
mével és tiszteletével csüngött azon a kevés szón, ami ennek a durva és ta
nulatlan asszonynak az ajkát elhagyta.

Az anya sohase prédikált a fiának. Nem szidta, nem adott neki taná
csot, nem bírálta; részben azért, mert a gyerek és ő maga is jólelkű volt, rész
ben mert sohasem érezte szükségét, hogy gyöngéd legyen hozzá, hogy sírno
gassa, hogy megcsókolja, hogy udvarlaskodjék vele, vagy szerető pillantást
vessen rá: szerette azzal az erővel, amelynek legmélyebb kifejezése maga a
csend volt. Anélkül, hogy megítélte volna, tökéletesnek, rosszaságra és igazság
talanságra képtelennek tartotta a fiát, olyannak, aki nem tud ártani, se ha
zudni senkinek. Ö maga pedig eszeveszetten védte volna a fiát, ha valaki csak
egy ujjal is hozzányúlt volna.

Zsebredugott kézzel, himbálódzó fejjel andalogva Palle esténként gyakran
elment az Intézet vasrácsához, hogy megvárja anyját, amikor kijön a munká
ról. Ha csomagja volt, elvette tőle és vitte. Nem üdvözölte anyját, szótlanul
haladt mellette. Földre szegezett szemeivel, ringatózó járásával úgy festett,
mintha keresne valamit. Anyja ott ment előtte lehajtott fejjel, csípőre tett ke
zekkel. Olyan volt, mint egy fáradt öreg ló.

Hazaérve Palle anyja meggyujtotta a tüzet, Palle pedig ott maradt ülve a
falhoz támasztott kisasztal mellett. Sapkával a fején követte szemeivel anyja
mínden mozdulatát. Néha fölkelt, hogy odaadjon neki valamit, anélkül, hogy
anyja külön kérte volna. Sohase köszöntek meg egymásnak semmit. Inkább
egy-egy szótagot dünnyögtek egymásnak, mintsem szavakat váltottak; vagy
csak éppen megszekott szavaikat mondogatták.

Végre Palle anyja az asztalra tette a tányérokat, a kanalakat és a pohara
kat. Kivette a szekrényből a kenyeret, elment a kútra megtölteni az üveget,
aztán leültek egymással szemben és hozzáláttak az evéshez. Ha jó volt az idő,

Palle még kiment levegőzni egy kicsit, azalatt anyja rendbehozta a szobácskát.
Télen korán lefeküdtek. Ott vetkőztek a két kis fehér ágy mellett. A két ágy
közt kikopott és üreges volt a padló. Meg kellett volna már azt is csinál
ni egyszer ... Vetkőzés közben tagjaikkal 'súrolták a közel álló falat s előre
érezték az igazak álmát. Két szegény, szánandó teremtmény!... Aztán lefe
küdtek azzal az egyszerűséggel, amire csak az angyalok és az állatok képesek.

Ottó Ferenc fordítása

•

SZERETETBŐL ÉLEK

LIZIÖI SZENT TERÉZ VERSE "Aki engem szeret és beszédemet meqtartia,
Atyám is szereti őt és hozzája megyünk és
lakhelyet szerzünk nála." Ján. 15, 23-27.
"Békességet hagyok nektek, maradjatok az én
szeretetemben:' Ján. 15, 9.

A szeretet-estén világosan
szólott Jézus: "Aki engem szeret,
az hűségesen megtartja szavam
s Atyámmal nála veszünk lakhelyet
és otthonunk és fészkünk lesz e szív
s palota nem csilloghat fényesebben,
e szív nyugalma minket oda hív

s ott élünk szeretetben.

Szeretetből élek s őrzöm híven
isteni szavad, ó örök Ige.
Jézusom, nagyon szeret a szívem,
Szentlélek kigyujtott tüzed heve.
És az Atyát is vonzom általad,
gyönge szívemet megejtette lelked,
Szentháromság, örökre foglya vagy

forró szeretetemnek.



Szeretetből élem az életed,
nagy Király, választottak gyönyöre,
az Ostya rejti égi Lényedet,
ó ha az engem is elrejtene !
A szerelmeseknek kell a magány,
éjjel-nappal a szívek lángban égnek,
tekints rám s boldog leszek igazán,

hisz szeretetből élek.

Szeretetből élek és lakhelyet
nem a Táboron veszek idelenn,
Jézussal a Golgotára megyek,
egyetlen kincsem a kereszt nekem.
Fenn az Égben áldott öröm ragyog,
ott már a próba lelkembe nem téphet,
de addig itt szenvedni akarok,

hisz szeretetből élek.

Szeretetből élek s adok, adok
mérték nélkül s nem kell itt jutalom,
hol sziv dobog, bér nem számithat ott,
szeretetem nem háláért adom.
Isteni Sziv, Tiéd szeretetem,
könnyen futok, szabad nagyon e lélek,
egy kincsem van és e kincs végtelen, .

hisz szeretetből élek.

Szeretetből élek s nem rettegek,
a mult bűnei már nem bántanak,
ó nem látom most már sok vétkemet,
szent láng hamvasztotta el azokat.
Mennyei máglya, lobogj tüzesen,
az Ég után engem szomjúság éget.
Most már csak Jézusom énekelem,

hisz szeretetből élek.

Szeretetből élek s rejtelmesen
kincset őriz e törékeny edény.
Imádottam! Semmi az életem
s angyali jó tán sohse leszek én.
De még ha óránként is vétkezem,
Te átölelsz és feledve a vétek
s lelkedből ráömlik a kegyelem,

hisz szeretetből élek.

Szeretetből élek s a vad vizen
a szívekbe hull szivemből a fény.
Drága Révész, irgalmas a szivem,
Téged látlak nővéreimben én.
Egyetlen csillagom az irgalom,
s sugarában bolyong e kís élet,
jelmondat ez vitorla-vásznamon:

"Szent szeretetből élek."<

Szeretetből élek. Ha Istenem
alszik és zúg a hab, a béke ez,
nem keltem fel, nincs bennem félelem,
hajóm az örök part felé evez ...
Ott élő valóság lesz majd a Hít,
egyetlen napja van csak a Reménynek,
az Irgalom ledobja fátylaít

hísz szeretetből élek.

Szeretetbö[ élek, szent Tanítóm,
ieérleic, terjeszd szét a lángjaidat,
a választottak s papok lobogón,
égi tisztaságban ragyogjanak.
Halhatatlan, örök Egyházadat,
kérlek minden órában, Uram, védd meg
s én, gyermeke, legyek az áldozat,

hisz szeretetből élek.

Szeretetből élek s letörlöm a
bűnös megtéréséért könnyedet.
Szent Szeretet, kegyelmed sugara
hulljon rá s áldja mindig a neved.
A káromlás gyilkos tőrt ver belém,
ellene egyre imát zeng e lélek:
Szent Né», imádlak és ezeretlek én.

hísz szeretetből élek.

Szeretetből élek, mint Mária
Magdolna s balzsamom s könnyem pereg
s csókom hull Uram szent lábaira
s hajammal szárítom e könnyeket.
És fejére öntöm a balzsamot,
szivem merészen vall szerelmet,
Szent Arcodon a kenete ragyog

forró szeretetemnek.

"Szeretetből élni, mily őrület,

-- mondja nekem a zavaros világ, 
elsuhan ifjúságod, életed,
élvezd az élet szálló illatát."
J éZHSt szcretni drága veszteség,
Nélteri adok én minden lilatot,
szárnyal énekem, ó már vár az Ég,

hísz szeretetből meghalok.

F o r d.: Ö l b e y I r é n
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