelve. A bokán és a kislány két csuk
lóján, összesen nyolc fűzér kösöntyű cseng, bong, muzsikál, meg
veszejtő pillanatok, és mindketten - lányka és bika - szivár
ványszín mellényt viselnek. Amellények szabása is egyforma, raj
tuk a hímzett tavirózsák és girlandok, a méret persze más. A bika
tompora pucér, a kislány libegő nadrágocskát visel, a törékeny
alak fut könnyedén, nem veri fel a port, legalábbis a császári pá
holyból nem látni, szembe vele fújtatva rohan amonstrum, ,,...eh
hez kell bátorság, nem a törvényhozáshoz!", mondta ilyenkor a
szkopjei parasztember, azaz a vén császár. Mikor érintő távolság
ba érkezett kislány és bika, akkor megcsinálták azt, amit a krétai
nők. Vagyis a bika egy árnyalattal még lejjebb szegte nagy busa
fejét. Mintha fel akarná öklelni a kislányt, szarvára tűzni és beleit
kiontva, amúgy véresen körbe, körbe rohanni vele. De úgy is ért
hető a mozdulat, hogy bókolt a kislánynak. Theodora kinyújtott
karral (rugalmasan de szilárdan tartott könyökkel) keskeny ténye
rét rácsapta az előre meredő szarvakra. E pillanatban a bika rop
pant nyakizmai mozdultak, hatalmas fejét felfelé és hátra vetette.
A kislány karcsú teste repült fel, fel, fel, most más hangon bong
tak, sikoltoztak a csengők. Kezén támaszkodva, kézen állt a bika
szarván, egy-két-három-négy pillanatig, a rohanó állat most moz
dulatlanul tartotta a fejét. Aztán a lány átfordult, talpával a bika
hátára érkezett, sarka a bika mellényének sárga tavirózsáján, láb
ujjai a finom szőrzeten. A csilingelő pár így futott néhány kört az
arénában, egyformaságuk és különbözőségük különös borzongást
keltett a nézőkben, a szarvakkal rendelkező előre tekintett, fúrta
magát bele a következő méterekbe, a karcsú alak a menetirány
nak háttal, az ég alatt függőlegesen. Két karját kitárta oldalt
egyensúlyt keresve (akár az a kereszt, amit Sába királynő megér
zett, mikor Salamonhoz ment vizitába). Miután állat és lány páro
san megtették a köröket, mintegy szeretetben, akkor jött a követ
kező mozdulat. A kislány magasra lendítette karját, onnan előre,

és belebukfencezett a levegőbe. Eközben kifutott alóla a bika, ő

meg talppal a cirkusz porondjára érkezett, pontosan a császári
páholy elé, középre. A combsebes nagybácsi ilyenkor felszabadul
tan sóhajtott. [usztinianusz akkor még nem sejtette, hogy ez a cir
kuszos kislány lesz egykor (nem csupán a szeretője, majd a sze
relme, ez nem is olyan fontos), hanem hatalmának legfőbb táma
sza és elsőszámú tanácsadója. Akkor ott a császári páholyban a
nagybácsi válla fölött átnézve talán nem is igazán figyelte volna
a bikaugratós számot, ha az öreg nem dödörög oly elragadtatás
sal. Amikor esztendők múltán meg kellett változtatni a házassági
törvényt (eltörölni azt, hogy állami méltóságnak nem szabad fele
ségül vennie színészeket és táncosnékat), akkor ez a bikaugratós
szám sokat segített. [usztinianusz anyja és Euphemia, az öreg csá-
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számé egyesült erővel tiltakozott Theodora ellen. A házassági tör
vény volt a legnyomósabb érvük. Végül a vén császárt emlékez
tetni kellett az arénabeli műsorszámra, az öreg makedón elragad
tatott sóhajaira és arra a szövegére, hogy ehhez kell bátorság,
nem a törvényhozáshoz.

- AZ? - Kiáltott boldogan a vén császár, a Philoktetész rein
karnáció, midőn felvillant emlékei között a csengettyűzős roha
nás ... és mielőtt rábólintott a törvény megváltoztatására. kibámult
hosszan a parkba. Akkor is ordítoztak a pávák.

- Nem lehetne kitalálni olyan varázsszert, amely elveszi a pá
vák és más udvari baromfiak hangját? - kérdezte, és csippentett
a szemével, értett a bátorsághoz, lévén korábban elég jó katona. A
Tyúkeszek, az uralkodó ház asszonyságai, Biglenzia és Euphémia
mélységesen hallgattak.

