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di" csakneUl .')zÚlldi,ko.')an c1kerülliink ; 
1I1~.')t ... umbell illllluk önmllgunkkal. 

.\ ki-b!l'gbecl>elt .. zh·l1e~ ,,~ a~ l~els6 
ono:'>:o.:iga , ha önUla~Úbl~ :o,wll cs ~'lDlf~ 
hll~lonllllal ó reIlH·ny!>t."ggel lllegvizs8Alja 
lllindel: ~o'ldolat:'al, luinden l-'rzebR6t. Et
kor bckon>lkt'úk ol kib~kült's. 

:\ béké.') cl>önd ... l> ódkb.ln más a " 
I:':su~k , m:1!> ' III íll'letiink. EII ... hetü~k kt
,.zű!\'(' arra il>, hog~' pironkOl.h'a logunk 
,b:.zaemlékezni :1 telkorbiu:!>oH indulatok. 
:Hjilball mondolt !>Z:l\"ukra. :Séha el St'Dl 
his!>zük , hogy tőlünk sz.ilTlnazoH "utott 
('~,·.egy c::.elekedellink. 

E~ a bámlto!> :.zh- harcu önmaga <,llen. 
Hogy halll:!r 1~~ gyl)7.IH'.')!>ük. ford~ljunk jó
zan ill'ldünkhez. lia l'l. ncm segll . rordul
Junk :l jó hlcn!wl.. aki küzd. van ~s meg
"'l.nhadil minden \'c!>Led(>!em tol . 

. .\ n6 lelld neje. 

.\.unit! a 1('~li é!'> lelki ~lerdelnl'l fogsa.: 
.undl\'el hlen a női nll'~:lldottll, - a lll' 
~okk~1 ~Z('bbeI1. jobban ~ igazaljbull tud 
imádkozni, mint a fern. A leUl\y gyöug:éd
~t>g(' . az J.i1yil crn;keny sth·e. a felhcg ru-

< =-
;:,a~zkodo ün~cllIldozil~a. a nö lángoló hon_ 
.. zerelme. Illlnd a nö erényei és a nöéi 
(,~ lIp:'ln, 

:\l:'tr_ ki!'>kor:'iban, avagy talan még azl 
nwgclozolt'g, akkor amikor ki~ kezp meg. 
indul. érzik fogú~úról. I:ihzik lllozgasar61. 
hogy gyöngl'bb l'S gyöngedcbb munk{lra 
\:ln teremh'{', mini ~I tl'rti, De ,':tjjon az a 
hiúny, :wagy kiiliinbség. amely ill látszik . 
mindenbell ugy:lllilyel1l1ek Illa rad e.' ?\em. 
.\z lsten o~z:'tg:'lb:\n nin('~en hi:inyosság. 
nicsell hCz:I!{. ~elll ugrú~, .\z, ami a lesi i 
erö eszküzeibl'll hiúnyzik a nölU~1. ki van 
púloh':\ ;lZ l'rzell'lll l'~ :I Il'lek crcjéhC'II, 

\"an-e li~l.l:'ihh l'!I ~zt' lIt ('bb oltúr, mml 
az :\ Icúll~·!lzí\'. :llIIl'IYl'll :I lege~zményibb 
érzelmek tüze l:'ingol '! OlyAn föllétlen : z 
i5 hile, Ol~':lll ag[.:udalolll nél\"üli fl szere
tete. m ert íj a rll',!llat Hem ismeri s hog) 
létez ik , el !leln hi.,zi mindaddig, mig a~ 

f>lsű csnl6d:'i!l hl' IH'LII kö\'etkezcll Ha ki 
,·oll1n t:ilill,":! az t~r/l'lelll hhméröje. talún 
l'Zf>11 kelleti \'(lllla :I legmélyebb és leg· 
1LIag:l~:lbb lokokat jegyezni föl. 

E léleknek boldog és csalódOl! allapű
I:ibnll is. csnk egyrt'le ,·igaszlal!\ .. k{'pzel,. 



• 
hel ő, - öl hité. A mcgcsulódott szívnek 
~Z égető reménynek cgyllTillll csak ezl la: 
m"('~oljuk: 

lia, _ mil kértél, _ III ajúnd ':: k 
:\oha mrg 11('111 ;ld:llolI. 
lI:ir 1I!'1Il nyeriH, amil yArlál, 
Fdbe ne hagyd imádat! 

