
POMME D~ANIS

(II. rész)

Írta E' r a n c i s Jammes

A Iaboratórium, helyesebben az üvegház ... illetve Tamás bátya
kunyhója - mint nővére, Virginia mondja - a park egy csöndes sar
kában rejtőzik Nincs itt egyéb nesz, mint néha egy-egy harkály kopá
esolása, egy-egy mókus tompa motozása, egy-egy lehulló makk koppa
nása, Pomme d'Anis, mikor még kicsi volt, az Ezeregyéjszaka valamilyen
gyémánt jához hasonlította ezt a langyos zúgot, melyben a növények
titka leng. S akárcsak gyerekkorában, még ma is előfordul vele, hogy
halkabbra fogja léptét, s visszafojtja lélegzetét, ha nagybátyja távollé
tében lép be az üvegházba ... mintha attól félne, hogy egyszercsak feléje
tekergődzik, mint egy kígyó, valamelyik sötét páfrány. Tom bácsinak
van itt egy asztala; mikroszkóp áll rajta, ső néha belenézett. A virág
por-szemecskék: mintha megannyi világ nyílnék ki egy vízcsöpp káoszá
ban ... Némelyik bolyhocska olyan, mint gombaerdő egy sivatagban ...
Vannak lépszerű szővetek, bonyolultan, kristályokkal kirakva, melyeken
mintha barlangi fény ömlenék el, vannak bíborszínűek. feketék, Iilák,
rózsásak, kékek, vannak olyanok, melyekből Hamupipőkének szőhettek

volna ruhát. O, csoda-e, hogy Pomme d'Anis-nak olyan finom a lelke,
ha egyszer szemtanúja volt ennek a sok virág-Iínomságnak! ... Itt egy
polcon a szunnyadó növények,ezeket Tom bácsi különős gonddal tanul
mányozza: a mirnózát, melyet lányok keblére szoktak tenni, talán ezért
ezenderül el, az oxalisi, melynek minden levele három szívű ... s alko
nyatkor ezek a szívek összebújnak, hogy ne fázzanak. Miről álmodhat
nak ezek a növények? A nagybácsi azt mondta, hogy Van Thighem, a
nagy botanikus, akit gyakran idéz, úgy hiszi, ezek a plánták alighanem
a holdból származnak és hulló csillagok révén kerültek: a földre. Akkor,
azt ,.gondolom, nővéreikről álmodnak, akik odaát maradtak annak a
messzi égitestnek a kontinensein, amelyet éjszakánkint látni; odaát a
Válságok tengerének vagy a Kétségbeesés áramának partjain ... Milye- .
nek vajon a holdbeli lányok? .. Bizonyára nagyon sápadtak. Andalog
nak-e vőlegényükkel a földvilágban? Vannak egyáltalán lányok a hold
ban? . " Vannak a holdban nyomorék lányok, akiket sosem sz-eretnek
szerelemmel ?

Tom bácsi sugárzik az örömtől, hogy magyarázatokkal seolgálhat a
fiat.alságnak, melyhez kedvesen Virginia néni és d'Anis nagymama ts
osatlakozott. Nagyanya Johannes Arnoustéguy karjára támaszkodik.

- Látjálk ezt a magot itt, melyet vattába burkoltam ? - kérdezi
Tom bácsi. - Heliotrop-mag, nagyon-nagyon régi, egy szarkofágban
találták. .. Talán kicsírázik ...

- O, Tom úr! ... Egy síri mag? ...
- És gondolják meg, milyen csodálatos dolog - folytatja a bota-

nikus - ebben a magban, századok és századok óta, ott virraszt a kis
növény ... Trónok dőltek össze, vulkánok nyeltek el szlgeteket, Istent
keresztre szegezték közben,és a növényi élet e kis parányának a maga
sötét világában nem kellett volna, csak egy csöpp víz, hogy illatával el
árassza az újonnan született királynőket. az újonnan keletkezett szigete
ket, meg a keresztet, melyet újra fölállítottak a Szent Sír visszahódi-
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tói ... Es míből táplálkozott ez alatt a hosszú idő alatt? .. Míndőssze
egy kis keményítőből ...

