
POMME D'ANIS
Í r t a F r a n c i·s J amm e s

Jöjj alugasba, az orgonalomb alá:
mint egy medáliát, hadd fűzzek anyakadba,
nyakadba, me ly piros, mint a búza színe,
és sima, mint a fűrt szeme a falon alva,
egy bengáli rózsát lágy ökörnyál-szalagra . . .

... Jöjj kedvesem, gyere kis tücsköm, a lugasba,
mert elszenderül a spiriák kék vize . ..

I.

Laure d' Anis a neve, de mert vadrózsa-sziram arcán néhány anya
jegy piroslik, tréfából Pomme d'Anísnak, Lencsíkének hívják.

Elragadó, de beteges, törékeny lányka.
Ezen a reggelen egy botnak a végével, mely nehézkes járásában se

.gítí, Pomme d'Anis orgonazáport zúdít magára. Harmatcsöppek és szür
.kés-azúr virágok ~ a szeme is ilyen ~ peregnek kalapja alól kibodo
radó hajának selyem hamvára. Köhécsel, mert belehelt e'gy muslicát.
Aztán,mert könnyed csíklandast érez rózsaszínű, píllemozgékony orrcím
pájában, .kacagva, hevesen dörgölni kezdi az öklével. Amire édesanyja
megjegyzi:

~ Mindjárt letéped az arcodról, pedig csinos ám az orrocskád l
Pomme d'Anís meg azt feleli rá:
~ Miit érek vele, hogy csinos, úgysem látom, csak a tükörben ...

Aztán meg ...
~ Aztán?
~ Aztán ha az ember bottal Jar ... még ha ébenfa bottal is ...
Madame d'Anis arcát pír futja be, hosszan magához öleli a lányát.

Anyu?
~ Mi az, kislányom?
~ Sosem szabadna neked ilyet rnondanom ...
Pomme d'Anís tizenhét és fél tavaszt ért meg, ha ugyan fél tavasz

Is van. Azon a napon született, amikor apja egy vadász-baleset következ
tében meghalt. Biztosan szerette volna a lányát, mert erőteljes és vidám
.természetű ember volt, és mert az erő mindig ellágyultan enged a töré
kenység bájának. Pomme d'Anís olyan volt, mint az erdei gyönyvirág:
olyan gyöngéd a szára, hogy lecsuklik, mégis a nagy tölgyek árnyába
búvik, ott nő epekedve.

Pomrne d'Anís biceg, de mintha csak még bájosabb volna a bicegés
tól. Ahogy közeledik a fasoron, mikor a madarak épp fölisszák a május
csillámló harmatát, míkor a pázsit füve szívárványló gyöngyfüzéreket
perget: míntha egy inda kelt 'Volna lábra, alig-alig hajladozva a fuva
Icmban. Lehajlít egy ágat a homlokához. Rózsás barack arca anagyszélű

kalap árnyékából köszönti a fényt. A mozdulat, ahogy karját fölemeli,
-elárulja, hogy nincs keble, s kiemeli nyúlánk, vékony lábszárának finom
eleganciáját; Nincs rajta semmi torzulás, ami megmagyarázná, miért bi
cegő, sajnos! a járása. Mintha a báj, ráúnva arra, hogy mindig bájos
legyen, magától esnék össze. Hosszasan szemlél egy pompás nőszírmot,

rnelynek ragyogása egészen elkápráztatja, s egyszerre észreveszi, hogy
-a virág szára középütt púpos ...
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Akkor a forrás felé indul; a kövek közt - látja - himbálódzva
iszik, aztán sehesen tovaszalad egy barázdabillegető.

