
IJJAS ANTAL:

A BEHEVEHTI CSATA
Felé fordulva j61 megnéztem arczát.

Szép sz(Jke arcz volt, nyájas tekintettel,
De fél-szemöldökét egy vágás szelé dt.

Mikor magam kimentem tisztelettel,
Hogy sohse láttam (Jt, igy seéta: "Nézd, ez!"
Mellén, a fels(J részen, volt egy sebhely.

Áztán mosolygva: "A kit látsz, Manfréd ez,
Konstanczia császálrné unokája.

Irt6ztat6 sok bűnök ierhelének;
De tág karú az örök kegyelem.

Ottan nyugodnak most is csontjaim még
A híd-f(Jnél, Benevent meilett, ott a
Nagy k(Jrwkás fölöttük állva!

Dante: Purgatoríum, II .106-130. (Szász K. ford.)

1.

Anjou Károly 1265. pünkösd vasárnapján vonult! be Rómába,
Ostia felől, ahol marseillei és genovai gályák szállították
partra hadseregét. Nemcsak ő, hanem egész hadserege is az
üres Lateránban szálltak meg.

Az óriás épülettömkeleg, régi és új szárnyaival, emele
teivel, bástyáíval, maga is egész város s hozzá így egész
üresen: mindenképen alkalmas volt arra, hogy ő maga és
az egész francia had ott üssenek tábort. A vakolatlan fa
lak között nemrég pusztított tűzvész, az emeletek, egész épü
letsorokon át, holtan, kiégve, a lángoktól és koromtól feke
tén, leomlott tetőfalakkal meredtek fel a roppant bazilika
mellett, de az a nagy, kolostorra emlékeztető épülettömb
közepe, ahol valamikor a pápák laktak, épen maradt. Épen
maradt az a névtelenül ősi időkben épített emeleti terem is,
amelyről elfeledték, melyik pápa építette zsinatok tartásá
ra. Olyan döbbenetesen nagy volt, hogy a vége szinte elvesz
ni látszott a messzeségben; lapos gerendamennyezete alatt
azonban most csak mindenféle madarak laktak. Egyma2'a
elég volt az összes íjászcsapatok szállásául. az összes épít
ményekben épen maradt földszinti szobasorok és udvarok
pedig a többi csapatoknak.

A falak közt, mintha vadméhek szakadatlan rajzása ütött
volna tanyát. A vén, kiégett, omladozó palotaváros megtelt
a lovak szúrés szagával. vasesörgéssel, egész Franciaország
mínden tájáról való nyelvek kiáltásával. Maga Károlya pá
pák szűk, ódon kamraiban ütött tanyát, nagyjai a Kuria hi
vatalainak újabb, tágasabb és kényelmesebb épületeiben;
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Vendome gróf volt vele, Mirepoix marsall, Nemours kancel
lár, Guilleaume L'Etandart, mínd csatlösokkal, csapatokkal,
tarka köpenyekben. Körülöttük dombjainak hullámain Róma
kőtengere; az élő városrészek a Tiberis mellé húzódtak le,
a dombtetökön pedig holt kövek és romok kísértetiesnek
ható árja állt. Nyár volt, az ég sárga és fakó a látóhatárig
terjedő köteager felett, a Kolosszeum kőszörnyetege, a Szent
Angyal kerek cítadellája s a bazilikák felett, a Tiberis szür
ke párája, a rekedt harangszó, utcazaj, az elmenekült ghi
bellin bárók erődítésházai felett. A herceg kicsiny szobáje,
tele volt a bazilika homlokzatfalának nyilásaiban függő ha
rangok tompahangú zajával; a breviárium minden Idöszakát:
harangszó jelezte. Naponta hatszor szólaltak meg aharangok.
Alacsonyan szárnyaló bömbölésük színte szétvetette az abla
kaival odanyíló keskeny szeba falait és nem lehetett szót
emelni miatta, mert a bazilikának maga az elmenekült pápa
volt a tituláris bíborosa.

AUGUSZTUS VÉGE VOLT, az ég és a hőség olyan színűek

Róma felett, mínt amilyent Északafrikában látott, amikor
kereszteshadjáraton volt; írópulpítusa tele számvetésekkel,
asztalán írások. Vállai keskeny és egyenes Capet-vállak,
meggörnyedtek, arca, a fehér Capet-arc, még fehérebb lett,
orrának hajlása élesebb. Mint mindig, itt Rómában a maga
megszekott fekete szűk zubbonyát és sötétvörös, feszes ha
risnyáját viselte, semmi mást. Kancellárja, Geoffroy Beau
mont besaneoní érsek mellett olyan volt, mint valami száraz,
sovány, keserű írnok.

