
nagyon kategórikus.) Pár nap mulva újra hátgerinc csapolást végeznek. A folya
dék teljesen normális. Ez a. gyógyulás élettani jele.

Láttam ezt a beteget 1930 augusztusában, tökéletesen egészségesen. A be
tegségneksemmiféle nyoma sem maradt; külőnben egész éven át fáradhatat
lanul. dolgozott és tíz kilót hízott

A tudomány nagyon kevés esetet ismer, amikor az agyhártya-gyulladás
meggyógyul. Ami érdekessé teszi ezt, az il hirtelen gyógyulás és az egészség
tökéletes visszanyerése.

Ennél a betegnél olyan szakértői vizsgálatot végeztem, mintha bírói tár
gyaláshoz kellett volna. S csak azt mondhatom, hogy az iratok teljesen meg
feleltek a valóságnak; amennyire tehát az ember emberileg megbizonyosod
hatik valamiről, tuberkulotikus agyhártyagyulladása volt és pillanatok vagy
órák alatt gyógyult meg. *

Sergius visszaadta a jegyzetet baratjának.
-:- Bámulatos. .. De nem egészen meggyőző. A professzor megjegyzi,

hogy azért vannak esetek, amikor a tuberkulotikus agyhártyagyulladás meg
gyógyul ... Ö a lourdesi víz és a gyógyulás között okozati összefüggést lát ...

- Hirtelen, vagy csaknem hirtelen gyógyulás ezrével történik Lourdes
ban. Én csak meg akartam mutatni neked, hogy azok a jelenségek, melyet
helyesen. vagy helytelenül csodáknak nevezünk, megtörténnek Lourdestől és
annak légkörétől távol is... Az Oltáriszentséges körmenet 4 órakor kezdő.

dik, addig jó lesz lepihenned.
Sergius azt mondta, hogy megnézi az autót és barátját majd felkeresi

a szállóban. De hiszen semmi dolga nincs az autóval - tünődött Agoston -,
(övé volt a kocsi), amint megérkeztek megmosatta és megolajoztatta új kocsi
ját. Kétségkivül Sergius körüljárta és babrált vele. Ez volt az egyetlen dolog

·a világon, amelyről biztosan tudta, hogy komolyan érdekli. .
(Folytat juk.)

Fordította: Sprenger M. Mercedes

* Pierre l\Iauriac prof. jelentése.

FURCSA ÁLOM

Furcsa álom tartott ölében,
feküdtem a föld alatt mélyen,
üvegből volt a föld és láttam
életem a kusza indákban.

Mint egy festmény-virág, az ágak
a föld színére felcikáztak,
éltek és én is velük éltem,
fehér felhő úszott az égen.

Minden úgy volt, ahogy' most látom,
csak- még- nagyobb csönd volt a tájon
és a színek is szebbek voltak.

Látjátok, suttogtam, a holtak
élnek, millió kis virágban,
s az álomból vígan kiszálltam.

Bárdosi Németh János
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