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A hercegnő eltávozott. Az nj tóban Angyaikához fordult ('"
megcsókolta.

- Kár, hogy asszonyunk nem mesélt - RZÓlt Angyalka. m ikor
visszatért.

- Mesélj te! A limai szűzről!

A kisasszonyok széket húztak számára a tűzhely mellé é"
nagy buzgalommal kínálgatták a vendégeknek a bort és a cse
megét. Angyalka elgondolkozott, úrnvék borult a szemére.

- Ha akarjátok - mondotta --, de még majd azt moudjátok
rólam, hogy hazudozom,

Egy pillanatig habozva hallgatot t, aztán keresztet vetett.
- Tizenkét esztendős voltam, inikor a megváltás 1616-ik esz

tendejében kiszakadtam családomból ós egy hajón találtam ma
gam, kivándorló társaságban, mely a tengerentúli donatorlákra
indult. A hajóútbólnem sokra emlékezem. inert szomorú voltam
enyéim miatt, akiket megöltek és mert nem hittem, hogy a hajú
célhoz ér. Kegyetlen meleg volt, néhányan megbetegedtek és meg
haltak. Minthogy nem jártunk messze a szárasföldtől, magunkkal
vittük őket, hogy elternessűk. A hajón papok is voltak. Utoiso
este már bűzlött a hajó. Az éjszakában világítottak a csillagok,
mint megannyi kis hold, a part feketéllett mint a vársánc, csak
hogy ezeken a sáueokon nem voltak sem emberek, sem tüzek. A
katonák Szent J akabhoz imádkoztak. A fiild messziről Ielónk
lehelte hűvösségét, noha az ég olyan volt, mint a bezárt kemence.

Nekem az egyik kolostorban kellett volna maradnom. Pál
mák é,; virágzó fák közt forrás csobogott ott és vadak árvái ját
szottak spanyol apácálc felügyelete alatt. lile olyan szomorú volt!
A katonák nem akartak magukkal vinni, a papok ijesztgettek.
A donatória messze volt. Mégis csatlakoztam egy rabszolgaoso
porthoz. mely később indult utánunk. Az indiánok nem mertok
elkergetni és az öreg spanyolnak, aki őket vezette, az első napok
ban mindegy volt, megyek-e és hová. Indián rabszolgák kezéből

ettem, akik illatos. mérges és gyógyító növények nedvétől, állati
izzadságtól és vértől szaglottak. Eg~T-egy pillanatra, mikor a ve
zető nem látott, felültettek a teherhordó szamárra. Ruhám egyre
jobban elrongyolódott. Szomorú pusztákon húztunk át; a homok
sivatagok, amelyekben nincs élet és lélek, nem olyan szomorúak.
Magas fák álldogáltak itt, tetejükről talán az óceánon is végig
lehetett látni; roppant bozótok terjengtek. messziről ködösek, ko
zelről olyan magasztosan komorak, hogy a szorongástól imád
kozni sem tudott az ember előttük A virágok olyanok voltak.

* Részlet az !ró "Bloutl.ni" (Té,'.ln~és) címü regényéhől.
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mint a bukott angyalok ruhája és az ágak, levelek minden szm
árnyalata, az egész látvány a sötét paradicsomra emlékeztetett.
Kígyókat nem láttunk, láthatatlanok voltak; ragadozók sem mu
tatkoztak. Nem apostoli föld volt ez; olyan föld volt, amely ké
sőn jutott világosságra, szeretetre, későn jutott a mennyegzőre

és az olaj kifogyott a lámpából, melvet a kéz ejtett. Semmi sem
mozdult itt. Még a vihar is, puszta lázálomnak tetszett rajta.