A szobában, amit dolgozószobának rendbehozatott, sem
mi más nem volt, mint az ő· karosszéke. asztala és írópolca.

- Mit gondolsz - kérdezte érsekét - mit gondolsz,
Nagy Sándornak, vagy akármelyik más világhódítónak : vol
tak ilyen gondjai?

Az írások majdnem mind számvetések voltak. Pénzbe
került hadseregének ideszállítása genuai gályákon, pénzbe
került volna fizetni őket, méginkább etetni - a sárga pára
fátyol alatt forró fal akkal égő romtengerben még pénzért
sem volt élelem ennyi embernek: venni kellett volna. szállí
tani, fizetni, raktárakat felállítani s mindezt a tengeren,
vagy a Campagna mocsársívatagán át. Foglyok voltak, a ret
tentő Róma foglyai, idekötözöttek e holt kötorlaszok közé.
Pénz és élelmiszerszállító szekerek nélkül kellett volna neki
vágni az útnak dél felé, ahol Tivolinál már Manfréd német
csapatai álltak. északon pedig aghibellin Toscana, ahonnét,
főként Pírenzéból minden percben dél felé indulhat Róma
ellen a támadás. Szerencse. hogy ugyanazokkal a kötorla
szokkal és napi járóföldre érő mocsárvídékkel: védi is őket

Róma a támadás ellen. Mindenesetre még' el lehet lenni itt
egy darabig. Csak soványan, nagyon soványan! Ugyanez volt
az érsek véleménye is.
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A szebába mint a láva áradt be a hőség. Az ablak taka
rói lebegtek áramától. Hangzani kezdtek a homlokzatfalának
mázsás harangütései. A közelgő dél krétafehéren égett a
nyersvörös, fekete és bronzbarna kőtenger felett, ami Róma
volt. Az izzó széláramlat lengése újra megszünt, aharangok
néhány kondulás után elhallgattak, mintha óriási kalapácsok
hagyták volna abba az ütést rekedten zengő üllőikre. Amikor
a velőkig ható hangok nem szóltak többé, a lengő ablakta
karók is visszaestek. Úgy tűnt fel, mintha a szobába becsapó
dó érchangok rettentő súlyától lebegtek volna eddig. A szo
bában újra félhomály lett, a kancellár halványvörös köpe
nyébe szőtt aranyvirágok bágyadtan világítottak. A király
hideg Capet-szája mintha mondani akart volna valamit, de
megrezzent egy pillanatra. Azt akarta mondani, hogy milyen
hihetetlennek találja: valamikor a kormányzással és hadak
kal lehetett uralkodni a világ felett innét, ahol most íme így
kiszikkadt mínden erő. Valamikor fegyverek uralkodtak in
nét, most csak az óriási bazilikák. S milyen ínzatagnak kell
mondaní azt a hatalmat, melyet ezek a világra fejtenek ki 
az Anjou önkénytelenűl is a fegyverek és a politika esemé
nyeit értette világ alatt -; lám: milyen hamar összeomlott
II. Ince pápa hatalma kifelé! Gyermekkorának és ifjúságá
nak ideje még ennek a roppant tüneménynek. a pápai tró
nusra került hatalmas Conti grófnak uralmára esett, jól em
lékezett rá, hogy ez a szigorú és kérlelhetetlen nagyúr ho
gyan uralkodott országok felett, megtörve még a Höhenstau
fiak roppant hatalmát is. Azonban halála után, mint a lavina
bontakozott ki a másik tünemény, a Hohenstaufiak hatalma
amint Délitália és Lombardia közé fogta Rómát, ezt az el
vénhedt romvárost; a pápáknak el kellett menekülniök be
lőle víterböi vagy perugiai fellegváraikba, megvárniok, míg
a Hohenstaufiak hatalma ki nem ég. Most azután, hogy
meghalt a rettenetes L Frigyes, úgy látszik, hogy itt a döntő

