
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!
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