
érezte legnagyobb szerencsétlenségének, hogy uralkodnia kellett." Innét
tíz esztendővel később (1533) oa németek római templomába, a S. Maria
dell' Animába szállították át, és ott Rafael és Bramante tanítványával,
Peruzzi Boldizsárral emeltettek neki emléket. A következő mély értelmű

mondást vésették rá: .Proh. dolor, quantum refert in quae tempora vel
optimi cujusque virtus incidat". (O milyen sok függ attól, hogy még a
legderekabb ernbér működése is milyen korba esik.)

Látszatra tehát VI. Adorján pápasága a legtökéletesebb eredmény
telenség jegyében folyt le. Maradandó emléket semmilyen téren nem ha
gyott maga után. De azért mondhatjuk-e, hogy rövid kormányzata egé
szen kiesett a történelemből ? Bizonyára nem. Az emlékéből kisugárzó
szellem, nagy szentek, kitűnő rendalapítók és az egyházért élő bíborosok
hosszú sorát ihlette munkára. Aligha járunk messze az igazságtól, ha a
katolicizmus megújítását célzó fáradozások megindulását VI. Adorján
trónralépésétőlszámítjuk. '
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KONDOR BÉLA VERSEI

VALAKI EMLÉKÉNEK

Fáradtság, gyere közelébb !
Es üljön ágyamra a csend.

Szálas, szakálas zivatar
kaparász üvegemen,
forrong az ereszeken
és kettőt-hármat cseppen
gondtalanul.

Idebent pedig az emlékezés.

Felbomló arcok sora:
Én és ami megtörtént volt.
De nem tűnnek tova,
csak látszanak.

Játszanak próbált szemeimmel,
játszanak tovább.

Elindul testemben és lendül a vágy:
Vtiltoztatni és úgy menni tovább.

ESTÉLI CIGARETTASZO

Egyedül maradtam.
Ugyan hová mentek
ugyan miért?

Balra a szomszéd
kopácsol lassú készülékeket
kinn pedig érdesen
szuszog egy lomha gyár
fekete gép reccsen gondtalanul
s valahol végtelen
kötelet gombolyítanak.

Ég a lámpám

Fönn a falon
egy kusza létra
tört-merev árnyéka
a többi fehér.
Biztosan várja
valaki árnya
tán felmászik csontjaira.

Amott egy kedves vén apó
vigyáz rám, öreg - öreg.
Nézi egyre, vihogja lassan
hogy kanyarog - kevereg
örvénylik egyre sebesebben.
És elalszom egyszer mindörökké,

REGGEL

Lehulló virágok garmadával
pázsiton lépkedő sóhajával
cirógatom a hajad.
Nézd, halkan az erdő

felébredett, világosul.

egy ember az úton
lassan ballag, saját
gondolatában s szélben.
Meg-megcsuklik, legörnyed,
felvesz néha, megy és
a széles távolba néz
amikor rossz vagy éhes.

Szép vagy, mint a víz
ha puha felhők

füstölgő romjaival takarózik!
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