:És Pomme d'Anís azt kérdezi magában:
Vajon a barázdabillegető nyomorék? Azt hiszem, nem. Ha egy nős

tény barázdabillegető nyomorék, szeretheti őt a hím?.. Ekkor eszébe
jut egy kis sármány; úgy szedte föl valamikor régen. Hangaszál volt a
lábára kötve, azt vonszolta maga után. Szökött csalimadár volt. Ö· meg
szabadította kínjától és visszaadta neki szabadságát. így aztán már nem
volt többé rokkant ... Az a hangaszál. az volt a rokkantsága, Ö, ha az ő

rokkantságát is csak úgy le lehetne venni róla, mint egy hangaszálat ...
Lourdes...ben esnek ilyen csodák - mondogatták. Mikor még egészen
kicsi volt, járt Lourdes-ban, Soha nem ezenvedett úgy, mint amikor
le kellett vetkőznie, mielőtt bemártanák a medencébe. Imádkozott, részt
vett szépen a körmeneten. ~is kocsiban húzták; nem tudott saját lábán
menni, nagyon fájt a csípője. Fönt énekelt az üres azúr. Az énekek, úgy
rémlett neki, kigöngyölödő kék szalagokként lobognak, lángokként csap
nak föl a sápadt tornyok felé. Mögötte egy nála súlyosabb nyomorék,
'egy béna nő - mondták, öreg arcát ráncos kezébe rejtette; olyan volt
a keze, mint a föld. Pomme d'Anís remegett ... Amikor áldást adtak 
akkor, akkor, mondták neki, akkor kell a legbuzgóbban imádkozni 
amikor a szentségtartó vakító vörös fénye előtt meghajtotta gyöngéd
fürt jeit Isten haragja alatt . .. Ol ... akkor valami nagy hidegségetér
zett . .. És sírt, mig édesanyja átfogta a fejét. Nem gyógyult meg még
sem. Emlékezett rá, milyen szomorúan tértek haza... De nem haragu
dott miatta Istenre... Ellenkez,őleg... Érmet hordott a nyakában, ez
volt belevésve: Imádkozzál. Higgy. Remélj.

Pomme d'Anis folytatja sétáját, violát szed, áibrákat rajzol a ho
mokba, elámul rajta, mekkora nagy szeme van a vörösbegynek. akkora,
akár a mókusé; a levegőbe mered: mintha legyeket látna benne; meg
állapítja, hogy a télizöld kékje olyasféle, mint a tejé az üvegben; füty
tyent Pénteknek, a kutyának, de az nem hallja meg - először is azért
nem, mert süket, gondolja a lányka - másodszor pedig azért nem, mert
túl kicsi .a szám.

Csakhamar csatlakozik édesanyj ához s az beoézve újra megsimo
gatja; mert Pomme d'Anist állandóan becézik, öt azonban nem rontja
el ez a sok dédelgetés: ő azért csak a kedves kis Lenesiké marad ...

Egyetlen gyöngéje az öltözködés, de ez egyáltalán nem kacérság
nála, hanem kényes finomság; olyasmi, mint a hegyipatakban fürdő ma
dárka tollászkodésa, Édesanyja, d' Anis nagymama, Tom des Árbailles
nagybácsi, Virginia des Arbeilles nagynéni mindnyájan szinte versen
genek, ki ajándékozza meg a legszeblbékkőv;el, a legkönnyebb legyező

vel. Megáll ebben a csillogó tarka keretben, baján ragyog az arany reg
gel, melynek párája mintha gőzölögne körülötte. Pomme d'Anís botjára
támaszkodak - smaragd szemű rucafejet ábrázol a bot gombja - s
állát fölkapva, azzal a kissé fölényes tekintettel, mely fajtájára is, rok
kantságára is rávall, nézi a vidéket, a lapályes síkságot, a zsendülő sarj
erdőket, melyeken a türelmetlen nedvek zsongása bíborlik. Minden tán
col a harsány fényben. És Pomme d'Anís fejét lehajtva, kissé nehézkes
járásával tovább indul a fasoron, tisztán mint ,a friss víz, rózsásan mint
egy rózsa, az orgonák kék füstölőt alatt.