alkalom. De ez is nehezen megy, valóban milyen nehézke
sen; míután az utolsó Hohenstaufi uralkodó, a szicilíai
Manfred ellen egyetlen bíboros sem merte vállalni a pápai
trónust, végül az ő apjának hajdani titkárát Gui de Saint
Gillest választották pápává, aki tudta, hogy ő milyen szíve
sen lenne uralkodó Franciaországon kívül bárhol. Ezért az
után nekiadta Délitália hűbérét, ide vonulhatott Rómába,
hogy' megvethesse lábát, - persze előbb meg kell vernie
szícílíaí Manfrédot. De Manfréd - nem hiába Hohenstaufi
- engedte őt bevonulni ide a pápa-nélküli Rómába, ő maga
pedig nem mozdul odalenn, hanem kényelmesen vár a táma
dásra az ismeretlen és kitapogatbatatlan vidéken! Anjou
Károly tudta, hogy nemcsak őt támadja meg, hanem meg
kell támadnia vele a Hohenstaufeniek irtózatos dicsőségét.

Minden itt dől el.
A kancellár megnedvesítette nyelvével száraz ajkait.

Pontosan tudta, mit gondol ura.
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- MINDEN BIZONNYAL FENSÉGED LESZ az, - vélte 
aki négyszáz év után megújítja az örökséget, amit Nagy Ká
roly hagyott a frank földnek: hogy vegye át és újítsa meg
a római császárságot, vagyis a világ egyetemes uralmát. Ezt
Aachen, Worms és a Staufok elrabolták Reimstöl, Paristél
és Burgundiától. És most Fenséged az, aki újra utat tör en
nek az örökségnek és megvalósítja, akármilyen nehéz is.

A sötét Capet-tekintet pillantása irásaira szegezödött.
Károly akkor negyvenkettedik évében volt s amióta csak
emlékezett, mindig a politikában élt; ez a sötét, kiismerhe
tetlen pillantás' türelmetlen és éber sólyomként keringett
országok felett tizenkét éves kora óta. Akkor Angliát kívánta,
amikor bátyjával Lajossal keresztes hadjáratra vonult, Észak
Afrikát kívánta meg és megismételni Nagy Sándor diadal
útját a pogány országokon át. Most is pontosan tudta, mít
akar: elfoglalni egész Délítáliát; utána magához csatolni a
görögországi latin császárságot, Bizáncot, a Szent Földet, az
után pedig Keletet . .. s e tervek közt itt kell ülnie e lázas
romtengerben, pénz nélkül s az a legfőbb gondja, hogy had
seregét miből etesse.

A kancellár türelmesen várt még. A király hangjában
volt valami ingerültség, amikor megkérdezte:

- Van valami ügy azokon kívül, amikről beszéltünk?
- A Szentséges Atya írt - mondta óvatosan a kancel-

lár. A herceg szemei megrezzentek.
- Nos, ha ez olyan kevéssé volt fontos, intézd el talán

egyedül az ügyet!
A kancellár hűvösen és, türelmesen állt és néhány pil

lanatig még nem válaszolt. Mindig így tett, amikor nem
akart elhamarkodottan tenni, vagy elhamarkodott tanácsot
adni. Ilyenkor maga az uralkodó is meg szekta várni a vá
laszt, vagy az érvet. Azokkal, akik körülötte voltak, türel
mes volt és elnéző és mindig megengedte nekik, hogy gon
dolkodjanak a válaszon, míg olyan formába öntik, ami meg
felel annak a tiszteletnek, amelyet maga iránt mindig meg
követelt. Végül odadta a pápa levelét. Anjou Károly maga
olvasta el a rövid latin írást.
- GUY SAINT GILLES barátom úgy látszik hamar megtanul
ta, mít tesz pápának lenni! - mondta hűvösen, amikorr túl
volt rajta. A levélben semmi egyéb nem volt, minthogy
azonnal költözzék ki a Lateránból, ahol megszállott. "A vá
rosban bőségesen van más hely is szállásra Fenségednek !"
- ezt írta hajdani titkára, most IV. Kelemen.

A kancellár nyugodtan éberen leste urának arcát. Ez az
arc azonban kiismerhetetlen volt, mint mindig. Egyetlen jel
sem árulta el, hogy Károly mít gondol; bosszús-e vagy egy
szerűen csak nevetségesnek tartja, hogy a hajdani Saint
Gilles így egyszerűen kíparancsolja volt urát ebből a rom
tömkelegből, néhány rideg és egyszerű szóval.

Nos?
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A kancellár alázatosan állt a fehér, gőgös, kiismerhe
tetlen uralkodóarc előtt.