Nagyon rnessze jártunk már, nem térhettem vissza. Hűvös su
sogást hallottunk a messzeségből, nehéz végtelen álom suttogá
sát. Néha felzúgott a szél; madár röpült a felhők között, melyek
nek errefelé nincs irányuk. A susogás közeledett, vele együtt
közeledett az őserdő; s én azt éreztem, a pokolbeli sűrűség jele
nik meg előttem, amely szünteleu lángokkal 'lobog és soha nem ég
el és hőségtől megvakult és megperzselt ördögök és vademberek
választják ki tüzében az aranyat a homokból, A fák terpesz
kedő, elátkozott koronáinak homályában mauarakká változott ap
ró ördögök és kárhozottak bőgtek, nyöszörőgtek, vonítottak, pa
naszkodtak. A tüskék között nagy virágok tüzeltek. a vesszők

bőlolajillat áradt. A villogó rajokban szálló nagy fekete lepkék
eltakarták a napot. A szittyókból kócsagok szálltak fel, és röpü
lésük nyomán az angyalok bukása sajgott bennem. Aztán kígyót
láttunk, amely mint áldozatát ölelt át egy félelmetes fát, de nem
bántotta; aludt, fekete volt és elnehezedett. Aztán síri szagot
lehelt az őserdő. Az indiánok fákat mntogattak, amelyeket tö
viskoszorú véd a kígyók ellen. Láttam, hogy félnek a fák a ki
gyóktól. Folyó közeledett, de nem jelent meg; csupán mély és
áluok mocsárba merítette a vidéket. A folyással szemben ha
ladtunk.

A hold másodszor jelent meg teljességében, mikor utolértük
II spanyolokat.

- Ha már nem engedelmeskedtél. jőjj velünk - mondotta az
egyik pap.

A spanyolok, bár IH~m szívesen, magukhoz vettek. Közeledtek
az új indián telepek. A föld lélekzeni és élni kezdett, feltüntek
a hegyek, néha éjszakánként balzsam és gyantaillat áradt a tűz

felett, és a spanyolok szeme .kikerekedett. Az eg'yik pap nem
nézhette tovább rongyos ruháimat és egy katonaköpenyt adott,
amely a bokámat verte és jobban felvérezte lábamat, mint a sima
és tüskés faágak. Balzsamfák tűntek fel, magasak, mint a kated
rálisok tornyai és édesen feketék. Kérgük izzott, mint az arany.

Néhány napra megpihentünk itt, mert az emberek és a lovak
kimerültek. A levegő frissebb, az ég nyitottabb volt, a fák a
spanyol szierrák fáihoz hasonlítottak. Hátunk mőg'ött az őserdő,

It kígyók, majmok, denevérek sötétséggel telt tengere, amelyben
még a forró oceán, a hidegleléses hajó, a szárazság és szomjú
aág is kívánatosnak tetszett. Fehér virágok birnbóztak kemény,
pettyes levelek közt, s mintha tele lettek volna vérrel. Az ingová-
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uyokon varázserejű harangvirágok emelték fel kígyófejecskéiket.
Cédrusok zúgtak felettünk és harkály figyelte munkája közben
a süketfajd távöli lármáját. Ismét láttam az égboltot, és fatör
zsekből ittunk vizet. Ismét ragyogni kezdtek a csillagok, és az
utolsó éjszaka nem tudtam elaludni. Mikor a többiek álomba
morültek, én fölkeltem és elindultam. Nem tudtam, hová, merre;
csak azt tudom, hogy szerelmes lettem a földbe és szerettem volna
kisírni magam rajta. Az ég, mely eddig nem látszott égnek, most
kezdett megnyílni előttem, mint eg·y mérhetetlen palota. Úgy men
tem, mint a lélek, testemet mintha úgy vitte volna valaki utá
nam. A spanyolok nem kerestek, azt hitték, a rabszolgák között
vagyok, a rabszolgák meg azt gondolták, a spanyolokkal me
gyek. Féltem-e, hogy éhenhalok1 Nem. És noha becsültem az éle
tet, mégis vágyódtam a veszedelmek paradicsoma után. Ott alud
tam el, ahol sötétség vagy a fáradság levert lábamról. Cipeltem
magamon az öreg katonaköpenyt és a harisnyám szerteszakado
zott. Kerestem az embereket, de nem tudtam, hogyan találjam
meg őket.

