
tését azon, hogy húga, aki akkora örömét találta minden egyéb al
kalommal e szobor díszítésében, nem használta fel erre a célra
azokat a szép, rózsaszín gyertyákat, melyeket ilyenkor szokás volt
odatenni. Teréz jelentőségteljesen felelt rá: "Ezek a gyertyá!t
többet érnek az én szememben. Akkor égtek először, mikor föl..
vettem a rendi ruhát. Akkor frissek voltak és a színük szép volt.
Édesatyánktól kaptam őket; ő velem volt azon a napon; akkor
öröm uralkodott az egész vonalon. Most azonban a rózsás napok
nak vége van."

"A rózsás napoknak vége ..." Nem vette ezt észre Gonzága
Mária? Vagy talán azok közé tartozott, akik teljesen vakok, azért,
met nem akarnak látni? Nem tűnt fel neki, hogy Teréznek gyön
géd arcszíne fokozatosan mindig átlátszóbb lesz, és nagy karcsú
sága lassankint kíaszottságba megy át? Hát csakugyan egyetlen
egyszer sem merült fel benne az a kérdés, hogy "nincs talán an
nak a gyermeknek valami baja?" S habár a perjelnő nem látta
saját szemével, hogy milyen nehezen vonszolja magát fel azon a
celIájához vezető hosszú lépcsőn, s miként áll meg pihenni minden
lépcsőfokon kapkodva a levegő után: hát semmi sem keltette föl
benne mégis a gyanut, hogy ilyesféleképpen áll a dolog?

Úgy látszik, hogy nem. Mert hiszen a házirend nem szenvedett
csorbát és a fegyelem szígorát nem kellett enyhíteni Teréz érde
kében. Megjött a tavasz és már vége felé járt, s ő ép úgy virrasz
tott és böjtölt, mint a testület többi tagjai. Végül azonban egy
reggelen odament a perjelnőhöz, letérdelt előtte és kérte, hadd
beszélhessen vele négyszemközt.

Előző nap éjfélkor ment aludni; mert eladdig virrasztott a
kápolnában. Alig oltotta el a lámpáját, mikor valami sajátságos fo
lyadék jött fel pezsegve egészen az ajkaihoz. Megtörülte száját a
sötétben, s 'másnapig várt, hogy megnézze, mi volt az a hab.
Ekkor vette észre, hogy zsebkendője csupa vér. Fájdalmat nem
érzett, s félelmet sem, sőt ellenkezőleg, az volt a benyomása, hogy
nagy kegyelemben részesült. Primára és a káptalanra ép úgy el
ment, mint máskor. Most azért jött, mert engedélyt akart arra
kérni, hogy folytathassa böjtjét.

Az engedélyt megkapta.
Nagypéntek volt azon a napon az Úr ezernyolcszázkilencven

hatodik esztendejében, mikor ez az engedély megadatott.

Páter ErntJ fordítása.

HOLLÓ ERHO:

Köd ül hosszan, amerre szem lát.
elnyúlik döbbent földeken,
mint az unalom hallgatása,
végig a tájon csönd terem.

Hunyoroghatok, míndhlába,
szemem mostan semmit se lát,
néhány lépés tarló: csak ennyi
számomra az egész világ.
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Körül hegyek kísérnek, ezer
színnel, zsong rajtuk a csoda,
varázserdők öveznek, engem
zár és rejt a köd-kaloda.

övez, mint a csig-át a háza,
ha szaladok. úgy se hagy el.
magam vagyok és semmi sincs más,
míndenkítöl távol és közel.


