
egy cseppet sem féltem, pedig ő azonnal kihirdette előttem halálos itéle
temet. De mégis, apja nélkül, nem mert ügyemben intézkedni, értesítette,
s harmadnap ott volta levél, amelyen Cezare jól mulatott, mert ezzel a
megszólítással kezdődött: "Te Bestia l" - Rómába szállítottak, s végül
Firenzébe. Soha egy pillanatig nem bántam meg, hogy a harcot azzal cse
réltem, hogy azóta nyugodtan és boldogan készülődom át az örökkévaló
ságba, Legfeljebb ~z lehet kérdéses, hogy én a bűnös asszony, 'hogyan
kaphattam a megtérés ily rendkívüli kegyelmét. Sokat gondolkodtam ezen
és nem tudok eléggé hálát adni érte. Arra gondolok azért történt ez, mert
minden helyes szeretet, bárki iránt, része valaminő módon Isten szereteté
nek. De nem folytatom és nem feszegetem tovább ezt, mert látom, hogy
Ön nem érti - - -

*
Ezt mondta az Öreg Dáma s én elmondtam Önnek, élvezve azt, hogy

ugyanúgy mondtam el, mint Ő. Miasoda fordulatai vannaik a sorsnak!
:!tn azonban helyette is igen sajnálern Forlit és Imolát, Remélem, meg van
elégedve velem, érdekes levéllel válaszoltam. üdVÖ7Ji Machiavellije!

•

SUGARA NyíLT

a fejnek
á szemnek tekintete lett
és hangja a toroknak,
nőtt és mozdult minden
szép tag, duma hajlat
és enyhe· domb -
Eletem teste, ó emlékezet.
te őrizel meg engem
míg itt járom testem termett,

SüLLYED ÉS EMELKEDIK

romM falkárpitok, bojtok
freskók díszeiben:
nyájak s naplerrum.ték
s titkos függönyök Tései közt,
míg mozdul e kar
nap és lélek fényeiben
billenő húsos árnyék,
vonulásom kongó csönd,
s egy mozdult kezeiden.

sorsom látványa.

Mint a bőség kosarán ragyogó
gyümölcseid, adakozásodban életen'.;, Umm.
bocsásd meg, 1wgy gyümölcseiddel csal: élek,
s szemem végtelen csigasorodat
figyeli a: távolban elenyészni,

mert sejti, hol a távlat véget ér,
ott van a jelen.
Engem gyümöLcseidben ölelsz
'Virá,gos és felhős kezeiddel,
itt, CL testemhez 'közel,
s míg szemem rokonná formál engem
minden játékoddal
és életem m~nden cselekedetével,
látom életemet imboJ.yogni

a természet lenti és fenti csodáiban.
Makó Imre
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