
10m ajtajá!ban ,egy percet, mellettünk termett egy férfi és 'égy nó, PI"OIS
péktusokat nyomtak kezünkbe, énekeskönyvet. le alkartlalk ültetni és kér
dezték: be akarunk-e lépni. !közéjük? De bólogatva odább álltak, míkor
azt suttogtuk. hogy csak látogatók 'Vagyunk.

A MORSE COLLEGBEN (A New-Haven-i Yale egyetem nyári kur
zusára íratkeztam be és hallgattam hat hétig az előadásokat) a szom
szédnőm egy 24 éves apáca volt; az internátusban kőzős 'Volt a fií'J'dŐ..
szobánk. Ö Afrska újkori tőrténeimét és néprajzát hallgatta a nyári
egyetemi előadásokon;K!enyába .készült. Néha beszélgettünk. Végtelen
boldog, derűs lány Elisabeth Angevílle; hugenotta eredetű, nagyon ré
gen bevándorolt amerikai családból származik; szüled kacolízáltak, Kis
fehér autóján szombat-vasárriapokon, mikor nem volt előadás, a hat hét
alatt mindíg elment valahová, Később elmondta, hogy most, a nyári
egyetemi szabadsága alatt alkalma és lehetősége van 'V'ÍJkendeken egy
közeli kis farmori élő szüleít látogatni. Aztán soká nem láthatja őket;

Afrikába készül. Nagyon boldog, hogy rendje az apácák ruházatár!(alk
megreformálására készül, rövidesen életbe lép az új szabás: nem kell
az apácáknak 98 fejkos (Farenheit) nedves hőségben földig éI'Ő nehéz, fe
kete posztó ruhában járniok; Afrikában sem keLl ilyet viselnlők majd.
Autót is könnyebb lesz vezetnie rövidebb ruháiban. Az új apácaruha
végleges formája még nincsen megállapítva, a vita aWIIl folyik, hogya
nYlélk és csukló mennyire lehet majd szabadon s meanyire illemmel el
zárva, amodenn egészségi követelményeknek, a rend szellemének, a
szemérmességnek és szerénységnekIs megfelelöen.

•
KRISZTUS MEGKERESZTELÉSE

A puszta lángoló homokja,
Mikor a pr6fétát faragja.

János arca gyökér,
Homloka ránehezül a népre
2s tanU:
2n vagyok a hírnök,
Halljátok tehát,
A bűnbánat Isten ruhája;
Öltözzetek át,
Mert jó az örök ünnep!

AMOR CHRISTI

Megkötözött engem
Erős kötelekkel
Meg is megvakított
Gyönyörű sebekkel

Isten fia volna
Seregibe választ
Az Ű j6 szívéből
Merítem a vígaszt

Jézus lépte homokban,
Ez: "ama nap"
Jézus a foly6ba hívja
Jánost,
Jézus homloka galamb
Háta sivatag.
Sz61 az OR: szerelmes fiamat adom tinéktek
Egyétek örökkön örökké
János a földön fekszik
Jézus indul

arca: embe1'
lába: ember

tJs bárányok követik ót . . .

Nádszálak derekát
Soha meg nem hajtja
Mécsek gyönge szirmát
Soha el nem fújja

Igen ezeret téged
Örök szerelemmel
Kerúb vagy pacsirta
Egy az kegyelemmel

Fehér József
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