Kappadókiai János fütyült az ilyen mutatványozásra. Azt bizo
nyára elfelejtette már, hogy esztendőkkel a bikaugratós műsor

szám előtt vérig sértette a kislány Theodorát. Ez az a régi törté
net, amikor Theodora apja meghalt és anyja három kislányát fel
cicomázta, felkoszorúzta, oda állította a Hippodrom kapujába,
azok ott kántáltak, könyörögtek, rigmusokat énekeltek a gyüleke
ző népnek, hogy mostoha apjuk lehessen az fő állatápoló. Kappa
dókiai jött befelé, a kislány Theodora belecsimpaszkodott, Kappa
dókiai meg úgy tépte le magáról, ahogyan egy kígyóval tennénk,
ha ránk tekeredne.

Theodora nem felejt. Az adóbehajtót azóta gyűlöli, és ahogy
múlik az idő, egyre veszettebbül. Kifelé titkolja. Eszével él, tudja,
a hatalomhoz pénz kell, a hatalom csak szószátyárkodás és fecs
kecsicsergés, ha nincs behajtott adó.

Mostanában a császárnő eltitkolt, elfojtott gyűlölete ki-kicsap a
fegyelem medréből. A kiszolgáltatottság fokozza dühét, ő és az
udvar egyaránt rászorul János ügyességére. A császár gyötrődik

Theodora áskálódása miatt, A Pénzcsinálás Szeritlelkét akarja ki
szakítani helyéből a Nő? Örület! Meg fog billeni a teljesség. Tudja
ezt a Nő is, de indulatával nem bír mostanában. A császár szánja,
de Kappadókiait nem bírja feláldozni.

Különben is más a dolga! Ráadásul Belizár is ott Ravennában,
azzal a koronával vagy mivel. Csak nem fogadja el Vitiges ajánla
tát?

- Ezzel a tudattal szenvedni... ó, Uram!
Széthullajtanád a földi Szentháromságodat? Ez a célod? Ha er

re gondolok Uram, akkor szinte megzavarodom. Nem. Most fél
reteszem rettenetemet. és várok, majd Te eldöntöd, ha akarod,
hogy mi legyen Kappadókiaival, mi legyen Belizárral, és e földi
Szentháromságoddal. Én várok.

- Szerelnék másra gondolni, arra, ami szép, ami jó, ami a fej
görcsömet oldja.

- A Codexemre talán.
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- Hiszen az én életemben minden akcidencia, esetlegesség, ez
az egyetlenegy nem az. A jogrendszer. lsten kijelöli a feladatot,
ami miatt élünk, és én, Petrus Justinianus erre születtem. Diké
képviseletére jöttem erre a földre.

Mikor ideérkezik gondolataiban a császár, akkor hirtelen rájön
a frászkarika, leugrik a kerevetről, és nyughatatlan kapkodással
futkos, rohangászik a palotában. Előbb csak a kerevet körül, majd
egyre bővülő koncentrikus körökben rohan, a palotaőrség nem
moccan, vasfegyelmű pofával elnéznek mellette, ki vannak oktat
va, nem kell észrevenni, amikor a császárra rájön a rohanás. Tud
ják, majd magától abba fogja hagyni, lecsillapszik. (Én, a fügefejű,

nyugalmazott ügyvéd, az amatőr történész és regényíró, azt gon
dolom erről, hogy ilyenkor valami roppant szorongást okozott a
császárban, megakadt benne valami gondolat, mint lagzikor mo
hó cigány torkán a csirkecsont. Tényleg jól működik a védelmi
berendezése. Az oxigénhiány fokozza a szorongást, de a rohangá
szás oxigént dúsít.)

Diké miatt jött rá a frász Jusztinianuszra. Erős keresztény, foly
vást küzd az igaz eszméért a pogánysággal, aztán most, íme, tes
sék! Mi nem jut eszébe! Hogy ő Diké képviseletében lenne itt ...
Dikét folytatná törvényalkotó szenvedélyével... no nem, jaj, jaj, ez
a Diké nevű nőszemély, akit a római pogányok Juszticiának ne
veznek.

- Jézusom, Máriám, még ez a névbeli hasonlatosság is! [usz
ti...]uszti... [usztí-cia, én meg [usztí-nianusz, ez őrjítő. Én, aki a
pogányok ellen küzdök szüntelen, ettől nyerném el a meghalás
élménye nélküli üdvözülést? De miért lennék e pogány nősze

mély ténykedésének folytatója? Micsoda bűnt követtem el, halálo
sat ezzel a szemérmetlenül pogány gondolattal, miszerint a po
gány Diké és én az voltaképp ugyanegy. Nálunk a gondolat is
bűn, elkárhozhatsz tőle.

Megijeszti a felismerés. Rohan, lobog a köntöse, fölkapja elől,

így fut ki a palota kertjébe, át a virágokon és visszafelé átgázol a
szökőkutakon.