Egy nap nyomokat vettem észre, de még nem értettem őket.:

Az illatos, édes hegyek közül ismét őserdőbe kellett leszállnom.
De már nem volt terhemre. Jaguárokkal találkoztam és vad
kanokkal, amelyek befúrták magukat az iszapba és az agyagba,
és kígyók estek alá a hervadó virágokról. Aztán. emberi kiáltá
sokat hallottam nagy messzeségböl és teknősbéka-páncélok csat
togását és ekkor először imádkoztam az ismeretlen emberekért,
akiket meg kellett látnom.

A vaddisznókkal ettem és olyan virágok kelyhéből ittam, ame
lyek tele voltak tüskével és égettek, hogy a kígyók és a hűllők

ne tudjanak beléjük kúszni. Tüskére feküdtem én is, hogy meg
védjen a csúszómászók ellen. Királyi virágot akartam leszakíta
ni, eddig nem látott fenségeset és fájdalmasat: de szára szőrös

volt és amikor mogérintettem, ezer apró tű szúrt belém, mint
megannyi szikra. Görcs sajgott végig testemen, mint a villám
ütés és megteltem tőle kénszaggal. Úgy éreztem, hogy többé nem
árthat nekem mérges nedv. Már nem lehettem messze az indián
telepektőI. Egy este feltünt a szavanna, de már nem tudtam neki
vágni. Patak folyt előttem, meg kellett fürdenem benne. Vártam
It reggelt. Nem tudtam, mit mondok nekik, de valami csodálato
sat és nagyot szerettem volna mondani. Reggel megnéztem ma
gam a víztükőrben, befontam a hajam, összehúztam magamon
az elszakadt köpenyt és örömmel indultam a kunvhók felé. ame
lyeket aranyos szalma fedett. De távolból harcosok szaladtak fe
lém. majdnem meztelenül, lándzsákkal. Hirtelen megálltak előt

tem. mint a szarvasok; kiáltoztak. körüljártak. Hogy megmu
tassam nekik fegyvertelen voltamat, széttártam katonaköpenye
met. De nem hittek nekem. Némelyek az erdőbe siettek. megnéz
ni. nincsenek-e ott támadók. Mutattam nekik. hogy magam va-
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gyok. Közref'ogtak és hazasiettek velem. Látták fáradtságomat,
felemeltek és gyapjúszőnyegre fektettek a szalmatető árnyékába.
Beszéltünk és nem értettük egymást. Elbűvölt szavuk illata é"
ezüstje: ők meg hallgatták a spanyol beszédemet és úgy néztek
rám, mint aki a holdból tévedt oda.

Gyümölcsöt adtak és ~lZ asszonyok levetkőztettek. bedörzsöl
tek balzsammal, mert az út egészen elgyötört, beburkoltak és gyé
kényen kellett aludnom, amit felfüggesztettek, mint a függő ből

esőt; de álmomban is hallottam beszédüket, mint az énekesmada
rak. fülemülék és rigók énekét, a cédrusok és patakok susogú
sáto Aztán férfiak néztek rám, asszonyok beszéltek hozzám és
eltelt néhány nyugtalan nap, talán hét is, mert tanulnom kellett
a beszédüket és ők a spanyol beszédet igyekeztek felfogni, hogy
megérthessük egymást. Először az asszonyoknak és az öregeknek
kellett segítenem, mikor a férfiak portvára indultak. Nemcsak
az idő szállt el felettem, de az a remény is elhagyott, hogy ugy
tudok majd velük beszélni, hogy megértsék a szavaimat; mert
megazokták munkámat és tanulékonyságomat s nem tekintettek
többé olyan gyermeknek, aki isteneik véréből való.

Mégis eljött a nap, amikor egy reggel elköszöntem az asszo
nvoktól és Így szóltarn a férfiakhoz: "Veletek megyek."

Megismertem fegyvereiket és résztvetteru voszedelmeikbeu.
Csak a csatáíkban kellett hátul állnom és tétlenül néznem {iket.
Volt azonban köztük egy fiatal legény, aki rámmosolygcitt és IIIeg'
pirongatott, amiért nem harcolok velük. Sólyomnak hívták ...