.\ feleki, _ Im tun más is, -
1)" istenibb, _ jön i fog. 
li~ enge szemed bár mil sem lál 
TÜrj. vArj s mondjad imád:l!! 

lia anyútlan úrv{mak maradt a leány 
otl II halot! ágyu mcllell mi az, mitől bai. 
zs.a mol vú r : imúdsúgos könyvel Kezébe 
veszi, imi.dkozik; s ír, zokog, ismét im:id 
kozik és lllcgkönnycbbi.il ... 

Az imúdkozó anyának mintaképe 
:\ Iúria , ott van II kereszt alatt, melyen sze
re tett gye rmeke, II kínok között mel(lörve, 
l sten kezébe ajánlja lelk él. Képzeljük ma
gunknl cz allyu helyzetébe. OU voll ö n 
PilátuSo!, oU az! itélőbí ritkat köri.i!vevű nép
tö meg között is, Hallotta azt az. éktelen 
lármá t , amelyből csak ennyi volt érthető: 
" Fes7ihd meg öli" Az nrcnlverés kíno~ 

fúj(!a lmait , fiÁ~.al egy ütt , Végig szenvedte' 
a ('o.lgolha syo tre lmes út jún fölment, d~ 
-"cm III , s~.m. , 0 11 ncm seg íth ete ll , még csak 
le sem torulhelle a fájdalom könnyüi! 
még csak meg se m csókol halla azt a hom: 
lokol: mely egykor o ly boldogan pihent 
a~y~H kebelé~! Nem segithelell a szenve
don, nem s<,g llh el:1I ömnag{m és még sem 
repedt Ill e~ anyai szive. Hogyan leh etett 
ez? r.suk úgy, hogy mús módon leli vigaszt 
és segí tséget. 

. A rújdalolll kiillll):lii közüli az imád
koz:ls m eghozta II vlga sz lalús l s midőn 
Ilu'ghallotla fi a IIt ols6 i1míjúl: "Atn'lm, a 
le kezedbe ajt! 1110111 lelkemet !,. -' ö m:'l r 
tndl a. hogy 1(>sz Ill t.!g lalúlkoz:ísa fiával. 
0 11 , aho l nin cs(,1l "I~g(' az öriimllek és a 
bo ldogs:lglla li:. 

Ama harllladik nap I"eggelén , ki volt 
:1Z cbii. aki nH'gh'ttla . hogy il sír üres, ha 
nelll az unya (,s a Wbh; nlik ? 

Az e\'angéliulHok .I1~ZUS föll Íl madásá
ban való hit e t, (> l.sű helyen, II nők hitének 
mondjúk; s valóban kérde1.he lnök. ha ők 
is ijedll'1I (' lllll'll('kiill ~k \'0111:\ , mini annyi 
IUÚ S, vajjon Pé te!' C~ a többi, J\~zust nH'g-



ol 

hitták \"0Ina-e? Xem de nem ők hallottnk-e 
Illcg az angyal sZ:l\'á t II mennyből. amel\' 
azl lIIondolla: .,Xe f{-Ijelek li , mert jól hi
dom. hogya llH'gfeszítctl JézU''It kere!ioilek. 
Xin('~en itI. meri fi:ilt:imadotl !" - Ezek a 
!lök nH'llnck d , hogy hiri vigyenek II tanít
,-illl~'okll;lk e .. ('zek hallják meg az úton, 
mindön azlmundjn: .. Legyetek iid" őzölvc!" 

Igy.-ken jót tennI. 

,\ himalol .,ohw'\cm hívjuk s Ill t-gis 
gya kran Ilu'gjelenik, az örömei r::lyakran 
,-:.írju k .. o lya n ritk iHl lútjuk . Ez így ,'an 
t· .. ezt']l 11('111 is lehel v{i!tozlalni, dc cny 
h ilni igen. Aki HelU akarja. hogya bánni 
úrja I'lönhe kl-IJIí>I. igyekt'zzék jól lenni. A 
j('lte\'e~h cz 11('11\ kell g:lzdagsftg, még IlItgy 
l'rii .. em. lia l1l\.:'g nlll II neme .. ~zíllldék. 
Illegjö a..: ('rii t'S el6 idl az alkalom. Hl. 
egyszer hozzá fogt unk II jó, az {lldó mult. 
kú hoz. múr ő llk (>nt fog killálko2.lli s csak
lIí'm io"ní'vé ll en\il foglal helyet kebllink
h('1l a7 iiriilll . "agy lI'gal:'lhll j<; a m('gn~'lIg-, 
'ú .... 1':1'1'(' tilllÍl al '·'-IIIIg-(·!iUItl. (Lllk . i. r. 
:m. kü,·. v.) 