Hinni kell Istenben. És Pomme d'Anis kétségkívül hisz benne. Ki ví
gasztalná meg, ha nem ő? Ki ad erőt neki, hogy .el ne kelseredjék ? Ki
késztette sírni az élet iránt való hálától azon a napon, amikor első áldo-
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Zását V'égezte,és sajnos, nem tudott úgy Ietérdelni, ahogyan szeretett
volna, ,a merev liliomoik: mel1é, szemközt a sugárzó oltárral?

... Rokonai egyébként mindig jó példát adtak; néhányan szerzetbe
is léptek, mint Madelame des Arbailles, aki Beparatríx-nővérvolt Pau
ban s ott halt meg egy nagypénteken, délután három órakor. Pornme
d'Anis fölidézi magában ennek az unokanővérének az alakját - csak
néhányszor látta - amint ott térdepel a kápolna színes ablakain be
szűrődő szomorú és hideg kék fényben, és szétterülő uszályával olyan..
mint egy paradicsomi páva... Aztán Sébastíen testvér merűl föl emlé-·
kezetében . . .E1Jment Tombuktuba, s amikor visszatért, jóformán azon
nyomban letette a fogadalmat ... Keveset beszélt - emlékezik rá - lS

noha még csak harmáncadik évében járt, szakálla fehér volt, mint azok
nak a sivatagoknak a pora, amelyeken átkelt... Most fönt él egy jó-
illatú havas virágos zordonságában ... Mikor cellájában elszenderül. bi
zonyára a fenyők árnyát kícsorbító holdsarlóra gondol... Hajnalonta
bizonyára gyógyfüveket gyűjt. . . S bizonyára imádkozik Pomme d'Anis
ért ... Aztán ott van apjának egy másik bátyja, Hubert nagybácsi, aki
falusi pap akart lenni és most plébános Noarrieuben, három kilométer
nyire a kastélytól .. , A paplak udvarán gyöngytyúkok ; a ricínusok ár
nyékába húzódnak és panaszosan kotyognak. A kút körül feslőajkú ró
zsák, s a konyhakertben, ha termésük beérett, langyos, édes, szomorkás
illatot ontottak a szentjánoskörték. Az ebédlő kandallóján üvegbura alatt
Mária-szobor; a Szomorúak Vígasztalója mellé jobbról-balról művirág

csokrot rakott a szolgáló: aranyozott és ezüstözött kalászokat. Igen szor
gos szolgáló, Övén kulos-csomó: a kulcsok oda-odacsendülnek a palack
hoz, rnelyet a jéghideg pincéből hoz föl, mikor a kakasok kukorékolása
felel az Angelus zengő szavára,

Pomme d'Anís azt gondolja: akinek ilyen családja van, az külőnős

kegyben áll a Míndenhatónál. Nem is aggodalmaskodott soha édesapja
miatt, aki csak azért nem vette föl az utolsó kenetet, mert hirtelen-várat
lan érte a halálos lövés. Nem ismerte apját, de rajongott érte. Néha
mintha látta volna, amint belép a Paradicsomba, hazatérőben a végzetes
vadászatról, melyről sokszor meséltek neki. Szerit Péter nyit ajtót előtte;

hűséges öreg agaral vele vannak, s alázatosan, nyakig sárosan a Jóisten
lépte nyomát szimatolják.

... Uram - igy imádkozott Pomme d'Anis hitének leglángolóbb
pillanataiban - Uram, köszönöm neked a rokkantságomat. Uram, föl
ajánlom neked szomorúságomat, amiért nem tudom behajtani a térde
met, és főlajánlom neked ezeket a mezei szegfüveket. emlékezésül meg
boldogult édesapámra, aki legázolta őket, mikor fogolyra vadászott.
Uram, én nem tudok úgy vadászni, ahogyan ő tudott, de szeretni, azt
tudlak. Elhalmozol engem szeretteim jóságával, édesanyáméval, nagy
mamáéval, Virginia néni és Tom bácsi jóságával... Add. Uram, hogy
Sose legyek türelmetlen, sose morgolódjam, ha egy-egy lépésem meg
bicsaklik. Te leroskadtál a kereszt alatt, melyet hordoztál; neked fől kel
lett menned a Kálvária hegyére, míg én sima gyepen járok. Uram, sza
badíts meg a lázadástól; hárítsd el tőlem azt a kissé féltékeny keserű

séget, mely el-elfog néha, ha látom, milyen könnyedén mozog Luce, az
én kedves Luce-om, aki olyan, tökéletes, és úgy szeret téged Uram!