... Sólyomnak hívták és ez az indiánoknál a legszebb, legma
gasztosabb nevek egyike, amelyet csak az isteneiknek és inkúik
nak adtak. Mikor este .hazaértünk a telepre, megálltam a kunv
hók előtt és rámutattam az őserdő sáneára, mely olyan' volt. III in 1
egy kút oldalfala, eb"Y kúté, melynek fenekén élünk é8 így szól
tam:

- Hogyan lehetséges, hogy titeket nem fog cl itt a kétsézbe
esés1

Csodálkoztak. Sólyom mosolygott. Én spanyollal keverve nyel
vük szavait, Így folytattam:

- Rabszolgák lesztek és a spanyolok szolgái, mert féltek.
Megölitek a kíg-yókat és a tigriseket, mert féltek tőlük, féltek il

szellemeiktől. Ha nem hódolnátok meg a kígyók és a tigrisek
szelleme előtt, elmennétek innen és nem az állatokkal törődnétek.

hanem az emberekkel. Óvakodjatok a spanvoloktól l
Izgalom támadt köztük, nem ellenem, hanem szavaim m iaí.í.

Kérdezősködni kezdtek a spanyolok felől, de nem sokat monrl
hattam nekik, nem tudtam milyen irányban jöttünk és mi a IH'

ve a kikötőnek, ahonnan elindultunk. Semmit nem tudtum Ame
rikáról, és ők maguk se sokkal többet tudtak róla. Elég szegények
voltak és messze éltek a spanyol telepektől. De most mély nyug
talanság maradt bennük.
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-.Pogányok vagytok és én keresztény lány vagyokI - mond
tam nékik néhány nap múlva,

És elénekeltem nekik egy monseratti szenténeket, Sírtak, bár
nem értették. Faggatni kezdtek hitünk felül és azt akarták, hogy
tanítsam őket.

- Nincsenek papjaitok - feleltem. - A spanyoloknak vall
nak. De ti féltek a spanyoloktól. Pedig nélkülük nem lehettok
keresztények.

Kedvem telt benne, hogy nyugtalanítsam őket, és ők valóban
megijedtek. Gyerekes fenyegetödzéseim, meg hogy a keresztény
ség olyan elérhetetlen, erősen hatott rájuk. Sokat kérdezősköd

tek és én elmondtam. amit a papoktól hallottam, magyaráztam
nekik Szűz Máriáról és esténként énekeltem. Egyre izgatottabbak
lettek. Sólyom állandóan szemmel tartott, elkísért az őserdőbe,

kérdezgetett, mosolygott, égett a kíváncsiságtól.
Szőttes ingben jártam és az erdőben virágokat tépkedtem.

Egyszer, amikor kinyujtottam a kezemet egy virágos galyért, Só
lyom hozzám ugrott és elrántott, De már kezemben tartottam a
letört gallyat. Rámkiáltott, hogy dobjam el. De én csak néztem
a halotti és nász-selyem színű bokrétát. Az egyik virág megmoz
dult és mint a rémmese megelevenedett ércéből, a kelyhéből ba
bonás szörnyalak emelkedett ki és álnok vonaglással csavarodott
a karom köré. Sólyom elsápadt, rémülten nézte a kigyót. Az pe
dig körültekintett és lassan lecsúszott karomról a földre.

Ettől kezdve Sólyom nem mosolygott rajtam, és aznap este II

férfiak titkos tanácskozást tartottak.
Elneveztek a Hold lányának és a főnökeik véréből származott

szűzek közé akartak vezetni.
- Nem vagyok a Hold lánya, Angyal vagyok! - mondtam

és meg kellett magyaráznom, mit jelent ez a név. Nem mertek
többé a Hold lányának hívni, aggódva firtatták, milyenek a spa
nyol papok és mit akarok tőlük. Megállapodtak, hogy megtá
madják a spanyolokat, foglyulejtik és elhozzák a papjaikat. Ne
kem tetszett a dolog, mert nem mertem magam keresztelni. Akik
pedig elesnek a csatában - gondoltam - vérkeresztségen esnek
át. Gyermek voltam, de komolyan vettek.

