
testével Achilles a fekete lovon, oly rémületesen sápadt volt, Mithridatész
hálótermében. A másik, a két pap közt álló ifjú cnintha kinyújtotta volna
a karját. Most már nem volt semmi kétség, hogy csak büröklé lehet a
kelyhében.

Atha:naziosz pedig áthaladtaz ajtón. Künn már teljes volt a világos
ság. Ott pedig perisztilium nyitott négyszögen, világosan tekintett be az
ég hajnali kékje. Athaladt a kis trikliníumon, ahol közben - nyilván a
néma rabszolga - letakarította a vacsora maradványait. Kiért a külső

átriumba, ahol pusztulás áradt. A mécs már nem égett és egy ágyon,
összehúzódva, hogy ne fázzék, aludt a rabszolga. Kilépett az oszlopok
közé. A fákon túl most kelt a nap. Közel a Pontusz tengeréhez, hajnali
felhök aranypárait kellett minden reggel l~győznie. Mintha tabernákulum
aranyfüggönyet húzták volna félre, a napban a fődiákonus megpillantotta
Jézus Krisztus arcát!

•
Pont-Alletz

A FÖLDMlvESÉLETRŰU

Lovagokról több szö ne essék, Hány haszon akad, hány dolog,
Szerelmes mind és sápatag, Hány érték és hány a gyümölcse,
Lelküket megülte a restség, Hány köz javára megfogott,
Mely a szív bajából fakad, Hány, mit dicsérni kell örökre;
Lám, az ember általa rab; Tudjuk, hibában megcsőködve

Hogy megmentsük e tévedőket, Csak a semmitértő marad,
Van erre egy jó javallat - Ki tétlen nézt, nemtőródve,

Munkára kell csak fogni őket. Hátra s előre mi halad.

Pénz hiján fogy az érzelem, Hitemre, nem tudom, oly érdem
S hogy hatalmát erőd lebírja, Van-e, mely többre vallana,
Dolgozz: mert nemes az leszen, Mint a szántóvető egészben
Aki a munkát nem lazítja; Artatlan, szűz állapota;
Nem kell más mint egy .szénavilla Rémlik, a mennyei Atya
S ásó, hogy kenderföldet áss, Mondá, hogy kenyerét az ember
Ne félj, nem tér így soha víssza Szerezze kezével maga,
A szenvedély, elhagy a láz. Verítékezve gyötrelemmel.

Biztosítlak, hogy munka kőzben Jegyezzétek meg jól, ,ti mind,
A szerelemre rá sem érsz, Más munkájából akik éltek,
Inkább szérüd jár az eszedben, S nem ismertek gondot, se kint,
Ha jövedelmez a vetés; Akikért más ont verítéket,
Es, ha dologból hazatérsz Isten nem azt mondá tinéktek,
Holtra éhezve, elcsigázva, Hogy egyétek, mit más arat,
A láz hevéből mit se kérsz, Hanem: dolgozzatok evégett,
Kenllérre vágyol meg az ágyra. Igy rendelék a szent szavak.

Más haszna senkit meg nem illet,
Másért nincs munka, nincs robot,
Raboltatok csak, íme, mindent,
Isten így látja, gonoszok,
S ha így van - ki nem dolgozott,
Ne is egyék az a mihaszna;
Megrostálnak, vigyázzatok,
Mert lesz okotok a panaszra.

Bittei Lajos fordítása

• Pont-Alletz. Teljes nevén: Jean de l'ÉpJ,ne du Pont-Alletz. A XVl. század elején élt.
szüíeeése 19 halála dátuma azonban ismeretlen. Szatirikus hangú költemén~t irt mora
lizáló célzattal, Fc5leg a mesterségekröl 1rott versciktusa ísmer-;
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