Ké ré ől (Jézust) egy farizues, hogy 
egyek 1I :'1 la. Be m envé n a fariews házába 
letelepedék, ime II v:'lrosból egy asszony, 
a ki biinős "ala , mikor megértette, hogy ö 
a fa rizeus h{lzúba n le telepedett, hoza egy 
a IH b~l ... trom edé ny kelletet é~ az ű lábainál 
meg(lllvúll ... ír\':I , kezdé künnyhullahi.sá\'ul 
m osni Jézusnak lúlmit , és fejének IUljával 
tőrlé meg, és cs6kolja vala Itlbnit és ke· 
Ilettel kelle . 

EIHH.'k li'tt tú ra a farizeu:o. . ki ö l meg· 
hív t:!. monda mag:'tban: Ha cz próféta 
\'olna , tudná ki csoda {'s mifélc asszonyaz, 
aki őt illet i, hogy bÜllős. 

r~s fdcl"é ll Jézus, mondú neki: Simon , 
'"an va l:ull i mondanivalóm neked. Es az 
IJlOndn: mester ~7.ó l j. I,ét Hdósn. vol.~ egy 
hitelezőlH' k ; tart ozo\l a z egy ik ot~záz 
1,(:nzz('I, II m :í ~ik ped ig öt\'en~I~I; 1~lIkor 
azonban azok Illcg nem adhaltH.~ , .. mlll{l, a 
kt'ltöllek elengí'dé. E k('\lő koz lIl :lze,rl 
lIloml m e l\" ik ,ze re li Ilz l illk:'tbb ~ Felelwn 
Jledig' SilIIon Illondú: ,\ zl go nd()I() ~,Il , h,ogy . k'"'' , -"",,,,"" ,., I' ... .I t'1. II S az, akLlle ' ol)t' l .. '. '; " . 
lIIo nda I\{'ki: hd ycwll 11t·lId. 
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Es az asszonyhoz fordulván, monda 
Simonnak: Látod-e ez asszonyt. Bejövék a 
te h ázadba, az én lábaimnak vizel nem 
ad tá l; cz pedig könnyhullaláslival öntözte 
az én Ulbaima l C;s a z ö hajával törlé meg. 

Engemet IIlcg nem csókolt"l ; ez pedis, 
mióta bejöttem, lIem szünt meg lábaimat 
csókolni . Olajja l fejemet nem kented ; Cl 

pedig kenetlel kené meg az én lábaimat. 
Annak okáért mondom neked, h og) 

az ó sok bűne megbocsá tta tott néki, mert 
igen szerelett. 

Husvétkor. 

Hilro m gyermekük voll . A két na
gyobbat szá rdlyra bocsátották . Nagyon 
meg ,roltak elégedve mind kettő szerencsé· 
jével. Mindkett ő 011 volt a fal uban s mind 
kel tő ~zorgahn:ts, jóravaló élcttúrsn! ka
pott . 

.JÓllehel kcllü kiszúll olt a házból , m ég 
sem maradt üresen, mert a harmadik, egy 
k is leány , ott volt velök s tele töltötte a 
háza t is, meg a szivöket is, mert olyan 
ked ves, o lya n jMélC' teremt és ,'oli , E z II 

u 

szép gyermek Illú r azért is nagy boldogság 
vo lt nekik, mive l ii reg na pjn ikna k ii voH 
a de riije, 

Egy ik 1:\V:lltz meglly il:'\sa nagy csa
pást hozolt ;t c .. alúdra, .\ z édesapa, o.:gy " 
pú r lia pi be lcg'!lég ut ún , meg hall. A bú nat, 
a z e lhllg)"o tt ltÍlg :l nnyir:1 le!>újl olla az 
a nyill , hogy néha sz('re lelt volna ul;I1l ;l ' 
m e nn; ő b, ha az l a kblllllyl ott Iche t<!1t 
vo lna lIIagú ra hagy n i. lIiúb:l, ez ne m lehe
te lt , d c m egle lt , a mire gondolni sem meri; 
a kövcl kezö 1:I\:lSZOII, é ppe n mik or i?g)' 