... Mert Luce d'Atchuria Lencsike barátnője, egykorú vele, és igazán
nagyon kecses, nagyon tökéletes, nagyon buzgó barátnő. Hetente három
szor mindketten ugyanolyan órákat vesznek ugyanattól a tanárnőtől,
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aki hol a d' Arris-kastélyban tanit, hol a d'Atehuría-kastélyban, Luce barna,
gömbölyded lány. Parányi vérpiros kis szája van; ha nevet, vagy ha el
csodálkozik, két gyöngyház magocska látszik benne. Szeme fekete, mint
egy pár belladonna-bogyó, oly fekete, hogy szinte vad; kismadárorra
kacagnivalóan csinos; arcbőre mandarin-árnyalatú, kékes fényű haja
mintha nyomban kibomlanék ... Olyan jó, olyan tapintatos, olyan nem
is tudom milyen, hogy mikor Pomme d'Anis-szal sétál s érzi, hogy Len
csíke elfáradt, ő maga színlel fáradtságot és könnyedén barátnőjére tá
maszkodik. A két lányka szépségének ellentéte igen mulatságos,

És Luce éppen ma átjön ebédre a d'Anís-kastélyba, Leugrik a pa
rasztkopsiról s közben kivillan tréfásan gömbölyded vádlija. Az ember
nek eszébe jut róla Perzsi a tejesköcsöggel ...

O fiatal lánykák friss üdesége! O dús gyümölcsként kibuggyanó ne
vetéselk! Ingerlőn meztelen tarkók alatt áramló piros vér! Derűs önbi
zalom! Érintetlen virágok! Jöjjetek ... Bűvöljön el ártatlanságtok, az
legyen ihletője a nádsípnak, melyet tavasszal vág magának a költő, s aztán
a frissen kizsendűlt nyárfák árnyában üldögélve játszik rajta!

A tornác tövében Lenesíke megcsókolja Luce-t.
- Itt ez a csúnyaság, aki oly régóta felénk se nézett!
- Drága Lenesikém. vendégeink voltak... Sajnáltuk. hogy nem

kegyeskedtél leereszkedni hozzánk Mennyit kacagtál volna! ... Kép-
zeld csak Micsoda bolondság! Madame de Lante fölmászott egy
tölgyfára Igen, drágám, egy tölgyfára, este, hogy utánozza a fülemü-
lét ... Fütyült; mi meg csak úgy dőltünk a nevetéstől ... Ficaire úr a
fa alatt állt. .. Papa pedig, tudod milyen papa, fö1kiabált Madame de
Lantenak: "Ejnye, hát elment az esze? Nem jön le onnan! Ha a férje
élne, az majd megtanítaná fütyülni!"

- Szinte hihetetlen, drágám!
- ... és ráadásul Ficaire úr el akarta venni feleségül a bolondost,

és most egész este duzzogott, és ...
- Csöngetnek ebédre... Gyerünk ...
- ... most egyelőre nem veszi el... Lesznek nálatok vendégek

délután?
- Igen, majdnem valamennyi barátnőm megígérte, hogy eljön. Ma

kimenő van a zárdából, első csütörtök.
Ó!
Mondd csak, kedvesem ...
Tessék, drágám ...
Mariquita Arnoustéguy is ott volt nálatok ... ezen az összejöve

telen?
Igen.
Egyedül?
Igen. .. nem, nem... J ohannes is vele volt, a bátyja.

