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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.
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Túl
Leáll a szív, a máj, a tüdő,

mint összement, szűk ruhából kilépek magamból,
és egy résen át felemelkedem,
paradicsomi völgy lesz, zöld hegyek övezte,
délután, meleg, sárga fény,
orchideák illatoznak,
kolibrik röpködnek,
és patak csobog a közelben,
hová megérkezem,
már vár anyám,
és sétálni indulunk a csillagon.

Téli alkony
A jégcsapok végén elakad és megdermed az utolsó csepp,
a fácánok megborzonganak
és visszaindulnak a havon az erdőbe.

A szívedhez kékülnek az árnyékok.

Kegyelem
Ha apám nem kap kétoldali tüdőgyulladást a hideg konyhán,
hol rosszulléte után huszonnégy órán át feküdt magatehetetlenül,
félig bénultan és állandó gondozásra szorulva ugyan,
de talán még ma is élne,

így működött a kegyelem.
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