évc m l'llI a jú fé rj ha lú lú nH k, kiülö tl a ra-, 
gúlyos b(' lcgl>ég s ('gyik ul ún a m:hik 
g~'enn ek , közölt ük Hl Ö (cimya is Ic!>za · 
kiH a lo lt és c lhc l"\"ad o lt , mini a z ahlakjú
bó1 Icszakílolt rózsa, 

Ez l1 a~n"ohh ('sapú~ volt a z e lsőné ! is, 
Illc l'l ezzel lt ir ba SZI'tlll az :1 k i .. \' igHszta
lús, :1111 ; II m :'ll> ik utún megmII ra dI. Fi ~1. 
11I (,11\"e s a z Ullokúk k iiriilt e voltak , k" l l· 
' "l'b(" i .. júrlak , d l' il mind«nn:lI) csŐnd .. "d,Jh 
ld l. A m unk újlÍ I rújok billa , II h úz dtl l ~úl 
igazg:lI la , d t' :1 1 h k n IH'"Í',ll' l"(' volt a I('g
liihh t;ondja. 



" 
.\ ked\'es biblia, lIIelyböl j6 apjukkal 

\lokolt m it oh'rl'mi, s m el)"(' 1 kis leányá
Iwk is olykor Illag~-:lrúzgalolt. '"011 minden 
\'ig:l~zlal:h,a ... 

A. hu:..vt'J ünnepe közdedelL ~Ielly. 
Il\'irc lin'('lldcllek ür(imlikben u ki s UIlO
k;i.k! Igycke7.CIl o~ll(Jzni örömükben , de a 
gondjli! nelU hldla I('\"enni :lZ eltávozott 
k{'dvesckról. 

Eljött :I Ilagypénlck. Keservesen szo
morú Ilap voll C7 neki. Elővette könyvé l 
l'S o l"a"la Luk úcs c\'angeliulllu 22·ik s kő· 
\"Ctkczü n.',..,zt.,iL 01\'1I'iln é'l olvasta. 011 
~llI ollak dülle az írú.., tudók összegyíih'c. 
lan:'cskOJ:\'lI , hogy mik,'ppt'!l vesz íthelntl-k 
('l ,J'-'zu.,!. 

.-\ 51.eHd, jó .1\-7.110; {- n'lI e a veszélyl ~ 
(' Imeni nz 01ajfúk hegy""re hmfh'ányainJI 
... fí· lr('\,ol1 l1l1 , hog~' inddkozzék. Bs imád
k<)zolt ném(ul. nünde'il'Il, bizalommal , 
mint ahogy II fitl "zoko II .,zerel!') atyjlihoz 
1Jl',,:d'lni. f.:., o ly boldog \":1ln! 

,,{,~t.' voll -az imú{húHnak, kl' re, i ln 
uHviu\\'ait .., ime a~tlk alu";'Ilak, ahelyell. 
hOf!Y illl:ídkozlak "0Ina , . ' Ez IH'IH ~h'" 
na!tJ(\ú.,a , lll' IWIII ir; al. ulolsó, Ismét \'ISZ-

" , 

slutért atyjiillOz, ismé t imádkozott s ismét 
ho ldog voll , h ogy csa lódjék harmadszor, 
.. h.ogy utolsó C,loalód:ha nagyobb legyen az 
C'l sönél . . , 

~em kClletl , hogy ~oká várjon . Ime 
egyik küzi.iliik, aki együtI c,'clt vele a va 
csorából , II barúbúg. II sze retet zálogával: 
csókkal áru lja c\. Uh. minő sölé t jellem! 

A jó öreg a,losZQny szemci könnyel 
leltek lllcg. zokog:bb:\ liirt k i s azl a sölti l 
al'col mind maga előlt hHta ; hílla. hogyan 
töri \c :IZ íi Icgkcdn' M!bb é leté t. A mester 
és az édes 1:'lny ki'pc egybeolvadt borus te, 
kin tete c \.,II. Sin'a, gy:'i.!lzl'uhilbn ölt özve 
nll'nt M:'iria Magdali'1l11\'al s a III lí .~i~ :\r:í.
ri úva l :1 sí rhoz, dl' 1111ll, a :o íl' üre.!l. II szózal 
fiilébc cseng: mi\'rt kt'l't,.,ill'k h o llak kii7.ölt 
az l' löl ? 