Velük kellett mennem a portvára. hogy legyen, aki tud be
szélni a spanyolokkal. A legközelebbi donatóriáig néhány napi ú I
volt és közben ki kellett kerülnünk néhány törzset. Közben vi
har tört ránk, egész nap és egész éjjel dúlt és én nem tudtam le
venni szememet az indiánokról. ahogyan a vihart nézték, a villa
mot lesték. az orkán hullámverését és az őserdő harsogását hall
gatták. Szerettem volna meghalni értük, annyira csodáltam őket.

annyira megrázott az áhítatuk. Életem egyik legszebb éj szakájn
volt ez. Mintha olyan' világba kerültemvolna, ahol még ninc.
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eredendő bűn. Sólyom megfogta ll. kezemet "Nézz ll. viharra,' hogy
olyan szép légy te is, ha felnőszl" - mondta,

Eljött a spanyolok elleni támadás napja. Sikerült elfognunk
egy papot, de a rabszolgák közül néhányan elmenekültek és biz
tosra vettük, hogy segítséget hívnak. Sietve indultunk hazafelé.
Az út nehéz volt. A pap kemény szavakkal ostorozott. Egy reg
gel rémült kiáltása riasztott fel álmomból. Az indiánok odafu
tottak. Félelmetes kígyó csúszott a mellemro és csavarodott a de
rekam köré. Felkeltem és megf'ogtam, nem tudtam, bántani fog-e.
csak azt tudtam: ha meg kell halnom, lilit sem használ a félelem.
f:s a kíg3Tó szép volt; sajuált~m és hagytam, hogy elmenjen. Egy
pillanatig még ott maradt a karmuon, mintha nehezen búcsúzott
volna el tőlem és mintha mondani akart volna valamit. De nem
tudta kimondani. Lekúszott a földre és gyíírűzve eltünt.

Elneveztek a kígyók királynőjének és a pap megkérdezte tö
lem, nem avattak-e be a boszorkánvságbu. Elénekeltem a mon
serrati szenténeket.

Mikor visszatértünk a telepiinkre, csak idegen n yoinokat, lisz
köt, hamut és holttesteket találtunk. Egy indiún asszony kunvhó
ja ki döntögetett oszlopai közt feküdt, mellette a gyermeke félig
megégve. A halott anya mellén két hatalmas lepko ült. Meztelen
teste fájdalmasan szomorú volt; komoly, félig nyitott szemében
ét borzalomnak ugyanaz a fénye, mint amit azon U>I éjszakán lát
tam az indiánokéban, mikor a vihart figyelték. Csodálatosan
szép holttest volt.

Kértem a papot, temesse cl. A férfiak egy örjöugő idegroham
után hozzáfog-tak, hogy az ellenség után nyomozzuuak. Innen
a messzeségből féltem a spanvoloktól, noha kőzelről egyáltalán
nem találtam félelmetesnek öket. És a pap mcgszökött tőlünk.

A férfiak tanácskozásra hivtúk a szornszódokat, követeket
küldtek szerteszét. Gyors menetelósscl uvomultunk előre, de árulók
voltak az indiánok között és a spanyolok cselt vetettek rabszol
gáik által, akik azzal hitegettek, hogy útállnak hozzánk, A imre
kegyetlen volt és azzal végződött, hogy It fákra kellett menekúl
nünk.

A harmadile napon kínozni kezdett az éhsóg és a szomjúság
Hólyommal együtt leereszkedtünk a f'áról és menekültüuk. De
másnap utánunk uszították kopóikat. bekcr ítettek. Ismét csak a
f'ákon találtunk menedéket.

Reg-gel mo.rkezdűdött a harc. A spanyolok ellenünk hajszol
ták rabezolzáikat, Sok elhullt belőtük. A7.tÚ:n jöttek II Iövészek.
Az indiánok átlőtt me llel ug-ráJink le a fákról; csésilk úgy hang
zott. mint az égő fúk zuhanása. De elegen voltunk még, ÓfJ Rpa
nyol vér is festette II földet. Védőtetöket húztak m nsmk felé ét';
azok alól lövöldöztek ránk, aztá II f'űrósszel, szekereékkel vágni
kezdték a fákat. Nem volt tuonekvés. A fák remegtek a borzalom
tól és akik meuokülni próbáltak az ágakou át. átlőve hullottak
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alá. Végül a mi fánk is megzendült. Minden élő reszketett rajta.
és az emberek úgy függtek ágain, mint a félelem elátkozott gyü
mölcsei. Rettenetes ékek mélyedtek bele a törzsbe. Zizegtek a nyi
lak. itt is. ott is elhemperedett egy holttest; aki tudott, mene
kült. Sólyom nem engedett el. Különös elhatározás égett szemében.