Coraliel Összetöröd azt a vázát!
- Ej! hagyj hát ...
- Én azt hittem - jegyzi meg Christiane halkan hogy a ke-

ményitőcsak a gallérok keményítésére való!
- Hallgass, te kerge!
- S egy szép napon - fejezi be Tom bácsi egy szép napon a

kezembe került ez a végtelenségben kallódó mag ... Valami múmia mel
lett aludt a sötétségben, és most majd bizonyára kisarjasztja kék ernyő

virágát. És abból a heliotropból, gyermekeim, melyet ki tudja, nem va
lamelyik egyiptomi herceg tett-e megtört szívvel elhúnyt kedvese holt
testére, talán egy új heliotrop születik majd, és virágából maguk fog
nak csokrot kötni a vőlegényüknek.

- Remélhetőleg minél előbb - mondja Johannes-nak Virginia
néni, akin mindig erőt vesz a meghatottság, ha fiatalok eljegyzéséről
esik szó.

Erre a váratlan megjegyzésre Tom bácsiból kicsattan a kacagás.
De Pomme d'Anis elszomorodik, Johannes-ra pillant, aztán Lucere.

S ezt gondolja magában:
Az az egyiptomi hercegnő talán ugyanolyan szép volt, mint Johan

nes, Jól eshetik a halottaknak, ha azok, akik megsiratják őket, virágot
tesznek föléjük ... Az az egyiptomi hercegnő biztosari úgy ült, ahogy a
képeken láttam: mozdulatlanul, tenyerét vékony combjára szorítva, fe
jén valami sisakfélével ... De nem volt mindig ilyen merev ... Mozgé
kony lehetett, fürgén szökellhetett a cimbalmok zenebonajára a szent
elefánt hátán ... fürge mint Luce ... és a járása kecsesen könnyű ...

III.

- Jaj, drágám, nem tudom magam rászánni a fölkelésre! ...
Luce mondja ezt Pomme d'Anis-nak, aki átjött három napra az

Atchuria-kastélyba. Egy szobábanalszanak,< Luce rózsaszínű ágyban,
Lencsike fehérben .

. . . Azzal Luce fölugrik és kacagva szaladgálni kezd, hogy - mint
mondja - kiálljon a zsibbadás alábából ... gömbölyded, rézbarna láb
szárából, melyet kettészel a vékony, kurta hálóing. Ásít egyet, fölugrik a
karosszékre. féllábon egyensúlyoz rajta. De hirtelen eszébe jut, hogy
ügyessége talán fájdalmat okoz barátnéjának.

- Drágám - mondja - ne segítsek neked leszállni az ágyról?
Odamegy Pomme d' Anis-hoz, vigyázva átkarolja a hóna alatt. Len

esike egy kicsit összeszedi magát és lecsusszan, olyasformán, mint a szu
lákvirág, ha becsukódik.

- Hopp! Megvan.' Köszönöm. Add csak ide, légy szíves, a haris
nyámat!

Kék az augusztusi reggel. Olyanforma mint egy nyugodt tengerszem,
melynek mintha lombok szorongatnák a szélét, mert sötét erdő-óceán fod
rozódik a tornác aljától egészen addig a vonalig. amely kékesszürke
szirtfalként húzódik a messzeségben, Kövér zöld rétek nyúlnak el, hullá
mok egymásra torlódása ez egy gyöngyház öbölben. Itt-ott, éppen úgy,
mint ahogy bent a mélytengeren, a föltoluló hullámok kőzt, síma tükrű

nagy víz-lapályok képződnek. Egy pont ragyog huzamosan a képben: a
hegyipatak. S két fűzfa közt az ég csobog ... Majd egy út emelkedik, két
szélén jegenyékkel, melyek mind egyfelé hajlanak a fölfoghatatlan mesz-
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szi Iuvalatban - út a vetések sápadt tűzfénye, a rozstáblák és pipacs
foltok mentén; az az út, melyen a régi képen a kiszolgált katona tartott
hazafelé s integetve köszöntötte füstölgő hajlékát.