Anjou Károly hátradőlt székén,
- Okosan tetted, hogy csak így, e többi ügyek végén

~ettél erről jelentést. Mégiscsak bosszantó volt. De ő: végre
IS valóban pápa és valóban íoga van azt kívánni tőlünk,

amit akar itt.
Elhallgatott. Valahol újra harangoztak.
- Kiköltözünk. A városban valóban van elég hely! 

A halvány arcra újra visszatért az élet. - Köszönjük meg
majd Öszentségének fiúi hódolattal a figyelmeztetést. ;S
minden erőnket fordítsuk a Hohenstauf ellen. Kezdj tárgya
lást báróival a háta mögött, akármeddig is tart és akármit
is kell ígérni!

ll.

ZORD TÉLI HAJNAL VOLT, tulajdonképen még éjszaka, az
emeletes majorház körül táborozó csapatok' a hegyoldalon;
a meredek domboldalról a beneventi-völgy fagyos ködten
gere látszott. Szélén, a majorház mellett jobbról, sűrűn egy
más mellé húzódó sátraikkal, Manfréd szaracén csapatai
aludtak. Sátraik úgy állottak a ködben, mint átlátszó, köny
nyű, kékes vízáradásban. A német tábor már ébredt, a tábor
közepére elhelyezett lőállásban a lovak körül nehéékesléptű

árnyékok mozogtak, a majorház vasráesos, kicsiny Iöldszinti
ablakaiban, a köd felett, álmos, vörös világosság égett.

A nyilt tűz a sarokban álló alacsony, széles kőpadon

egész éjszaka égett; a földön ialvó osearacén zsoldosok közül
mindig akadt egy-egy, aki fölkelt és rakott rá, az álomtól
és a hidegtől dideregve, - ők fáztak már itt a Dél-Szám
nium-i völgyekben is, dehát február volt s a téli éjszakák
ebben az esztendőben ezen a tájon is jegesebbek és hidegeb
bek. A szoba asztalán köpenyébe burkolózva egy fiatal fiú
aludt, sápadtan a kimerült álomtól, amelybe nem régen zu
hant .bele, mint valami kútba; az elmúlt egész nap korahaj
naltól késő éjszakáig tartott az előrevonulás és várakozás a
csatára, Anjou Károllyal szemben, aki a folyó mentén óva
tosan hátrált vissza Beneventóig. Késő este volt, mikor
megszállotta a várost, ők pedig megálltak s a szaracén íjá
szok félköralakban elsáncolták a tábort a francia hadakkal
szemben; a majorház. ami köré húzódtak, úgy látszik egész
télen üresen állt. A fi.atal római normann, Tebaldo d' Anni
baldi, s két tucat arab testőr Manfréd király álmát őrizték.

A földön fekvők között voltak olyanok, akik táboroztak már
Milánó körül, sőt akadt olyan is, aki huszonöt évvel ezelőtt

mint fiatal fiú az Alpok havas hágéin is. átkelt Frigyes
császár seregével s teveháton ült a wormsi koronázás mene
tében. Akik most vették körül Manfrédot, már öregek voltak
és elhasználtak, egyik-másik alig több, mint száraz, töre-
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keny csont és bőrcsomó. Ezek a délsziciliaí szaracénok,
akiknek falvai és szétszórt kísvárosai, fehérkupolás mecse
tekkel izzottak a rőt, afrikainak ható tájban odalent, ezek a
hallgatag, sötétbörű mórok közönyös hűséggel ragaszkodtak
ahhoz az utolsó két Hohenstaufíhoz, aki nem irtotta ki őket,

engedte gyakorolni hitüket, beszélt a nyelvükön, felöltötte
ruháikat s leányaik közül nem egyet emelt háremébe; sőt

Manfrédnak, akit most szolgálnak, ereiben néhány cseppnyi
szaracén vér is folyt - anyja, Donna Bíanca, Sziciliai Fri
gyes ágyasa, normann és görög származása mellett, egy meg
keresztelt mór nagyúri hölgyet is számlált ősei között, Ez a
néhány csepp szaracén vér halványbarnára festette Manfréd
király vonásait, törékennyé, majdnem kicsinnyé termetét,
egyébként azonban apja ismétlődött meg benne vonásról
vonásra, annyira, hogy innét is kapta nevét: nevezték Mem
fridnek, Manfredusnak és Monfredusnak; azaz Mens Frede
rici, Manus Frederici és Mons Frederici: azaz Frigyes lelké
ből való, Frigyes karja és Frigyes sziklája,