Belépnek az ebédlőbe. Madame d' Anís, Virginia des Arbailles néni
és d'Anis nagymama sorra megcsókolják Luce-t.

Hogy vannak Atchuriában ?
Köszönöm, néni kérem, nagyon jól.
Es maga, Luce?
Köszönöm, néni kérem, nagyon jól.

Pomme d'Anis édesanyja, aki a lánykát kérdezi, még szép asszony,
az a kissé nyers szépség, akit nem nyú el a dolgos szorgalom, Szerette
a házi munkát, azoknak a régi házaknak egyikéből származott, melyek-
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ben rend és takarékosság uralkodik; erőben, egészségben nőtt föl, jó
szagú fehérneművel zsúfolásig telt szekrények kőzött, Ifjú korától kezd
ve ő szegte meg a családi ebédlőben a kenyeret, ő tálalta föl a gyümöl
cs'öt,ő tette az asztalra az öblös kék korsót, ő ügyelt rá, hogy a márvány
szőkőkút, ki ne apadjon. Mesélték, hogy mégesküvője napján is hajnali
háromkor kelt, frissen mint a virradó vidék, egymaga rakta föl a sok
teritéket, díszítette sarkantyúvirággal a kompótos tálakat, öltöztette föl
!cis unokatestvéreit . " És nem egészen félóra alatt elkészült mennyegzős
öltözékével ...

Boldog, mondták az öregek, ha róla beszéltek, boldog, akinek ilyen
asszony jutott! Egyszemélyben angyal is, cseléd is ...

A boldogság azonban, mellyel d'Anis urat megajándékozta, sajnos! rö
vid volt. Mínthacsak megvárta volna a szüléssel a borzalmas szerenosét
lenség percét; min1Jha meg akarta volna kímélni férjét a szomorúságtól,
hogy a nászukból támadt virág sebesülten született ... sebesűlten, mint
ahogyan ő meghalt. ,

Vírgínía néni - vén lány, szögletes parádéslóra emlékeztet,ábrán
dokból szőtt soványságában - Virginia néni, aki fivérével, Tommal
együtt itt él a d'Anís-kastélyban, nem is annyira holmi állítólagos csa
ládi megegyezés folytán, hanem inkább azért,mert mérhetetlenül, szen
vedélyesen szereti Lenesikét - Virginia néni elmondja az asztali áldást.
Épp oly kevéssé hasonlít nővérére. Madame d'Anis-ra, mint fivére.

A kicsi, kövérkés, píros-pozsgás d'Anís nagymama, akinek az orrán
mindig ott csillog a pápaszem (még akkor is, ha azt hiszi, hogy elvesz
tette), mosolyogva foglal helyet - azoknak a süketeknek a mosolyával,
akik még az iránt is igyekszenek nyájasnak mutatkozni, akinek egyetlen
szavát sem értik.

Tom bácsi, ez a tülökorrú. kék babaszemü, hosszú szőke szakállú agg
legény, görög bölcshöz illő arcával, összefüggéstelen szótagokból álló
szónoklatokat intéz Péntekhez. hűséges spanieljéhez, amin nem lepő

dik meg senki, még a kutya sem. Megszekták Tom bácsinak ezeket a
furcsaságaít; nagy botanikus ő és Igazi költő, de ugyanakkor szerfölött
eredeti egyéniség is.

II.

Délután, mikor megérkeznek pajtásnői, Pomme d'Anís szeretí, ha
táncolnak. Megható a tapintat, ahogyan ő maga ül a zongorához, s ahogy
gyönyörködik ebben a számára elérhetetlen szórakozásban. Lenesikével
és Luce-szel együtt tizen vannak lányok. A ihölgyek hímeznek vagy hor
golnak. Tom hácsi pedig, míelőtt visszatérne mikroszkópjához, szíves
örömest elnézi a lányka-hált, melynek ingó-ringó alakjai a !kecskerágó
és az erdei gyöngyvivág szarára emlélkeztetik, kedvtelve szemléh a vi
rágzó lányokat, amint sürögnek-forognak az óriási szalonban, ama haj
danvolt asszonyok néma tekintete alatt, akikből már nem él, csak meg
feketedett areképük, pedigőlk is érezték egykor, hogy lelkükbe, vagy
ajkukba bele-beleharap az Ab:ránd.