- Segítened kell nekünk! - mondta,
A spanyolok kiáltozni kezdtek, óvatosságra intve egymást a

fa dőlése miatt, Teljes erőmből elkiáltottam magam:
- Spanyolok, az Isten szerelméért, ne pusztítsátok' a keresz

tény lelket.
Lent megrettentek. Az indiánok kőzül aki tudott, menekült.

Aki élve esett le, védekezett. Új küzdelem keletkezett, és az in
diánok lándzsái spanyol vértől piroslottak. Sikerült Sólyommal
egy másik fára menekülnöm és a spanyolok' egy pillanatra el
vesztettek benniinket szemük elől. Megpihentünk. Az aláfűrészelt

ra, melyet elhagytunk recsegve zuhant le. Madarak repültek el
Iármázva felettünk. Rossz jel volt s mintha figyelmeztetett volna.

De a madarak rémületének más volt az oka, sokkal rettene
tesebb.

Ez volta harmadik találkozásom a kígyóval. Nehézkesen csu
szott előre és kitartóan nézett bennünket. Hátrébb húzódtunk. de
a kígyó egyre nőtt; lassan kúszott és ha talán nem volt is mér
ges, egyetlen mozdulata elegendő lett volna, hogy összeroppant
son.

Atkozott kígyó - kiáltottam és rázott a sírás. - Ellenségeink
kel szemben nem segítettél, tunyán hevertél és féltetted csúf éle
tedet. Most meg ellenünk támadsz, akiket elárultál, mint igazi
kígyó.

Ahogy rákiáltottam átkomat. mintha bólintott volna. Sziaze
gett és undorító volt. Belekapaszkodtunk a liánokba és lerepül
tünk a mélybe. Mögöttünk recsegett minden: a kígyó utánunk
hömpölygött. Úgy ugrottunk a földre, hogy bokánk belesajdult
és menekültünk, azt se néztük merre. Sólyom előttem, a szörnye
teg mögöttem; kiáltani akartam, dc csak ennyi szaladt föl a tor
komból:

- Sólyom!
És a lelkem elá iult, dc a szemem nem ájult el, mert láttam,

de nem értettem.
Sólyom csodálatosan szép volt. A kígyó félelmetesen tekergett

és megtámadott bennünket. Sólyom fegyvertelen volt, mert lánd
zsája beleförött a kígyó pof'á.iá ha. A spanyolok körülfogtak ben
nünket. Testemmel védtem Sólycrnot, a spanyolok kézi íjja el
len, mely nem volt ob-an rettenetes. mint ez a kígyó, amely el
iirult és kiadott az idegeneknek.

Azután végignéztük a spanyol telep égését és mikor eloltot
ták a tüzet, láttuk a megégett indiánokat. Talán azok voltak, ak ik
nek sikerült megmenekülniök és szabadulásukat arra használták
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fel. hogy felgyujtsák a telepet. Igy keresztelkedtek meg a tulaj
don vérükben.

- Egyre ezt magyaráztam a spanyoloknak: hogy az indiánok
Krisztus hitéért ontották ki vérüket, hogy én magam vezettem
őket, és hogya pap megszökött tőlünk. Igen, a pap megszökött:
fontosabb volt neki az alkirály jóindulata, mint az indiánok lel
ke. Aztán elítéltek bennünket. Az egyik papra bíztak, aki velünk
jött Spanyolországból a hajón s egy igen magas hegyen át ő

