
- Ott van, ni ! Ereszkedik a felhőkön Jézusom, Jézusom! Oóóóóóh... r.
Valami rettenetes és ünnepélyes volt ez a hang. Hallatára az asszo-

nyok megdermedtek. Senki sem merte fölemelni fejét és megnézni a be
teget vagy látomását, de mindenki érezte maga felett. Egyesek hangosan
imádkozni kezdtek. Mások nyöszörögtek. imádságuk hangos sírássá és
jajgatássá alakult. Hallatszott, hogyan verik kezükkel nedves keblüket.
Ezek a hangok szokatlanok és csodálatosak voltak, ilyeneket csak azok
az emberek adnak ki magukból, akik fájdalom vagy öröm miatt elragad
tatásba esnek és elfelejtkeznek az emberi tekintetekrőlés szégyenről A
csengő visszhang felnagyította és szétszórta ezeket a hangokat, és min
den összekeveredett a víz zuhogásávaI amely egyhangúan és suhogva
hullt a magasból.

Az egyetlen, aki nem hajtotta le fejét, az öreg Bademlityné volt.
Föllépett a második Iépesőre, ahol csak bokáig ért a víz, és onnan nézte'
meghajolva és szígorúan a lányát, annak míntegy álombeli mozdulatait
és azt az új mosolyt az arcán. S ekkor hirtelen félrelökve sógornőjét oda-
megy a lánykához, átkarolja derekát, másik kezével megfogja a térdelt;
és dühödt, döngő léptekkel, mint aki szégyenletest rejteget, kiviszi őt

abba a szobába, ahol a ruhák vannak.
Itt félhomály és csend van. Leteszi a gyermeket, s nézi, nézi. Senki

nincs itt más. A kislány a hirtelen változástól reszketve és újra össze
görnyedve fekszik a puszta kövön. De arcán változatlan marad az érzéki
boldogság szetömlő és egészségtelen mosolya.

A fürdőből az imádság és a csodás gyógyulást hirdető kiáltozások
hangjai hallatszottak föl. Az öregasszony azonban mozdulatlanul, meg
aIázottan állt, még szigorúbban és darabosabban, mint általában. Mert
egyedül ó tudta csak, hogy ez a Bademlítyek mosolya, és hogy nincs
gyógyulás és minden hiábavaló volt. S mint aki csak arra vár, hogy meg
szökjék a világból és egyedül maradjon az Istenszülővel, akivel még el
intézetlen a fogadalma, oda fordult a sötét sarok felé és élesen mormog
va kiáltotta:

- Vedd magadhoz, vedd magadhoz!
Még néhányszor megismételte ezeket a szavakat és rá sem nézett s!

kislányra, aki ott reszketett a lábánál.
Hegedűs Antal és Csanád Béla fordítása'

•

CSAK EGY FÜSzAL

Csak egy fűszál, egy falevél
s a bánat rozsdái fakulnak,
tiszta vágy röpít! fényre gyúlnak
kedv, szándék, sóvárgó remény.

Forrón sugárzik rám a fény,
gyönyih- borzongat, túzlehellet!
Mindent amit ember szerethet
megcsillant egy isteni kéz:

öt ujján világok lebegnek,
a tenyerén remegő lelke,,!.

Mikcs Margit