Luce és Pomme d'Anis ezen az úton mennek. Lenesikén kis ellenzős

sapka, mely alól széflibegnek napsugár-arany hajszálai, Luce-ön nagy
karimás sárga kalap, olyan mint egy vad mákvirág, s két nyáréjsötét haj
fonat buggyan ki abból. Lencsike csukott szürke ruhát visel, blúzának
nyakát szigorúan fogja össze egy kámea; ezt Tom bácsitól kapta, va
dászkutya elöl menekülő szárnyas szivet ábrázol. Luce alig kivágott fe
hér muszlin ruhát vett föl, zsenge kis mellének rejtelmes árnya egy ezüst
nyaklánc derengésében mélyül el.

Benyitnak egy major kerítésének kiskapuján, bemennek a konyha
kertbe, leülnek.

- Kedvesem moridja Luce Pomme d'Anis-nak - én valahogy
úgy érzem ...

- Hogyan?
- Nem tudom ... Mintha sóvárognék valamire, de hogy mire, ma-

gam sem tudom ...
- Mégis, mire?
- Nem is sóvJrc;ús cz ... Olyan ingerülten ébredek reggelente ...
A napraforgók alatt hirtelen egyszerre sírnak föl a fehér pulykák.
- Könnyes a szemed, Luce ... Pedig az imént még olyan jó ked-

ved volt.
- A magriolia illata miatt van, az bánt ...
-- Valóban csak a magnólia illata bánt, édes? ..
A h{íség ünnepélyes csöndjében a tanyaház tetején, hallani, csattog

a galambok esőre.

Luoe, mondd meg szepen ...
O, Pomme d' Anis ...

- Szereted?

A ribizkés felé, a sárgadinnyéket védő üvegbúrák villódzó aranya
fölött csak úgy rajzanak a méhek.

Régóta?
0, igen ...
És ő tudja?
Tudnia kell ...
Honnan tudja?
O, kedvesem ...
Honnan tudja, mondd!
Ó ! Hagyj, hadd sírjak itt a térdeden, olyan jólesik ... Ugye nem

fáj tőle a térdecsked ?
A napraforgók alatt újra fölsírnak, együtt a fehér pulykák.

De nézd csak, Pomme d'Anis, van egy nagy aggodalrnam ...
-- Mi az, drágám?
- .,. éjjel-nappal gyötör ... és már hajnal előtt fölriaszt ... ami-

att sírok így ...

- ... Attól félek, te is szereted Johannes-t ...
Béka-brekegés harsan.
Ott távol egyszerre elsötétül a domb, zuhog a zápor. Szivárvány lob

ban az erdő fölött.
-- ... Nem ...
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Nem?
Nem ... Nem szeretem Johannes-t,
Ö, de boldog vagyok! ...

A napraforgókalatt megint fölsírnak, együtt, a fehér pulykák.
Hamar elpárolgó, jószagú, langyos, kövér csöppek koppannak az

Atchuria-kastély tornácán, amint Pomme d'Anis és Luce föllépkednek a
lépcsőn.

D'Atchuria úr az ajtóban áll.
- Gyerekek - mondja nekik - örülni fogtok: barátnőtök. Mari

quita és testvére, Johannes jöttek át, kedves ebéd-meghívással. A sza
lonban vannak. Nos, jösztök ?

- Csak egy percet, apukám - mondja Luce. - Csak míg fölme
gyünk egy kicsit a szobánlcba s már itt is vagyunk ...

S nekivágnak a nyikorgó, fénymázas, ódon falépesönek, szobájukba
vonulnak, rendbeszedik magukat. Elragadóan üde testükből áradni kezd
az a titokzatos fehérség, melytől olyan lesz a fiatal lányok hálószobája,
mint a méhek szűz-viasz lépje. S már készen is vannak, indulóban.

- Ö, édes Luce-öm, milyen jó neked - mondja Pómme d'Anis
mély komolysággal - s milyen szép vagy ...

- Te szebb vagy nálam ... nagyon jól tudod .. , -- feleli az arany
barna lányka.

És Pomme d' Anis, halk remegéssel a hangj ában:
- Segíts csak egy kicsit, drágám ... Várj csak ... Nem tudok le-o

menni másképp ... osak ha a karfát fogom ... mega kezedet ...
Belépnek a szolónba,

Mariquita I Milyen öröm!
Luce!
Pomme d' Anís !
Jónapot ... jónapot, Johannes úr.
Jónapot, kisasszonyok ...