Ez II szó: .. t'W" tlH'f.(mgadl:l ligy<'l!ne l. 
Dl' hii! lehet.!lt'-gt'S mina , hogy éljen az, 
akii ellemelll'k'! lIill a .!I i I' nem r ejt ImI, 

~úha mind l'nl ? 11:'11 :11, :llllil szerelell, nem 
~l'mll1 i :oiill "O lll:! llH'g :' 

~cm !t'la't m:'lskl'JlPI' lI. hbzen Ö mo!>1 
i, l'lgy "zl'reli. milli akkor. amik<lr ill 
"011 ,'e\(o, 011 illt az ablak dőlt! :\t'llI Idlel 
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másképpen , hiszen ö nem arcát, nem 
Illa, nem öltönyét, lumen! aZ'1kal egytltt 
.. azokon lúl vnlallll mást szerete It, azt. 
amil mos t is SZCrt'l, amit nem ICIIll>theol
Illk cJ. 

hmél eloh'asla .,~liért kt'resilck II hol 
t:lk küzölI :tz (olől" s arca kezdeti derwilni, 
lelke \"idtllllabb lelI. Egy :Hdó, f'gy boI
doJtíló vigasz, a hit vigllS1a szállol! sd
n:'b(', s mikor eljött a hllsh'.!1 regj:tcle, 
{'rezle, hogy 6 is fcltámucloH üj életre kelt 
Ibból :I sötét, gytÍszos éielbúl. amely olyan 
\"olt köríi1őllc, mint fl sir. 

Igy "állju föl a bánutai az öröm, 9. 

~~ol1lorú sÍlgo l a "ilftls.zh\li .. :uok rt-slére. 
:\kik nz Ornnk l.lnin júrnak, és benne 
Lí1l1akl 

.4.. tlsdu. lél~"'. 

A lenger parljfm c3Y c'.öDdc!', el:l'Y' 
..,zefí! kir{tlyi kastélynak !(yúnyi)1 ii disz
l..ertje vau .. \ kert útai rendpsek, tiuták, 
rajtok sehol C'gyellen gyom VirágtAb!:li, 
hokrai, fúL fii\'P mindPllt· ' "111fImi olyan 
"J(.p. olY:1I1 kivételes, n0loi)' l'.,odítlUllk 

1 " , .. 

1'.1,\1((1.1\ EOP.!>EI\ 

= 
bó-nll\! mindeni és keressük II kezet , amely 
gondoi'Za _ i\linthn vmáz~_h\t e~e~mény~ 
volna, mintha a lenger hmdércl ulletlek 
volna l\ lenger pMtj:'i.ra! 

A I('uger széléhez érlillk, hdc tek.in
tünk fí-nylö Hikréhe cs nézünk alühh, meg 
:,h'tbb, Olt lenn fl mélységben. hu: a mi kü· 
zim~égcs vizeinkbt'n múr elérjük vagy :.IZ 

hzapot. vagy a köveket, a "izen úll~Pf,Z~H 
llapsllgaraklól benranyozotl h:llak uszkai· 
Ilak. Kisebb-nagyobb, ezel·nyl czer szel,· 
deli a csönt\es vizel. Mintha egymáson 
júmtlllak, mintha ('gyik II milsik útját ke
n '!!Izte7.l\c, ÚKY ki' pz(>ljük , dc "alójl.ban 
:-.oha egyik M'1l! ['dnli, ncm bilnlja n mti
:-.i kal. 

Ez a boldugság lengere. Ez a lenger fl 

ti.'izla Il' Jek lii köre. Ilyen a liszia lélek bel 
!!It je. Aki belétekin t, esak fénysugarakat 
lúl 1J(·lHll'. lIIelyek II mngíls égböl az isteni 
t ,'- Iekből ide belövelnek. Fénysugarakat. 
melyek ill venn , II lélek ollhomíbnn föl
!I1clcgcdnck, llIegtermékcnyüJnek l'S :íras:d· 
júk szé l !!Iugllra iknl környezeliikre. Az ily 
1~'lek hntúsa elöszőr bámulatba ejt, azután 
li<;z\f'lf'tel kih'etel t'" ""giil t"If'II:'.rslInkkfi 
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lesz, IUclyC'1 soha (.) nem hagyunk, soh3 
lu<'g nem lagudullk é ... mindig tisztelünk. 

