
csonttal kibélelt ezüst szentségtartót vitetett, melyben a Szentek szent-
jének testét őrizték nagy áhitattal.

A kapu előtt, miután imádságban tökéletesen alávetette magát az
Úrnak, sűrű könnyhullatással így kezdett Krisztusához szólani: "Uram,
a pogányok kezére akarod-e adni fegyvertelen szolgálóidat, akiket én
szerelmeddel tápláltam? Esengve kérlek, Uram, oltalmazd meg szol
gálóidat, akiket én most képtelen vagyok megoltalmazni". És ekkor,
mintha csak az újszövetség engesztelő helyéről jött volna, egy gyermek
hang ütötte meg fülét: "Én mindig megoltalmazlak benneteket." "De
Uram - mondotta a szent - ha jónak látod, oltalmazd meg ezt a vá
rost is, mely szerelmedért eltáplál bennünket." És Krisztus így vála
szolt neki: "Nagy szorongattatásokat fog kiállni, de az én segítségem
mel megmenekszik." Erre a szűz felemelte könnyben ázó arcát és ily
szavakkal bátorította a siránkozó szűzeket: "A .hit nevében biztosítlak
titeket, hogy semmi baj nem ér benneteket, csak bízzatok Krisztusban."
És a dühös ebeknek vakmerősége egyszerre megjuhászodott és sietve
menekültek a falakon át, melyeket az imént megmásztak; megfutamí
totta őket az imádkozónak ereje. Klára pedig azoknak, akik hallották
az említett szózatot, azonnal szigorúan a lelkükre kötötte: "Kedves
leányaim, minden tőletek telhető módon legyetek rajta, hogy ez a szó
zat, amíg én élek, soha se kerüljön közöttetek sz6ba."

Fordít0tta Balanyi György

URAK ASZTALA

Egyszer, sugaras őszelő »olt
és hivott útrakészen apám:
- Vágjunk át ama hosszú gerincen
lj együnk az "Urak asztalán".

A két hegyimádó meg is indult.
Fanyar volt már a lomb szaga.
A messzeséaben. gőggel oromiott
fölénk az "Urak asztala".

Kúsztunk fel, köves meredélyen
s ereszkedtünk a völgybe le:
Gerincnek véltük a reaael; ködben
s az út szakadékkal volt tele.

Hátunk gőzölgött, verte verejték.
Bozót belénk-mart, mint a szeo.
A hegytorany mégis helyben-állt,
és nem jött hozzánk közelebb.

Rongy volt ruhánk, csupa vér a kezünk
Tájak buktak fel, tüntek is tova.
Apám így: - Nézd csak, mint fut előttünk

s kigúnyol az "Urak asztala".
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