Egy árnyék hajolt a fiatal Annibaldi fölé s megrázta a
vállát, szinte állati gyöngédséggel. A normann kábultan ült
fel, arca és a szemei égtek. Csak a nagyon fiatal fiúk tudnak
és ezeretnek ilyen mélyen aludni; még most, az ébrenlétben
is úgy kapkodott az alvás üdesége után, mint fuldokló a le
vegőért, a szaracén azonban nem engedte újra elaludni, ha
nem beszélt hozzá azokon a mély mör hangokon, amikkel
csak az ő torkuk tud beszélni, közben felültette, úgyhogy a
fiú az asztal szélén ült. Az emeleti kamrából a fal mellett
levezető kőlépcsőn lefelé lépdelt valaki, ő azonban már ülté
ben visszazuhant az álomba. A barna köpenyt viselő árnyék
elhaladt előtte a tűz halvány és ingatag fényében s az ajtló
felé ment. A szeba fülledt tűz és füstszaga megtelt hideg
levegővel. Manfréd volt, aki eddig odafenn aludt az eme
letli kamrában s most egészen felöltözve készen kilépett a
csillagos hajnalba.

Úgy tűnt fel, mintha az eg-ész világot fáradtság és, mély
álom sujtotta volna le. Két arab dárdás őrködött egész éj
szaka az ajtó előtt; most mind a kettő háttal a kőfalnak tá
mszkodva aludt. A mór sátrak felől nem hallatszott semmi
nesz, csak a német szárny felől halk csörgés és lódobaj. A
köd és az éjszaka szürkén terült el a völgy felett, alatta Be
nevent alacsony tornya. Tegnap este óta negyedet fordult a
csillagok tengere, tisztán s még teljes éjszakai ragyogással
a beneventói sík és a dombok felett. Az Oroszlán képéből már
nem látszott a Regulus, - elmerült messze délnyugat felé,"
a délkörön most a ködösfényű Algol állt, és a tejszínü égi
ködcsík sugározve húzódott el mellette az ég túlsó feléig az
Atair felé, amely már felkelt keleten. A vörösfényű. hétszer
rossz nevű és hétszer baljós bolygó, a Mars, úgy látszik a
Regulussal együtt szállt le nyugat felé; már az éjszaka ke.
detén azt készült követni.
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De a csillagok nem mondtak semmit arról a napról,
amely következni fog. Ekkor észrevette a király, hogy az
álomtól gyűrötten és fakön a fiatal Annibaido áll mellette,
A fiúnak két bátyja is volt, e pillanatban mindkettö Peru
giában; az utolsó pillanatban, amikor már' nyilvánvaló volt,
hogy az. összecsapást nem kerülheti el: Maníréd király raj
tuk keresztül azért igyekezett egyezkedni IV. Kelemennel.
de Perugia mereven visszautasított mindent. "Elmúlt a ke
gyelem órája", - írta a pápa.

Perugía felől hidegség és ellenkezés áradt, Rómát meg
szállva tartotta a francia és a kiegyezés helyett ennek kard
jai vonultak feléje.

A pápa akkor adott címert a toscanai guelfeknek; a cí
mer vörös mezőben fehér sast ábrázolt, csőrében zöld kí
gyóval; a zöld kígyó ő volt, a Hohenstaufeni uralom fenn
tartója Dél-Itáliában, az acél csőr pedig, ami összezárult
teste körül, az Anjou Károly közelgö serege volt az egyik ol
dalon, hűtlen bárói a másik oldalon; a normann hűbérurak

most is külön ütöttek tábort, nem itt a majorház mellett a
domboldalon, hanem fenn fl. dombtetőn és körülsáncolták
magukat. A csata ma reggel elkerülhetetlen. Vajjon hogyan
végződik?

Nesztelen árnyék vált ki a ködből, éppen a mór zsol
dosvezér volt, Giovanni Moró, Lucera parancsnoka, annak
idején tizenkét évvel ezelőtt, amikor egyedül maradt mint
tarentoi herceg és Itália helytartója és amikor ugyanígy el
akartak tőle pártolni az apuliai bárók. Akkoriban ez volt
egyetlen reménysége, a lucerai szaracén erősség és nekik is
egyetlen reménységüle volt uruk. összefogtak és Lucera bir
toka akkor egész Délitáliáét jelentette számára. De most?
A krízís, ami tavaly nyár óta kísértett, amióta Anjou Károly
megjelent Rómában, most kitört. Hiába húzta el a döntést,
most dönteni kell s a döntés a sorsé, Manfréd felnézett a
osillagokra.

