
- Hallgass csak ide - mondta a pap. - Nem adnál nekem belőle egy
kevéskét? A városban már nem maradt belőle, még a templomokban sincs.
Adj nekem egy kicsit, hogy az Érsek úr legalább a karácsonyt méltón tudja
ünnepelni.

- Kedves Tisztelendő úr, nem tehetem! Ki tudja, milyen szörnyíí bűnöket
követtek el városotokban. A ti bűnötök. TI engeszteljétek ki Őt ezért!

- Bűn volt az, igen, bizonnyal. És ki nem vétkezik? Sok lelket megment
hetsz azonban, fiacskám, csak mondj nekem most igent.

- Elég nekem magamat megmenteni - nevetett a parasztember, és abban
a pillanatban Isten elhagyta a mezőket és sötétségbe burkolódzott.

Ment a pap tovább, tovább, keresett. Isten egyre ritkábban mutatkozott és
ha volt is valakinek belőle egy kicsi, nem akart lemondani róla. (De abban a
pillanatban, hogy nemet mondott, Isten eltúnt, szertefoszlott.)

Don Valentino végül egy határtalan kopár síkságra érkezett, és a messze
ségben, épp a látóhatár szélén hosszúkás felhő alakjában ott tündökölt Isten.
A papocska letérdepeit a hóba. Várj meg, óh Uram - könyörgött. Bűnöm
miatt az Ersek úr egyedül maradt és ma Szenteste van! Lábai átfagytak, úgy
botorkált térdig süppedve a hóba, elesett és újból térdre rogyott. Meddig
bírhatja még?

Végül csodálatos kórust hallott maga fölött, angyalok hangját, fénysugár
szűrődött át a ködön. Kinyitott egy kis faajtót: hatalmas templomot látott,
közepén kis olajmécsesek között egy pap imádkozott. És a templom maga
volt a paradicsom.

Testvérem - nyögte Don Valentino utolsó erejéből. Ruháján, haján jégcsa
pok. Könyörülj meg rajtam. Érsek uram az én bűnöm miatt egyedül maradt,
és szüksége van Istenre. Adj nekem egy kicsit belőle, kérlek! Az imádkozó
lassan-lassan megfordult. És amikor megismerte, Don Valentino - ha lehet
- még jobban elsápadt.

Boldog karácsonyt neked, Don Valentino! - kiáltott fel az érsek, és oda
lépett hozzá Istentől egészen átszellemülten. Áldott fiacskám, hát téged ki
űzött? Mondd, mit kerestél kint ebben a farkasordító éjszakában?

Parcz Ferenc fordítása

Számunk szerzc5i:

Farkasfalvy Dénes ciszterci apát, Dallas
Gereben Ferenc tud. főmunkatárs,Teleki László Alapítvány,

Közép-Európai Intézet
Nagy J. Endre szociológus
Nyíri Tamás filozófus, ny. egyetemi tanár

894