Pomme d'Anis egy öblös, fakó-kék virágmintás karosszékbe telepszik.
Fáradtnak látszik, de bájosabban már nem is lehet fáradt valaki. Szinte
nevetségesen kicsiny keze ébenfa botjának kacsafején nyugszik. Ernyedt
testtel ül, majdnem elnyúlva. Fejét azonban büszkén fölszegi. szája rend
kívül keskeny, és finomsága már-már kihívó volna, ha nem ragyogna be
jóságtól csillámló mosolya, S a lányka ibolyaszürke tekintetében ott bo
rong már az a fölséges komolyság, amit a faj túlfinomultságával páro
sult szenvedés és lemondás ad.

Hirtelen örömkiáltás harsan. Tom bácsi! Milyen meglepetés!
Ö az, a derék Tom bácsi, vállán átvetve friss takarmányszínű nö

vénygyűjtő ládikája, Köszönti a társaságot s egy csokor kék tárnicsot és
rózsaszínű harangvirágot nyújt Madame d'Atchuriának.

- Ö, köszönöm, Des Árbailles úr... Tedd vízbe őket, Luce ...
Mintha gyöngyházból volnának ...

Péntek is eljött a gazdájával, most a karosszékeket szaglássza; nagy
sáros tappancsaival Mariquita térdére tehénkedik; ahogy megcsóválja a
farkát, majdnem lever valamit; fölfedezi Pomme d'Anis-t, fülét hegyezi,
esaholni kezd; Tom bácsi gyöngéden oldalba rúgja, mire mindenáron be
akar bújni valamelyik bútor alá, annak azonban alacsonyabbak a lábai,
semhogy beférne.

- J ól sikerült a növénygyűjtés, Des Arbailles úr? - kérdezi
d'Atchuria úr.
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- Ma délelőtt inkább a semmitevő sétát élveztem, mint a botanika
örömeit. .. Kék és rózsaszínű virágharangok közt üldögéltem. belőlük

kötöttem ezt a csokrot, és a mókusokat bámultam.
Atvonulnakaz ebédlőbe, Jó hűvös van ott. A rostonsült fürj remek.

A pohárszék régi tálaí vidítják a szemet élénk színeikkel, De szépek is
ezek a sárga és lila tulipánok! Valami nem is tudom rnilyen hajdanvolt
kertre emlékeztetik az embert. S milyen furák ezek a nyurgalábú kék ma
darak fejükön bóbitakoronával ! ... Mintha finom pázsiton futnának ott
a porcelánon, s ezen a gyöpön olyan lágy fuvalom leng, hogy tollukat
egészen simára simogatja,

- Pomme d'Anis már régóta nem mcsélt Luce-nek az ön bűbájos

regéiből, Des Arbailles úr - jegyz! meg Madame d'Atchuria,
Mert tudnivaló, hogy Tom bácsi néha-néha költőnek is fölcsap. Me

séket költ a természet dolgairól, állatokról, virágokról. kövekről. Megpi
hen valahol az erdőben, leírja őket. Szereti a magányt, az elhagyatott
helyeket, ahol nem hall mást, mint a forrás csobogasát és a patak meg
megszakadó neszét, ahogy a zsurlók alatt tovasurran. Tom bácsi azonban
meglehetősen fukarkodik a meséivel, noha néhányat kiadott már közű

lük s nagy sikert aratott velük. Pomme d'Anis bolondul ezekért a költe
ményekért, melyekre a nagybácsi zöld ládikajának mélységes mélyén,
páfrányok és mohák alatt akad rá olykor. Elképzelni sem tud szebbet,
mint egy-egy ilyen vers - nem egyszer prózában. Annak is gyakran
tanuja, hogy idegenek jönnek más vidékről a d'Anis-kastélyba, megha
tottan beszélgetnek Tom bácsival s azt mondják neki: "Ön nagy költő" ...
Lenesikének egyszer, kicsi korában Albert Samain is megcirógatta az
arcát ... Olyan volt, mint egy hattyú ... Egy este a kandalló mellett föl
olvasott egy verset: talán az volt a hattyúdala ...