kísért bennünket a fővárosba. Az első napon bilincsbe verve men
tünk. Amikor már elég távol jártunk, levették rólunk a bilin
cset. A pap velünk imádkozott. Sólyom is imádkozott a kedvemért.
Cédrus és piniaerdőbe értünk, ahol a patak nagyon hasonlított
a spanyol patakokhoz. Egy este megfürödtem. Sólyom is odafu
tott, de nem fürdött, csak állt felettem. Aztán melIém kuporodott
a karomra hajolt és sírni kezdett. Ettől a pillanattól kezdve a
spanvelok nem féltek többé Sólyomtól, tudták, hogy velem jön.
bárhová visznek. Mi pedig össze beszéltünk és megfog-adtuk, hogy
megszökünk. A pappal is beszéltem. Megkérdeztem tőle, nem me
hetnek-e a papok az indiánok közé spanyolok nélkül is. Csak
annyit mondott: "Ne avatkozz ebbe!" Azon az éjszakán megszök
tünk. Gyönyörű futás volt, mert indiánokon kívül senki mással
nem találkoztunk. A föld felségesen pihent és a madarak soha oly
szépen nem énekeltek. Amikor vizet ittam, Sólyom mellettem tér
delt és fogta a kezemet. És kézenfogva vezetett, arany galam
bokról és csodálatos virágokról énekelt. Nem volt már büszke és
tartózkodó Egyetlen lépést sem tudott tenni nélkülem.
Virágökat szedett nekem és megtanított indián nevükre. megtaní
tott rá, hogy hívják a lepkéket. madarakat, növényeket. És olyan
volt ez a beszéd, mintha arany és opál virágok szóltak volna, és
mint az őserdő hangja. Az ég ragyogott és minden felhő tele
volt élettel, mintha ez az egész indián föld meg-telt volna lélek
kel és hasonlóvá lett volna a paradicsomhoz. Ugy látszott, nem
találkozunk többé a gonosz kígyóval. De .nern ismertük a földraj
zot, és egy napon egy magas szikláról ködöt láttunk, és mi
kor a köd eloszlott, összerázkódtunk az ijedelemtől, mert alant
egy mérhetetlen szakadékban láttuk az ég végtelen tükrét, mint
az örök szomorúsásrot, A tenger volt.

Hová menjünk l Merre meneküljünk l Úgy gondoltuk, csó
nakot kell készítenünk és rábíznunk magunkat a tengerre és Is
ten irgalmára. Az úton őrjárat jött szembe. Megkérdeztem tőlük.

milyeu város az ott lent. Azt mondták: Lima.
És mi hová megyünk l TemQlomba - felel tem. MiérU - kér

dezték tovább. Azt válaszoltam, meg akarunk esküdni. Nevettek
rajtunk, de tovább engedtek. Sólyom a karjába vett és megcsó
kolt.

Este valamilyen katona ért utol bennünket. 'összeverekedett
Sólyommal, és Sólyom megölte őt. Másnap riadó volt a környé-
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ken, ujjal mutogattak ránk, saz emberek utánunk futottak. Le
tértünk az országútról és elrejtőztünk, hogy kipihenjük magun
kat. Be akartam jutni Limába, ott valamelyik templomban me
nedéket találhatunk. De fel ismertek és letartóztattak. Kihall
gatásra akartak vinni és nem engedtek be bennünket egyetlen ká
polnába sem.

Alacsony kertfal mellett 'nwntünk el, faágak nyúltak ki rajta.
- Ugorj át! - kiáltottam Sólvomra és mind a ketten átugrot

tunk.
Örzőink utánunk! Egy ház felé szaladtunk. A kerti ösvényen

egyszerre csodálatos alak merült fel előttünk. Jobban megijedtünk
tőle, mint a rettenetes kígyótól a fán. Ijedtünkben elfeledkeztünk
üldözőinkről is, de azok is megkövülve torpautak meg és térd
reestek. Ahogy azt észrevettem, magam is letérdeltem és megra
gadtam a csodálatos alak kezét. Sólyom követte a póldámat,

Holttest volt ez, a borzalom és a halál koronájával megkoro
názva, mélycn beburkolózva hosszú női ruhájába és valaminő

rettenetes titok kísértetiességébe. Ránkemelte szemét, mert sze
mét szüntelen lesütötte. Szeméből csak úgy ömlött a forró szomo
rúság. Hangja halálos gyöngeségtől akadozott, és teste megre
megett a beszéd erőfeszítésétől:

• - Miben segíthetek rajtatokt
De hangja és tekintete eltüntette minden borzadásunkat, min

den rémületűnket. Ajkáról más hang zengett, mint Európáé és
Amerikáé és szemében fényesebb csillagok ragyogtak, mint a Dél
keresztje.