- Ez a rettentő nőszemély, azért rettentő, mert nem keresz
tény, hanem pogány, köteles jelenteni isteni atyjának, ha igazság
talanságot tapasztal a földön. Ahogyan én is jelentem az én
Uramnak Istenemnek, és az ő nevében járok el, ítélek, levágatom
a kockázók és a tolvajok kezét és ehhez hasonlók. Később aztán
az emberek bűnei miatt ez a nőszemély elhagyta a Földet, és csil
lagzattá lett. Vajon át kellett élnie a halált, vagy úgy, egyből, aho
gyan én szeretnék felemelkedni, felemelkedett? Jaj, no, már meg
int azonosulási pontokat keresek?

- Ne mondd ki, ne mondd ki Petrus Justinianus! - kiáltja a
császár, bele a szökőkút fodros vizébe, és a döntéstől megnyug
szik. Diké vagy nem Diké, nem fogja kimondani. Elcsendesedik.
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Futkosása átmegy sétálásba, visszaballag a kerevethez. a palotaő

rök arca olyan, mintha mi sem történt volna.
Éppen tíz esztendeje a Codex Justinianus első megjelenésének.

Gyönyörű esztendő, 529. április 7-én tették közzé, A bizottság egy
évvel korábban összeült, az volt a dolguk, hogy a Codex Theodo
sianus kihirdetése óta megjelent számos törvényt összerendezzék
és beillesszék az új császári konstitúcióba, de úgy, hogy a külön
féle időpontokban megjelent törvények ne kerüljenek ellentmon
dásba és ne keresztezzék egymást, továbbá e munkálatok közben
emeljék ki azokat, amelyek már idejüket múlták. Triboniánusz, a
fő jogtudós értelmes ember. Jól szerkeszt. Szépen hangsúlyozza a
császár korlátlan hatalmát. Komolyan és hatásosan előtérbe állítja
az egyház kivételezettségét. Élesen elítél minden szakadárságot,
eretnekséget. A pogányokat vagyonelkobzás terhe mellett kötelezi
arra, hogy hitoktatásra járjanak és megkeresztelkedjenek. Ponto
san rögzíti a rabszolgák jog nélküli létét és a kolonuszok helyhez
kötöttségét. Boldog esztendő volt! Nem csupán a Codex kihirde
tése miatt, hanem maga a művelet, a Codex készítése, az volt az
igazi.

- Jártam, keltem a görnyedő jogászok között, szerettem őket.

Azokat a részeket is beledolgoztattam, amelyek a korrupciók el
len szólnak. Nehéz ügy, mert én is élek megvesztegetéssel. Ezek
és az államigazgatásra vonatkozó passzusok nem is igazán éltek
és élnek. Mintha az emberek éreznék, hogy ezek nem érvényesek.
Még jó, hogy a városokban a püspökök magukhoz ragadták a ha
talmat, és - bár a saját fejük szerint, de mégis - rendet tarta
nak. Ha csak félszemmel is figyelnek a Codexem államigazgatási
paragrafusaira, de mégis figyelnek és ott már kevésbé üti fel fejét
a káosz.

- E Boldog Esztendő alatt úgy megizmosodott a lelkem, hogy
elszánt lettem mindenre. Akkoriban zárattam be néhány egyete
met. Nincs arra szükség, hogy az immár szabályozott birodal
mam lakóinak szabályozott lelkét a szófacsarás és filozofálás mű

vészei összezavarják. Végig úgy éreztem, míg a jogtudósokat láto
gattam, hogy amit művelünk, annak egészen különleges a jelentő

sége. Úgy éreztem, ha itt helytállok, annak igazán messzemenő
következményei lesznek. Ez több nekem, mint csupán erkölcsi
magatartás. Ez a követelmény rejt magában valami mást is. Dön
tésem: A Codex létrehozása, és ennek következményei, a szentség
területére vezetnek. Ha elbukom, valami meginog. Valami elsza
kad. Valami veszélyeztetve lesz. De ha végrehajtom, akkor ko
moly, élő valóság bontakozik ki. Az ilyen követelményben több
van, mint puszta erkölcs, noha törvényeim az erkölcsöt védik,
mégis több ez, Isten lép a közelünkbe. És ha éber vagyok meg
jámbor, akkor megmutatkozik. Ez a sürgető "törvény pedig kell":
elmozdulás Isten felé. Aki szeretne bennünket megnyerni, önma
gának.
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- Amint kihirdettük a Justinianus Codexet, a boldogság reme
gő állapotából lassan visszatértem a földre, hívattam Triboniá
nuszt, jogi leckéket vettem tőle, amit korábban is megtettem. de
most különös élességgel arra figyeltem, arról faggattam, mi lehet
ne az még, még, még és még, amit a jog körüli rendrakás megkö
vetelhetne itt, a földi Jeruzsálemben és a birodalmamban, hogy az
élet tisztán folydogáló patakhoz és derűs Édenhez kezdjen hason
lítani. Szép beszélgetéseink voltak a kertben, a parkban, a filagó
riákban.