Igen, Pomme d'Anis szentül hiszi, Pomme d'Anis tudja, hogy Tom
bácsi rendkívüli ember; bár szereti öregíteni magát, és aranykeretes pá-r
paszemet visel, alighanem nagyon sokat törődik azzal, hogyan vélekednek
róla az emberek, és folyton zsörtölődik Virginia nénivel.

Ezért aztán, alighogy vége az ebédnek,Pomme d'Anis titokban
addig kutat a növénygyűjtő ládikában, míg elő nem kotor belőle, egy ha
lom illatos fűféleség alól, egy gyűrött kéziratlapot; fennen lobogtatja,
ahogy visszamegy a szalónba.

- Itt van Tom bácsi új meséje!
De a szerző - éppen pipára gyujtott - elpirul, zavarba jön.
- Hagyd. kislányom ... majd máskor ...
Lenesíke azonhan az előbb, míg egyedül volt, már átfutotta a verset,

s így felel:
- Tom bácsi, tudom, attól félsz, nehezemre esik az olvasás ... Tom

bácsi, miért nem akarod, hogy fölolvassam ezt a gyönyörű mesét? ..
Igazán nem volna szép, ha megfosztanál másokat ettől az örömtől ...

S mielőtt Tom bácsinak ideje volna rá, hogy tovább tiltakozzék,
Pomme d'Anís olvasni kezdi a kis költeményt, mely nyilván együtt ké
szült a reggeli virágcsokorral - olvassa, és hangja oly tisztán cseng,
akár a forrásé, amelynek tövében a vers született.

A KÖLTÖ

Túl a szélkúszálta erdőn, túl az üreges forrásori és a vízmosáson,
meg a parkon, melyen havas télben - mondják - meztelen vállal ment
át a halott lány - s megszidták érte, mert úgy szökött meg abálból ...
Hová ment? Hol van?
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Túl a pázsiton, ahol a lagerstracmia nyújtja föl bús, halványrózsa
szín virágait, s olyan velük, mint egy túlvilági orgona - túl a konyha
kerten, ahová nem engedik be az aranyszemcs pávákat: ott szedtem a
hangafűben ezt a sötétlila enciánt; s ott szedtem <:1Z enciánok mellöl ezt
a hajnal-rózsaszín hangát. Kik vagytok, ó virágok? Mit jelentetek ? S
miért önmagatoknak ez a színvallása, mely megriasztja szívcmet ?

AZ ENCIÁN

Mi vagyok én ? - a keserűség, kék ruhában. Tetszik nekem a mély
séges szomorúság, Szeretem, mint ahogy te szerctod, nyíresben a déli sze
let, s a hegyipatak csobogasát. Keserűvé teszem, akárcsak te, amihez
érek; s ha abból a forrásból iszik, melyben én fürdöm, a vadász épp olyan
keserű ízt érez,' amilyen keserűséget te éreznél, ha abból a forrásból in
nál, melyben a kedves fürdött, aki messze van tőled. Egy hajdanvolt
fiatal lányról beszéltél, aki egy havas estén megszökött, a szerclmet vár
ni, abálból ?

Leült a kopár lugasban. fölriasztott egy vöröshegyet. De a vőlegény

nem jött el a találkozóra, s a lány szívc megtelt keserűséggel, akár az
enyém. S attól fogva minden más virágnál szívesebben szedett engem,
ha tétlenül és életűntan kelyhern formájában báli ruhája emlékét keres
te, s ajkamon ajka keserűséget.

A HANGA

Mi vagyok én? - a magány, rózsaszínben. Legföljebb ha addig a
völgyig kószálok el néha, ahol meglátogat az encián. Mert aki keserű,

megbékél a magányban. Hazám azonban a kopár, homokos domb, s nem
fáj, hogy egyedül vagyok. A kastélyból. melynek tava idclátszik, följön
ide néha egy bájos lányka, mint én, rózsaszín ruhában. Ha valaki látná
őt, amint sűrümben üldögél, még csak nem is sejtené, miért látogat el
oly örömest a magányba. Sajnos! ez a lányka rokk.ant, akárcsak én, hi-
szen virágaim csomós száron virulnak. •

S mert amit hallottak, elbűvöli ugyan, de kicsit meg is hatja őket:

- Ugye, Tom bácsi - kérdi Pomme d'Anis - félig-meddig én is
ilyen hanga vagyok ?