Pomme d'Anis azt a táncot kísérí a legszívesebben, amelyben a leg
több hájjal, és talán a legtöbb epekedessel emelkedik-hanyatlik a fiatal
lábszárak elefántcsont íve. A pas de quatre ez: két táncosnő, átölelve
egymás derekát, egymás mellett, előre fordulva táncol, s míntha mind
kettőjüket ugyanaz a harmónia, ugyanaz az ideges hajlékonyság hatná
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át; bájos kettős ábrándképet alkotnak így. Elmondhatatlan, mennyi gyö
nyör rejlik ebben a táncban, amint lassan fölemelkedik és leereszkedik,
s közben egy pillanatra megáll és szinte fönnakad két serdülő lányka
térde - lánykáké, akik szűzek, mint a közelgő szenvedély, Isteni fogat
- gondolhatná az ember - s maga Amor hajtja láthatatlan orgona
virág-gyöplűkkel.

. . . Lucie Coralie-vel táncol, Mariqueta Christiane-nal, Yvonne Fran
coíse-zal, Marie Marie-val. Gracieuse Tom bácsi közelében ül

Elhalnak az utolsó akkordok, még remeg a zongora lésa lányok lelke:
ekkor belép Mariquita bátyja, Johannes Arnoustéguy, köszönti Madame
d'Aníst és Des Árbailles nénit, s kezet nyújt Tom bácsinak, aki rámo-
solyog. .

Huszonhárom éves. Apja révén baszk, anyja révén, aki Elgorriaga
lány volt, spanyol származású. Ezt a fiatalon megihalt, bájos és szeleburdi
asszonyt J ohannes még eléggé ismerte ahhoz, hogy néha föl tudja idézni
alakját. Mintha csak maga előtt látná, finom tőrpenge-hajlékonyságával,

amint éppen bálba indul s hadarva beszél. Az ódoncsipkekendő alatt
föltornyozva feketéllett éjsötét haja, s kaméliák izzottak benne. Kisfia
ágya fölé hajolt s rászegezte szemét, mely a legröpkébb benyomásra
szinte tébolyultan kitüzesedett, s lágy, rekedtes hangján, mely olyan volt,
mint a spanyol harangok szava, így szólt:

- Johannes, te majd okosabb leszel, mínt én!
Es nevetett. S a kisfiú, félighúnyt szemmel, látta, amint kinyílik az

ajtó, s a gyertyák fényében, melyeket a szebalányok tartottak, látta két
csillogó lakk-topánkába bújtatott őzike-láb kecses ívét.

Joharmes anyjától örökölte szépségét s azt, hogy rajong a játékért
és a táncért. Eléggé telt, borotvált arca, hibátlan mosolya, zöld szeme,
római orra, kékes fényű haja, bagariabőr arcszíne mind rávall a fajtá
jára. Senki nem tudja olyan ügyesen egyik faltól a másikig pattintani
a nehéz labdát az iruni labdapályán, mint háncskesztyűs kezével ő, Jo
hannes.

. . . Tom bácsi hamarosan föl is szólal:
- .Iohannes! A hottát!
Csönd lesz. Pomme d'Anís - de ezúttal olyan megmagyarázhátat

lanul sápadtan, hogy édesanyja megkérdezi, nem érzi-e rosszul magát 
visszaül a zongorához.