.-\. nagy és Ibzta lélek kultusza egye
dü,' v:íltozallall {,., bizonyos. Az élö- vagy 
szuraz fa. II nyer>; vagy far'lgou kő, a 
mozgó :"11101 t, vag)':I miihelybell készült 
h:'dníIlY, {,s Illinda:wk a szent jeh'ém'ck, 
:11Il{'J~'ek akúr az hicIlI. akár Jézust, ákar 
a szenteket :'Ibr:"lzoljirk elönkbe, miud el. 
nilloznak, 1'1 b enyészlIck, éppen mini a 
kl'z, llIuely a míivész lelkét ihlette, amel" 
a gondolatot l:'Ipl:Hla , :lInely a szerelcí 
lüz{>( élesztette, nemcsak megmarad, ha. 
lIelll tökéletesedik. Süt többet lesz: hódi!, 
orszúgokal foglal ('I, birodalmakat vesz lll
lajdonába. 

Örökre nevezetes és meglepően s7.ép 
lI~arad a lélek erejl'nek az II megnyilalko
Z;~S?, mcl~' :1:>;' cbi) kere~zlénység megala
ptlas:H az ebö piillkö~lkor vi-grehajtolla . 
\kárhol oh':I~'uk a níla szóló ludósftúsl, 

,('hol ~('nl talúlunk mcg benne olyat, ami 
hez II közön.,égf's, az emberi hírsa'i:'lgoI..
han szok':1 v:lgyunk. A liizes nyelv, II meg
lIyila tko7.ú ég. az égből leszálló galamb, 
mind olY'l1l kifejezések , amelyeknek uem 

H\ I"' __ ~ ___________ = __ 

"zava ilJ:llI , ha1U~m j('lcnté~eibcn keresendö 
: 17. igazsag. :\l{I~{)k h tiszlÍlb,l1I vannak 
:Izzal , hogy midőn ilyen szavak jönnek aj
kunknl. kí\'iil úllnllk a közönséges ént:!
mck hat:'tr:lill , hol a le~1 és annak hiu 
\'úgya beszé l. 

Ez egy másik \'i h'lg. :1 lélek világa, 
mel\'hclI csak :1 li sz ia Il'Ikek találnak 011-
hont. 

Tüköre szép, b('bcje vonzó, édeni, be 
j" lehet jutni nH~lyM::g(' b(' , dc csak a liszta , 
:I megli 'iz lull lélek nck, 

hcvé!'o örömei kinúJ :IZ élet ehhez ha
so nló t, dc ez t :IZ egyel ha megadta, CI 
ncm velu'ti !'oem ill, "cm II ma s viUlgon, 

Aggódás. 

ElnlOndhalolll , hogy nUI csendes na· 
pom \'011. úgy érz('m, minlha újra szület· 
h'm volna, mert rújötlem, hogy élelem leg. 
JI:lg~oLb I'c:-.zé l uknélkiili. ~öl oktalan ag
gb(hbsal ch-isclhcletlcllllé lellem. 