- Igen, gyermekem, hanga vagy arcod rózsás ragyogásával, és han
ga vagy azért is, mert széppé varázslod egy öreg legény magányát ... De
csak ennyiben vagy az ... Mert ha testvért kellene választanom neked a
virágok között ...

- Akkor?
- Akkor a halvány ibolyát választanám; az olyan szeróny, hogy

csak akkor veszi észre az ember, ha a déli szél felé sodorja illatát.
Hát Luce?
Mi van Luce-szel?
Mi a Luce virága?
No hát - felel mosolyogva Tom bácsi - Luce viraga volta

képpen nem is virág ... jobban mondva ez a virág, ez egy gomba ...
Egy gomba! Miféle gomba?
Csiperke ... Mert ezek a kis gombák állítólag táncot járnak a

párásari remegő éjszakákon. Erdős dombhátakról szállnak le a szalon
kák kankalinnal ékes szalórijaiba. S ott aztán olyan kecses keringőket

lejtenek, hogy ki sem tudnak bontakozni belőle, s a hajnalott lepi őket,

összefogódzva .. , Luce .a tánc királynője.
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Ó ! Tom bácsi De szép, amit mond ... Hát Mariquita virága?
A bíborhere .
Miért?
Erről azt mondják, hogy énekel ... de olyan halkan, hogy az em

ber föl sem foghatja; nem hallják meg, csak az állatok, meg azok a dol
gok, amik magukba szállnak ... s ettől van olyan csönd délben.

- Olyan jó] esik hallgatni, kedves Des Arbaillcs úr - rnondja
Jobannos - amikor a botanikáról beszél ...

-- Annak pedig -~ teszi hozzá d'Atchuria úr --- Ő a királya!
- Nos, ha Tom úr a virágok királya - kérdezi madame dAtchuria

akkor ki a k irá lynöjük ?
- Én tudom! - kiált föl Pomnie d'Anis. - A százszorszép!

Így telik el a délután, ezzel a bájos, röpke játékkal, egészen uzsonna
idejéig.

- Nem hoznák ki kos.ukájukat a szőlőbe? - ajánlja Tom bácsi,
- N cm megyek mmszire.,. csak egy szál májfüvet akarok szedni és
megnézemah.arnwtfü\.ernel.amit rezsólisnak is mondanuk. Pár lépés
az l'gÓ,Z ... Nos gyermekeim, jönnek?

Csak menjetek... En itt maradok - moridja Porrime d'Anis,
- Ugyan! Micrt ?
- Nem akarok a terhetekre lenni ... Nagyon lassan kellene men-

netek miattam,
- Hogy ennek milyen jó szíve van! ... Ó, a haszontalan, azt akarja,

hogy hiányozzék nekünk!

Pomme dAnis szomorkásan föláll. Jobb válla kissé fölemelkedik,
ahogy jobbjával rátámaszkodik szép botjára. Elbűvölő így. Ez a kis fél
szegség mintha báját valami lankatag varázzsal tctézné, de miért ? A
szánalom vagy a részvét folytán, amit a lányka iránt éreznek ? Ó, bizo
nyára nem! Fogainak, mcsolyának csillogása, fölszegett állának halvány
ezüstje egészen más érzéseket kelt abban, akin - mint most Johannes
en - végigsimogat e szürkón szivárványló szem fénye. Loncsike fölteszi
gyöngéden hamvas hajúra kis sapkáját s megigazítja derekán a krís
tály medáliát, mclyben egy violaszirom ragyog.

Tom bácsi, Pomme d'Anís, Luce, Mariquita és Johannes egy közeli
völgybe tartanak. Luce-t szemlátomást zavarba ejti .Johannes jelenléte;
mintha menekülne a fiú elöl. Az első szerelern szégyenlősege olyan, mint
egyik-másik virág: becsukódik, ha megérzi a vihart, amely majd fől

üdíti. De a fiatalember, kissé elmaradva a többiektől, d'Anis kisasszonnyal
beszélget.

