
máris a tiéd. Nos, miután még senki nem gondolt rá, enifQá
tommá tettem a csillagokat.

- Értem. És mit szándékozol tenni velük l
- Kezelern öket. Számolom, összeadom és lekönyvelem. Nem

könnyű munka, mondhatom, De én komoly ember vagyok.
A kis herceg elégedetlenül ráncoita a homlokát.
- Nézd csak, - mondta, - Ha van egy selyemkendőru, azt

a nyakamba köthetem és viselhetem, Ha virágaim vannak, 1JZ8

kithatok belőlük s magammal 'vihetem, Te egyiket sem tehet.'d
a csillagokkal. Hát akkor!

- Igaz. De bankba helyezhetem őket.

- Hát az meg mi!
- Csillagaim végösszegét egy kis pupirtupra Írom, ezt ll. pa-

pirlapot pedig biztos helyre zárják.
- Ennyi az egész'
- Ennyi.
- Elég rnulatságos, -- elmélkedett a kis herceg'. --:Ylajdnem

költői. Mégsem lehet egészen komolyan venni.
Hiába, a kis herceg ezekről a dolgokról másképpen vélelw

dett, mint a nagy emberek.
- Látod. - mondta - nekem van egy virágom, mindennan

megöntözöm. Van három tűzhánvóm, mindennap lesöprőm őket,

még a. kialudt vulkánt is leporolom. Végtére is soha nem tud
hatja az ember... Az én virágomnak és az én vulkánjaimnak jó,
hogy az enyémek. Te azonban semmi hasznosat sem teszel osil
lagaidnak ...

.A:f. Üzletember szőlásra nyitotta a száját, de megdöbbenésé
ben semilyen válasz sem jutott eszébe. Ujra becsukta hát a szá
ját. A kis herceg pedig eltünt.

A nagy emberek valóban különösek, gondolta, inialatt a kij
vetke3Ő csillag felé utazott.

.AKI SIMEONKÉNT clbocstitotáer« vágyik, az jöjjön a. tem
plomba, jöjjön Jeruzsálembe, várja az Úrnak F'ölkenfiét. tJegyt'
kezébe Istennek Igéjét, ölelje át cselekedeteivel, minte!JY hiténel:
karjaival. Akkor majd úgy fog elbocsátatni, hogy nem lát halált,
mert immár láthatta az Életet. Lám, az Úr emberré seűletéu'.
folytán milyen bőségesen árad mindenkire a kemJelern: a jöven
dölt ooománytól csak a hitetlenek esnek el, nem pedi!! az igazak
Ime, Simeon is jövendöl: megjövendöli, haflY az Úr Jésue Kriss
tus sokaknak romlására, másoknak föltámadására jött, hogy meo"
itéiie, mit érdemelnek az i.qazak, mit II t/azok, és hogy tetteink
minemíisége szerint, igaz és igazságos Biroként, vagu biintetéat
szabjon ki ránk, vagy pedig [utalmazzon, tSet, Ambrus: Le. Com
JNeRt. Il. 2.)