A következő esztendőre már tanultam annyit, hogy kijelöljem a
jogászok újabb feladatát. A magánjog és a magántulajdon védel
me az, amit jobban ki kell dolgozni. Előfordulhat, hogy ennek a
"kell"-nek különös jelentősége lesz. 530. december l5-én ismét
összeültek a jogászok Triboniánusz elnökletével, és elkezdték a
munkát. Az egykori jogtudósok munkái közül kiszemezgették a
még alkalmazható magánjogi paragrafusokat. Ezeket összeszer
kesztették, csiszolták, és a Pandektész vagy Digesta elnevezésű

gyűjteménybe rendezték. Fegyelem és rend. Belizár - ó, de kár,
hogy eszembe jutott, megint belehasít fejembe a fájdalom - ab
ban az évben győzött a perzsák fölött Daránál. Ez a jogászi mun
ka lassabban haladt, mint az előző évi. Amolyan bogarászós fel-

.adat volt. De az is lehet, én hátráltattam a munkát azzal, hogy
folyvást értekeztem velük, ezt nagyon szerettem, és egyáltalán
nem sürgettem őket. Ellenkezőleg. Hajnalban máris finom, mele
gítő izgalom fogott el arra a gondolatra, hogy azonnal elkezdő

dik. A jogászok már készülődnek, gyülekeznek, és hamarosan ott
fognak szöszmötölni írópadjaiknál, csinálják a rendet. Az erkölcsi
szelídítést. Végül is pontban három esztendőn át élveztem jelenlé
tüket a Szent Palotában. Derekas tudományuknak nagy tisztelet
tel és egy kevés arannyal adóztam. 533. december IS-én hirdettük
ki a Pandektész létrejöttét.

- Ez az esztendő tehát szintén istenáldotta lett. Lezárta a Pan
dektész és az Institutiones kiadása, és ez évben indult Belizár, a
Győzelemek Férfija Karthagóba 15.000 harcossal, 92 gyorsjárású
hajón. 92-őt mondok. Pedig volt vagy 500. De már nem tudom,
mennyi, talán a többi nem gyorsjárású volt. Vagy hazudtunk, ami
valószínű, hol ennyit, hol annyit mondtunk és írtuk, az ellenség
kémeit megtévesztendő. (Azt nem tudom, mi indokolta, hogy
nagybácsimmal hol bolgámak, hol másféle eredetűnek mondtuk
magunkat.) Talán onnan az 500 hajó emléke, hogy az Aranyszarv
öbölben rengeteg kis hajó kísérte kifelé a flottát, szinte díszkísé
rettel vonultak, sok billegő bárka, színes selyem és brokát uszá
lyokat húztak maguk után a vízen. Bennük a kívánesi nézők inte
gettek. Orgonák és cimbalmok szóltak, hangjukat elnyomták a
harci indulók, és a Stella Maris himnusza. Mi meg ott fenn ül
tünk az egyik palota márványlépcsőireállított trónusokon, milyen
fiatal volt még Theodora, fülében tojásdad alakú gyémánt fülön-
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függők, mögöttünk meg a szenátus finom mívű aranyos páncé
lokban.

- Ha jól emlékszem, szeptemberben kötött ki Belizár ötnapi
járásra Karthágótól. Decimumnál megverte azt az ariánust, azt a
Gelimert, és bevonult a városba. Milyen különös, hogy ezt az is
teni esztendőt követő évben mind a ketten megismételtünk vala
mit, amit már korábban is megtettünk. Én ismét kiadattam a Co
dex [ustinianust, ő ismét elfenekelte ezt a Gelimert, aki ott idét
lenkedett katonáival és táborával Karthagó alatt. Jaj, de jólesett
szívemnek, amikor ügynökeim jelentették, hogy bár Belizár győ

zött, de nagyon megszégyenült mégis. Katonái eltúlozták a zsák
mányolást, bevadultak, és rá se hederítettek erre a fene nagy jel
lemóriásra, erre a Belizárra, akitől néha hányingert kapok, oly
annyira ki van fényesítve tőre, kardja, lelke. A tisztjei pedig hát
ravonultak a városba, és nem segítették a fegyelem visszaállításá
ban. Belizárt sírt, ordított, reszketve cibálta a sok hülye berúgott,
megőrült részeg katonaját. Ó, ha ezt láthattam volna! Olyan kéjes
érzés, amikor az Úr kissé megrugdossa a győzedelmes és bátor
férfiakat.

••oregség
Jövő nincs,
a jelen megszűnt,

a múltat mint reves fát felaprítottam,
és azzal tüzelek,

melengetem kezem a lángoknál,
és életem magányos barlangjából ki-kitekintek a világra.

213


