
itt inkább csak egy mélységesen szerény és áhítatos tizenkétéves
mÚ:Mm jelenlétéből származott.

Lil iun Wade sokkal jobban visszuvezetett a g~'erekkori ~;1,f'

n-hnek tis:daságúhoz. m int hármiféle költemény vagy Iestmóuv
Yag'~' szimfóni a. Szivem elfordult attól, amit' a világ .Jcomolv
iurvek nek" nevez, fo; átadta magát egy gyermek szépsógének, há
JÚJJak, hozzáférhetetlen tisztaság ának.

Vl- il szerelem uagvlelkű: nem akar mást, mint adakozni és
,.;zolgúlni. Mit a.iánlhattam föl Hölgyelllllek, cserében a kegyekért,
1111'1;n'kke! oly bősegesen elhalmozott? Milven ajándékot találhat
k i szerclrnem, mely elég tiszta és mél tó volna hozzá ~ Mentem,
;t111('J'l'C hívott (,s vezetett; csnflakoztam hozzá dicséretében; s a
IIJt-g'l'iig:úitt hűuő« néháuv pereig úgy érezte, é1lí és alkotó hit
lohog' lu-u ue. Össz(';.;zedte magát, megulúzkodott s ajkára imád
,.;úg' tódult. Olyan imádság, amely az orgona zúg ása, és az ének
zengése közepett, ahogy elrebegtem, talán megriasztotta és meg
hotránkoztatta volna Lilian Wade-et ; egy latin imádság, azért,
hogy mindazok, akik jelenvanllak, térjeJJl'k végre vissza az
11~.~·;.~s{·g'1)e.

A HANG
I I' t a :M n go y ti l' F e r e II e

liu] IlUJ ba II .Jll(~g eset t.
XapkeltéW! kezdve azonbull it k őrl egyre feljebl) szúll t és ma

:.<1\',11 "iHe <I sok uapo» esi} egyhangú su"o~~'ús[Jt.

Fell'ag'yogoll a nup {·S rútüze.lt :i felH;'!' l';iycl,re. A hegyoldal
(,: li H tó, il lu tos PÚI'Úball lehegett a fellsik (." H yöigy közott.

.\.z utakon «sukhumar l'eltiin tck a kai'Hvitli"SétIHltok. A Iritisz
III i: !evcgőlwlI IJlcsszire hallatszott l:.rrnújul;, amint sxitkozódva
\ll'l"·).; fÚl'Hdt. ci"apzoH állutuikat.

A szeruhutulúlkozó kahnárok megú!!IboLták egymást és han
,!~kodva ulk udozt ak az útszéleu. Cse rehr-rcltek, hecsmérclték ('AT
"',,, júszúgút, ag;\'onhahzol( bu ruuuk at.

A IlPgyoldalba vúgott uarlungházak 1"gUihujéJlek ajtaján Ji
i,' ú'k I'ii;.;t i'mliil1 kifelé. Az a tövisos galy, amivel itt tüzelnek
!;,,\'é;.; lJarazsa1. hamai· ellobbanó lánunt. de ,lnnúl több füstöt ád,

I lveu i'ojtogatú. keser ű rüsttd telt meg a~', a keskeny szoba
j-, uhou nu n regg'el Ma lia lk és rellleg6 ,"!wkr-zó hallatszott.

Ka,:Ző llCi/yckcll Ili l
Tor1tJJos 'város <ill.
/{özrpén az [Írnak h áz«,
S kú! az nul rarán.
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Fala talpig nuirnán.u,
Kapuja arany;
Bárhol járok, nem felejtem
Templomod U ram!

Az utak arra [ut-nak,
Felhő arra száll;
Lelkem árván úgy boiuon«,
Mí.q oda nem talál.

A szárnyas kis madár is
Fészkét kedveli;
Fészket kíván a gerle is.
Fiát hogy kelt.se ki.