Mariquita Arnoustéguy SZalbadikoztik, így hát Luce d'Atchuria áll föl.
Hajában rózsaszínes jácintkő dísztűvel, elragadóan rövid szoknyá

ban, mely alól kivillan áttört, bronzszínű selyemharísnyába bújtatott
kerekded lábszára, Luce d' Atchuría szembefordul J ohannes Arnousté
guyvaI. A tánc üteme eleinte tétován lüktet, aztán mindkettőjüket el
ragadja: Karjuk magasba lendül, ívlbe hajlik hátraszegett fejük fölött,
ujjuk -pattog, akár a kasztanyett, Luce, föl-fölemelve jobblábát, mintha
valami légi lépcső fokára hágna föl, összevonja szemöldökét. Fölszítva
a ritmustól, melyet most egy gitár fest alá, - Maríquíta az imént akasz
totta le a falról - belladonna-szemének sötét öble kitágul, és tekintete
úgy izzik, hogy egészen vad lesz a kifejezése.

Johannes sokáig ringatja magát, aztán térdet hajt a lány előtt s
mintha könyörögne neki; a matador ereszkedik így féltérdre a fiatal
bika előtt, míkor szembeszáll vele. . . .

Pomme d'Anis ekkor föláll a zongórától - fehér jádnt-toll hóra
gyogású napfény-szőke hajában - és botjára támaszkodva nehézkesen
végigmegy a szalonon,
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Hívja barátait, ízleljék meg, amit készített. Belekarol Luce-ba.
- Tudod - mondja ez neki gyöngéden - egy kicsit terhemre

vanez: míndíg hottát meg fandongót táncolni Johannes úrral , ..
Feleletként Porríme d' Anis rámosolyog és finom ujjaival megciró

gatj,a Luce dús kontyának sötét csígáját,
Johannes megköszöni Pomme d'Anís-nak, hogy olyan jól kísérte a

táncot. A lány elpirul, vörösbort tölt egy kristály kehelybe és megkínálja
vele a fiatalemlbert.

- Rólam megfeledkeztél? - szólal meg mosolyogva Johannes mel
lett Tom bácsi.

0, kedves Tom bácsi... Dehogy!... Hogyan is feledkezném meg
rólad! . .. Hogy vannak a szunnyadó növényeíd, kedves Tom bácsi?

- Hát gyertek, gyerekek, nézzétek meg! - kiált föl Tom bácsi.
S a Iánykák tüstént fölpattannakés: jó jó jó - lelkendeznek. Jól jó! jó!
- ahogy a májusi madárkák pittyegnek. mikor a kerten elárad a liliom
illat s a moha-fészkekre csalogatja őket.

0, Madarak és lányo!k esívogása, szárnyak és szoknyák rebbenése
a puszpángole árnyán, mikor már> az ember látni véli a virágokat, melyek
csakhamar kiütköznek a nedvdús levelek közt, s amikor az erdő pázsit
ján már ott reszket a gyöngyház kökörcsin!
(Folytatjuk.) Rónay György fordítása-
TRISZAGION

Háromszemélyű Istenem,
végtelen Lét egymásnak-adása,
teremtő Élet szüntelen
egymásba-áradása,

Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan,
minden teremtett létezőnek

őseIve, ősforrása, eredése:
Atya, Fiú (az Atya Ismerése)
és szeretetük [elizzása, Lélek -

mindenben halvány másodat kutattam.

Az .Anyagban, mit véges léte rejt,
anyagvilágod erdejében,
amely mint óriási sejt,
osztódva, titkos erjedésben
kezdettől bontja szakadatlan
önmására tér-sejtjeit
s szavadra a nemlét burkát lebontva
az Idő friss televényébe ojtja
öröktől érlelt terveid -
mindenben két-kezed nyomát kutattam.

S fölleltem élő másodat
az em@erben, - az Ismerésben,
mely újraéli Ige-titkodat
mert felrajzolja bennünk tiszta képben

a lét sokarcú fényét új alakban 
fölleltelek a Szereietben,
izzó szent egymásnak-adásban,
világformáló ifjú tettben - 
mindenben Arcod visszfényét találtam,

Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan!

C s e l é n y i r. G á b o T
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