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gúnyosan hunyorgatva így szól: "B[zott az Istenben, hát ments.
meg most! Hiszen azt mondta: Én az Isten na vagyok!"

A zsidók királya' Az lsten fia1 ElJ'. az akasztófavirág1 Lánd
zl!lás katonák állnak őrt alatta, farizeusok rázzák a fejüket élj
vigyorognak. Ekkor hirtelen felhangzik az Ö hangja: "Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit «selekszenek'', Felnéztem
rá és ekkor mindent megértettem. Eiosziir nem láttuill az arcát.
A feje 11 mallére hanyatlott és bizon)" nem tűnt a szemembe
más, csak valami különös töviscsomó és néhány alvadt vé..től
borított hajfürt. Most lassan felemelte. a fejét. Kővé meredten
állok ott. Ajka mozog 8 nekem úgy rémlik, mintha ezt mondaná:
"Köszönöm". Ütésektől duzzadt arcában, véres karmoktól félig
kitépett szemöldjei alatt kinyílik a két szeme. Rám néz. Sokáig
nyugszik rajtam a tekintete. Méb"séges, mint az éjféli égbolt.
Engem néz ...

Ezt a tekintetet én nem fogom elfelejteni többé. Ez a két
szem mindig átövez majd fényével. Mcat már nem élek céltalanul,
elhagyottan, mert van Valaki, aki a halál tulsó oldaláról rám
néz.

Ezért adtam elő Úgy, ahogy én láttam a dolgot, ahogy 8. kire
nei látta. Mert hiszen 'Úgy lehet, nemcsak rólam van szó ebben a
tGrténetben; az a rám kényszerített munka azon fl pénteki napon,
déltájban ... az a ti munkátok is, miudnx ájunk dolga! Én legalább
úgy gondolom. Mert ha az van meg-írva rólam, hogy erőszakkal

kényszerítettek a kereszthordásra, az csak azért lehetett, mert
nem mi választottuk öt, hanem Ö volt az, aki először ránk te
kíntett,

F'orditotta Petri Béla

SEMMI kétség nem lehet felőle, hogy a BoldofJsáyos Szűz
Hárh, bátor szí vvel és a legáll1wlatúsabl> elszántsággal akarta
edaáldoeni; gyermekét az emberisén iidvössqgéért, úgy, hogy as
Ánua ebben teljesen megegyezett az Atyával. S ebben az a ley
cicséretesebb és leosecretetreméltább, hogy beleegyezett fiának ua
emberi nemért való föláldoztatásába. De eouben amnuira lele volt
réseoétiel, hogy ha lehetséges lett volna. örömest macára vállalta
volna Fiánalc minden gyötrelmét. Valóban lirős és uuöngéd volt,
egY8zerre szelid és szigorú, fösvény önmagához és biikezű ü'án
tunk. Illő, hogy mindenek fölött tilizteljii/,' és szeressiik: őt a töl
séaes Szentháromság és szen; Fia, II mi Ih-unk Jézu« Kriszltu
1üán, akinek isteni misztériumát emberi nyelv elmondani sosem
tépes.
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