Hajlékod - óh Hatalma»
Vissza-vissza hi».
Oltárod édes oltalmábin:
Megnyugs,zik a szív.'

Izsópod harmatától
Megtisztulni jó;
Moss meg engem és fehérebb
Leszek. mint a hó.

Az ajtó szűk nyílásán és a füstön át a délelőtt fényzápora
tört be most a kis lakásba. Egy lány ülő alakját világította
meg és tükröződött abban az óntálban, melvet ölében tartva puha
kővel súrolt fényesre.

Az ének egyre halkabb - valami magasztos átélésbe olva
dóbb - lett s a tál mindig fényesebb. Sz.ikrázóun, játékos fut
kározásban szórta szét a fényt a füstös falakra.

Boldogan gyönyörködött ebben fi fény játékban, mert a
Templom Városában töltött kedves éveire emlékeztette.

A fényben fürdő oszlopcsarnokok ntgyogúsúra.
Az oltár fellobbanó tüzeire.
Az aranyos oszlopok sugárkévéire.
A csontszínű márvánvburkolatok nicleg Iénvére.
S a füstölők illatára. mely minden zugo! betöltött.
Betöltötte és út járta az ott töltött é, ek legparányibb élmé-

nyeit is.
Ez a felejthetetlen illatár most hirtelen itt is megjelent és

édesre változtatta a tűzhely kesernyés füstjét.
Lehunyta szemét s az emlékezésnek eljben a szédületébeu

eg~-re jobban érezte már a templom illatát. Szinte belekábult.
Ki kellett nyitnia a szemét. Az immár fényesre csiszolt tálból

vakító fény vágódott az arcába.
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Ebben a fényben és illatárban a füstös kis szuba mintha emel
kedni kezdett volna vele.

Már nem hallotta a szomszédból a kézimalom durúzsolő hang
ját, az út felől a hajcsárök kur.iongatását, scm a kútnál perlekedő

asszonyok nyelvelését.
Csupán valami zsibbasztó, mindent betöltő zsongást hallott.
Vajon csak saivének gyorsuló dobogását, felserkent vérének

zúgását hallotta-eL. Az imént felhagyott ének még fülében visz
szahangzó zengése volt-e ez csupán ~

Amikor úgy tűnt, hogy már szédítő magasságban, a Libanon
nál, a felhőknél, a csillagoknál is mag'asabban lebeg, - megsző-'
lalt mögötte egy hang.

A Hang, mely kezdettől fogva megvolf ~íZ Időben, de csak
uiost vált Jgévé.

A Hang', melv ott lebegett a 'I'érben R most végleges helyet
kapott.

A Hang, melyet csak ő hallhat, nál' az egész világnak szól.
Amelyet soha többé el nem felejthet már. Benne marad.

Ügy marad benne, mint a világban. Az idők végezetéig.
-- tJdvözlé(JY Má1'in!

•
Felhő futott II nap elé.
A kis szoba homályba borult.
Már ujból csak a tűzhely keserű füstje érződött,

Felállott s uz ajtónvílúsból végigtekintett az alantfekvő szé
le" síkság fehérlő utaira, II mezőkre, hol nyújak legelésztek s
II fügefák ágai között kék rigók jn.tszudoztak.

S mindenfelé emberek. Dolgozó, iparkodo, daloló és szitko
zódó emberek.

Nyugalom és - lárma. Dús SZéPS8g' -~ {,S aivárság. Jóság és
- marakodó gyűlölködés. Források tisztu v ize és -- pocsolyák
bűze, Havas csúcsok és - virágzó fák. Artatlanság és - mo
csok, Minden együtt volt az eléje táruló képben,

Letelepedett a küszöbre és arra gondolt, hogy milv jó lett
volna fennmaradni ebben a csodálatos lehcl2'éRben.

A magasságban.
Mindanak azonban, amiről ar, imént hallott, itt kell megtör

ténni.
Itt lenn, az emberek között!
R ő még' olyan fiatal!