- Meg akarják ölni a jegyesemet és még nincs megkeresztel
ve - mondtam könyörögve és alázatosan, És nyomban elpirul
tam kérésem miatt.

- Mit tett nektek ez a gyermek'í - kérdezte a férfiakat.
- Spanyolokat gyilkoltak - szóltak a férfiak, aki beszélni

IS féltek jelenlétében.
A test megingott. Szolgálóért kiáltottak és megfogták. De mi

előtt elá iult volna, felséges és szent fejmozdulattal intett, hogy
vezessenek utána és hagyjanak magunkra vele. Míkor fel ocsú
dott, annyi ereje sem volt, hogy felűljőn. Megfordult fekvőhe

lyén és két narancsot adott nekünk s arcán a fenséges jóságnak
elvan mcsolva jelent meg, hogy lélekzetet venni is féltünk.

- Mondj el mindent, gyermekem - szólt rám gyönge han
gon. Rövidre fogtam a mondandómat, mert láttam rajta, hogy
halálosan fáradt. Rózsafűzérét bágyadtan Sólyom felé nyujtotta,
de egyetlen szót se tudott szólni.

Egész éjjel mellette imádkoztunk és virrasztottunk. Reggel
egy pap jött be hozzá, odanyujtotta neki a legszentebb Oltáriszent
séget. Erre ismét megtudott szólalni és meg tudott mozdulni ágyán.
A pap faggatni kezdett, mit keresünk itt, mert Sólyom félmezte
len volt, én pedig indián ingben. Beszélnem kellett. A haldokló
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szűz szemel ugy sütöttek ránk, minta fény. Sólyom lehunyta.
a szemét. Én éreztem, hogy egy szent piheg előttem. indulóban
a menyországba, egyenesen Isten trónja elé; és hív és nógat é,.
vonz magával. De nem tudtam lesütni szememet és arcomon
a dac rózsái lángoltak, ahogy ott álltam szemben azzal, aki meg
mentette ideigvaló életünket. Ö gyengéd szeretettel nézett Sólyom
ra, az én szemembe pedig kérőn, .magasztcsan, fenségesen. Dp
nem tudtam megadni magam, bár egész lelkem remegett és hul
lámzott. Ha még egy pillanatig rámnéz, leborulok és engedel
meskedem. De ő ekkor anyai gyöngédséggel elmosolyodott és fen
séges engedékenységgel elengedett.

Valamiről még beszélt a pappal. Kolostorba vittek minket,
A szüzet csak akkor láttuk ujból, amikor ravatalra tették, Izabel
lának nevezték születésekor. Róza az örök neve.

Temetése előtt Sólymot megkeresztelték és élete végéig meg
kapta a limai szűz oltalmát.

Imádságban búcsúztunk el egymástól. A világ változott, ú.i
lapok következtek életünk könyvében", És hogy hogyan kerültem
ide, azt már tudjátok, ..

S i n k ó F e r e n ü f o r d í t il ~ ~l

AZ ÚT, amely a tökéletességre vezet, szűk: és szoros, mert 'Í~/l1

já'rhl1tni rajta másként, mint önmegtagadások között, érzékeinke I
meuff',qyelmezve. természetes hajlamainkat ellenárizve és minden
föZöslegeset lehántva magunkról. De ezen (lZ úton egy napOlJ {e
nuesséaes, édességes és táaa» vidékre jutunk. Ez a tökéletessé!!
állapota, meluben az érzékels rabságából megszabadult lélek, erő

I!ell é« guőzhetetlenill a kísértéssel szemben, a szellem magassá
gál.wn Letcnnc; "V szeni .<·,zttbadságban és romolhatatlan értékel.
közepett, akár a paradicsomban.

Huby atya lel/d maxi.máib6l (169111
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