
kával, mely száraz volt mint a szikkadt föld; és kiáltani szeretett
volna, mert hozták a koporsót s benne a fekete ürességet, épp
akkorát, amekkora az a szegény kis tetem volt, amit a legszí
vesebben elragadott volna onnét, de nem tehette, mert már nem
volt az övé, már nem volt senkié sem II fiildön.- Most ujra
maga előtt látta mindezt és mindezt sajnálkozva visszakivánta.

A könnyeket és a fájdalmat, amire már nem volt képes és:
nem lesz képes soha többé; és ebben 'az örökös békességben visz
szakívánta a lenti fájdalmat; szeretett volna sírni és nem tudott
immár sírni.

Akkor fölsóhajtott; és még egyszer visszatért emlékeihez, ah
hoz az, igazi Máriához, de ez már csak egy kurta percig tartott.
Fölálltak és elindultak lefelé. Mert elközelgett az este. A nap
lassan leáldozott a látóhatáron; a szálat, mely a világ fölött
tartja, hirtelen elvágták: a nap a hegy mögé esett. És ők be
léptek a homályba, míg Körülöttük, köröskörül mint meggyuj
tott lámpák csillogtak a nagy sziklák, Mélvséges csönd borult
az útra az ágak alatt, amerre elhaladtak, s a -levelek közé már
be szövődött az éj és kerek csöppekben a harmat. Egymás mellett
lépkedtek. s ő ujra ránézett a lánvra. S azt kérdezte magában:
"Hogyan is tudná megérteni ~ Hiszen mindent elfelejtett. Én
azonban, én még nem felejtettem el mindent", úgy, hogy majd
hogynem valami keserűségféle támadt benne; de máris eloszlott
s őt egyszerre eltöltötte a menyország békessége, úgy, hogy most
hasonló lett Máriához.

És ahogy közeledtek a faluhoz, a cserjésből, ahová leszáll
tak s ahol a nap meleg Óráit töltötték, fölrebbentek a galambok,
nagy kört írtak le és szárnyukat csattogtatva visszaröpültek a
toronyra. .

Egészen a templomig szemmel kísértélc öket. S ahogy oda
értek, férfiak és nők vonultak el énekelve; intettek nekik; és
ők közéjük vegyültek.

TÉGEDET kérlek és unszollak, ó szeplőtelen Szűz Mária,
teljességes örömödért, kit vallál és kivel o te szent lelked meg
örvende, mikoron a te szent Fiadat nagy örömmel és dicsőséggel
menyországba menni láttad és tégedet oda menendőnek magadat
tudtad; és kérlek, kegyelmes édesanya, Mária, hogy te mind az
én szomorúságomat és s~ivemnek bánatját fordítsad teljes örö
mökre Úr Istennek ő szent neuében.

Asszonyunk Szűz Máriáról 1)aló imádsá.q a Peer kódexvól
(X VI. sz. eleje).
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