- Uram - mondta mély torokhangján a mór - en
lledd meg, hogy kiadjam parancsaidat!

- A többiek? - kérdezte Manfréd.
- A német zsoldosok máris készülődnek. Báróid tá-

ltora körül ellenségesen őrködnek íjászaik. ök már nem a
mieink l Atyád csillaga leszállt.

. . . Ez Frigyes csillaga volt - a Regulus - aláhajolva
mélyen, a Hohenstaufok csillaga. A Sors elhagyta őket ezen
• hajnalen.

- Fordulj el, azután megyek - parancsolta Manfréd a
mórnak. Az elfordult.

Manfréd pedig letérdelt, hátatfordítva a Csillagnak, az
után megérintette homlokával a földet - s amit évek óta
Rem tett - keresztet vetett homlokára. Elfogadta a végzetet
és egyedül Istennek ajánlotta lelkét.
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III.
KORÁN ESTELEDETT. A tiszta ég egyszerre lett szürke és
párás. A folyó körül tejfehér köd kezdett élesen gomo
lyogni. Az alkony mintha a földből szállt volna fel, mint
valami hideg, keserű füst. A nedves mezőről szúrós, fehér
pára szállt fel és vette körül a holttestek halmait. Ugy tet
szett, hogy a hideg, emelkedő köd ezekből a holttestekből
árad szét,

A király még ugyanabban az öltözetben, amelyben II

harcban résztvett, ült a püspöki palotában és haragos volt,
amikor azt jelentették neki, hogy Staufi Manfréd holttestét
még nem találták meg. Nem lehetetlen, hogy elmenekült.

Az apuliai és szícílíaí bárók, kik vele voltak, készeknek
nyilatkoztak, hogy vele menjenek megkeresni, ő azonban
gyanakodva és idegesen elhárította magától kíséretüket: ők

vendégei, maradjanak a püspöki palotában. Ez annyit je
lentett, hogy őrizetben, - ő maga lovagolt ki a folyó mellé
a csatatérre, ahol a ködben egy csomó fáklya mozgott fel és
alá. Még mindig kutatták a halottakat.

- Keressétek először a németek között - parancsolta
ő és miközben lovát utánavezették. maga is gyalog ment a
süppedékes. nedves zsombékok között és sorra világított az
arcokba a fáklyákkal. Eltorzult germán arcok nieredtek
vissza rájuk. Egyik-másik még élt és német vagy olasz sza
vakat mondott. Egyébként azonban senkiről sem lehetett
azt gondolni, hogy ő az. Károly türelmetlen lett.

- Talán mégis a szaracénok közötrt van.
A szaracén íjászokat ottérte a dárdasok és lovasok ro

hama a domboldal közepén, ott hevertek rendetlen halmok
ban, ahogyan a rajtuk keresztülgázolt lovas-roham után kö
rülfogták őket a gyalogosok és levágták soraikat. Egyetlen
egy sem volt, aki megadta volna magát. A csata már kora
délután nem volt egyéb, mint mészárlás.

Azonban Manfréd köztük sem volt, mert nem lett volna
semmi értelme, hogy közéjük meneküljön.

- Akkor talán élve maradt és átvágta magát dél f,elé!
- Uram - jelentette a Károly táborában időző firen-

zei guelfek egyike, bizonyos Brunetto Latini - súlyos seb-·
bel találtuk mör kapitányát, aki haldokolva azt vallota, hogy
ura meHéje esett és a többi testhalom alatt lesz.

Károly ajka fehér volt a felindulástól és a hidegtől.

- Keressétek meg - parancsolta szárazon. - Ha meg
találjátok, vessétek a híd mellé és mindenki dobjon a sírjá
ra egy követ. Átok alatt halt meg. A kancellár úr azonnal
írja meg, hogy elesett, írja meg Perugiába!

A rét felett volt a híd - s a csillagok: a Mars, a Regu
lus, az Algol és a Sirius olyan alakot formáltak, mint vala
mi óriás, mennyei, villogó keresztvetés ...

liias Antal
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