
a sötétben is, akár a macska! Azt hitte, valami csavargó - egy csavargó",
száz lépésnyire a háztól! Es akkor, mert nála volt a puskája ... hát szó
val így!

De a csendőrök se együgyű gyerekek. Különben váratlanul Gateloup
is beismerte a bűnét. Azt a vallomást, és hozzá azt a kihívó hangot! Az
esti séta, és ahogy megállnak: "Tessék csak várni egy kicsit, gróf úr. El
felejtettem valamit. Csak egy pillanat ..." Csak amíg fölkapja a puskáját,
beoson a fák közé, céloz. Adná az ég, hogy a gróf úr ne vett volna észre"
semmit! Az meg kezében a fegyverrel, ujjával a ravaszon, szemét még
egyszer, utoljára - hány másodpercig? - az aggastyánra meresztve: meg-
fagyott bennünk a vér; azt kérdeztük tőle: "De miért? Miért?" Erre nem
akart felelni.

Ölni dühében szokott az ember; nem vár huszonkét évet a bosszújá
val. Ez nekem nem fér a fejembe. Hacsak be nem érte sokáig a bosszú
puszta lehetőségével, és most, látva, hogy ura elköltözésével ez a lehetőség:

füstbe megy... Es hacsak... hacsak nem ragaszkodik az ember a szé
gyenéhez, hacsak nem merít belőle egyebet is, mint kínt és szenvedést ...
hacsak a szeretet és a gyűlölet nem egy és ugyanaz egy nyomorult szív
ben ... De ez már olyan zavaros, olyan különös vidék, hogy istenkísértés
tájaira merészkedni.

Szegedi Gergely fordítása

•

GLORIA
A liturgikJus megújlhodás során a szentrníse (és a

többi egyházn szerrtJairtás)kíséI1ő szövege, most magya
rul is megszólal, A kezdet II1ehézségeivelküsZlrodó·
magyar fordítást aligha tekínthetjük véglegesnek.
Glória-fordításunk: azt bízonyítaná, hogy az Isten
dicsőítéenek az a ragyogó himnusza úgy is magy~
foodítlható, hogy énekelhető va:gy könnyedén hangosan
imádkozható legyen.

A PAP .~~ dallarn változataí szertíJnt énekelve, vagy recitálva):

Dicsőség a mennyben Istennek!
Dicsőség Istennek a mennyben!
Dicsőség mennyben az Istennek!

A HIVEJK (énekelve vagy recitálva):

Békesség a földön
a jó embereknek!

Dicsérünk, Uristen,
áldunk és imádunk:
nagy dicsőségedért

téged magasztalunk,
mindenható Atyánk!
Isten egyszülöttje,
Urunk, Jézus Krisztusl
Istennek Báránya,
világ Megváltója,

légy irgalmas hozzánk!
Világ Megváltója,
hallgasd meg az imánk!
Az Atya jobbjám ülsz:
légy irgalmas hozzánk!

Szent és nagyfölségű

Ur vagy Jézus Krisztus!
Ur a Szentlélek is
az Atyaistennel
örök dicsőségben. Amen.

B o g n á r A n d r á s fordftása.>
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