- Hol lakott, amikor Lirában volt, Arnoustéguy úr ? ,
- Nem messze attól a régi háztól, mely a d'Elgorriagáké, anyám

családjáé volt valaha ... a San Juan tér sarkán, a labdapálya mellett.
- Ó ... tudom, hol van. Szeretem azt a városrészt ... forró olaj- és

ánizsszagát, és a szeritolt koszorúk mellé akasztott evezőket, meg a
szardínia-halászok kiáltásait. és a San Marcial harangszavát ...

Sokáig volt Spanyolországban, kisasszony?
- Nem ... csupán két hónapig ... éppen csak Lírában, Tom bácsival.
- Akkor talán emlékszik arra a bizonyos d'Elgorríaga-házra is?
Pomme d'Anis elpirul.

Nem a tenger fölé emelkedik? - kérdezi.
De igen!
... Nagy, szomorú kertje van, ódon fJlbl körülvéve. Igaz?
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Az az.
}~s oa kapu fölött óriási, málladozó kőcímer ?
Igen.
. . . Ott a kőcímer alatt szedtem a violát, melynek szirmát ebben

a kristály szívben őrzöm.

- A d'Elgorriagák 'címere az.
- Ugye, a d'Elgorríagák Galiciából származnak?
- Nem, kisasszony ... Murcia tartományból valók, Carthagenából,

Kalózok voltak a király szolgálatában.
Lencsike Johannes-ra pillant, nézi óceánittas szemét, kissé cserzett

arcát. S élénk képzeletével visszahelyezi őt abba a rnesszi korba. Vak
merő, 'szép, sudár fiatalember: fürgén kúszik a kötélzeten, fönn himbá-
lódzik az árbócon a viharban, a tengert kémleli Különös .... Különös,
mennyire hasonlít Luce-re ... Kivéve a szemét Mint akik egy fajtából
valók ... Igaz, a d'Atchuriák baszkok , "

J ohanncs úr ?
Tessék, kisasszony.
Nem találja, hogy Luce barátnőm nagyon spanyolos?
Valóbari nagyon spanyolos.
És ugye szép ?
Igen, kétségkívül szép ... De minden bizonnyal még jobban

méltányolnám a szépségét, ha 'nem érezném, hogy ugyanolyan származású,
mint én.

- Akkor ...

Tom bácsi harsányan fölkiált:
- A májfüvem !
S magasan feje fölé nyújtja a frissiben szedett virágot - szaran

egyetlen bájos levél, szirmaí mintha fénnyel erezett, csiszolt kristályból
volnának, s köztük zöldarany selyem bóbiták, amilyen a pávák fémkék
fejebúbján rezeg, Lám csak! Lám csak! - Lelkendezik a botanikus.
Ez a Múzsák virága ... A parnasszusi fű. . . Annak a példánynak, melyet
megfigyeltem. alig volt porzója ... Gyerünk, keressünk harmatfüvet;
majd utána uzsonnazunk.

Mi a kedves virága? - kérdezi Pomme d'Anís Johannes-től.

Az ibolya - feleli a fiú. S ő is megkérdezi:
Hát magának ?
A viola ..:.- feleli a lány.

Tom bácsit mind jobban elragadja a lelkesedés. Valóságos szónokla
tot vág ki a harmatfüvek fölött, melyeket tövestül szedett ki a nyirkos
földből, meg néhány kis tengeri kövület fölött, rnelyre az imént buk
kant rá,

- Telepedjenek le és fogyasszák el uzsonnájukat itt a forrás mel
lett, az erdő kikerics-erezte moháján, Milyen különös I ... Ez a vízmosás
bizony messze van az óceántól, mégis mennyi kagylót hagyott benne a
vízözön!

- A vízözön idejéből valók? - kérdezi Maríquita.
- Úgy van, gyermekem, a vízözön idejéből ... S majd egyszer, ha

újra visszatér ide a' tenger, és ezeknek a tölgyfáknak a csúcsa fölött az
emberek újra evezni fognak, a languszták elcsodálkoznak majd rajta, ho
gyan kerül erre a vidékre ... a vadonatúj nyakörv, melyet ez a tökfilkó
Péntek éppen most veszített el ! (Folytat juk.) Rónay György fordítása
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