Tegnap \"ull életemnek lalá.n legszo
llIurúbb napja _ Fölfede:r:lent f~Jel~len nz 
c l "ő f('hér hflj'izálflt. Horzaszlo crzéseUl 
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\'011. '\zl gOll dollam, hogy már vége éle
I('IH minden holdogsiigúnak. Úg:y lel <;zell, 
hog)' Ill:ír kezdek öreg lenni , pl'dig csuk 
mO.~ 1 III ulla III harminc pves. Látom, hogy 
magamllak se lll UH'relll mes"allani :17 
i;.:azi h 'sz:'nnol. Féllcm, hogy ha kisz ám i
I:lntl lll húny évr !. hú ny hónapot löllöllcm 
el ('hbeu az ('Jelben ('s mcgl:Hnúm a:ci II 
rcllf' lIcles 113;{y .'Szlí mol tos eszembe jutna 
(l]:yasmi , hog:r Illúr kcvt-s van húlra, "a6'Y 
hog,\" bal'úl11ŐJII Jllenuyive l szerencsésebb, 
meri neki hizollll)'al ninc ... cn fehér hajszál 
a fejí·n . lul:í n cgy lIapig sem tudnám elvi
~.eJ ni. A,rra is rú kelJcll eszm él nem, hogy 
\/!'SZCS I sm e rősei m kö:di! nekem van leg
több gondom, meri engemet Is ten sol.. 
gyermekkel :'.Idoll meg s nzok miatt nino 
('Wil nyug tom sem éjjel, sem nappal. :\Ii
Iyen rettenetes bajja l jár, hogy ezek a 
I!\'ermckek tiszták, esinosak , rendesek Je
j..( ~cllek, lia itthon vannak, zajt csapnlIk. 
('In~,kO?IHl~. egy ik s ír , músik haragszik s 
:. lubhl fl'unyolódik velök, a kicsi földhö7. 
csapi a a hinyérjál . a másik elöntötte a le
jel , :I lC'finyka sír. mert beslÍrQzt{lk az új 
l'uhú j:'Lt , :1 1I:1{(yohlLak nem akarnnk 

i'I, ' ~' cl Lli a ki ... .,ikn· , IH'ln ~zt'rt'lllt'k júl\1.alli ". 
\ j'!iik . 

1Ii-;1.c lI , ha 1I11~J-( c~ak II hill.i hajok '~ol· 

núnak , dl.' halloltam. miket iudiloltak cl 
r61!1tll, Egyik IwlYC'Jl azt be"7.élték, ho~y 
hf'\'ély, hihzke vagyuk, 111:'" .. 11 meg Illan 
Jllulattak, hogy \'í'giil lúlla k rajhnn is i:!gy 
csinos l'uhill. allli valósúgos csoda, I1H'1'1 
fi-""i\'ény vagyok. AI. uralllrl)1 is holmi 
pletykúl i1lditollak, meri mindell c\le I..~
, .. ii II j ii h;Iza a ka~1.iLlóbót. 1\ 1. is baj, hogy 
ton .WIlI jÚl'uk el lIZ a .. s1.on~' i t:'irsa ..,ilgoÍilnl 
.. am iatt e lmnraduk a \'il:ígllil , .WIll liirü
diim adivallaI. 

Eszembe julull , hogy a1.i~kol(lb(ln j" 

l la~y k oL'OlI\han i.." a húzi mul;Llsúgukoll s 
II nagy b:'1101l b mindig 11kadt "alallli kl'l· 
1<'JJlCllell!>ég l's bo~~1.u!>úg, J ~tcn IIlcnbC'I, 
hogy több oIY'H1 napom I cg~'cll, llIt'~t nem 
tudnúm elviselni, hi, .. en m úr azon IS gOIl 
dulkozt:ul\, hogy az ilyciJ élcl nem i'r Will· 
mit. jobh i, \'olna I1l1'ghalnom, 

~Iikol' ilp'll llI(""ú jutottam, Illt'gijcd· 
h ' lIl iillmngamlól b. kérdc1.ni kl:'zdcllclll, 
h og)' helyt's "ton j{1I'ok~c, \'ugy ('lIhel~ ~'tI
IClII ? Kih ziinüm a jú hlennek, hogy min· , 
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dl'lI il-l'az ok 1H'·lkiil ':l l e'l HIU a ~ok ..lgr:o, 
dtb, hi .. zt'lI l'll "í"t'rt'IlI ' ''I\"Ilt'k "" boldognak 
lIlondh:\tOIll lIla~Hlllal. ho~y htt'lI tIlIIl .' i 
,>ll'IJ t',>7!1'1\(!tIn'l . :r llllyi 1'~i·"1. .. i'~{'s f.(yt' l·mck. 
kel t'· ., :J7oknaJ.. a t{utldjilval lIIegajillldt'·ko· 
zolI. Li.1II "7.l'gény nön" rt'lII IIUlg Ill'''7. 0\'1.:' 1 
.. cm t'rll' t'l. a jl'l-!yg-~· liriiji· t .. irb:! ,'jll(', .. 
hill1\" h:\dlnvlII 011 a adil;', al i· ld':'! b. hugy 
l! \ CI: Illt' kt' Ií'f!yt'n . tlll\)k :111 tn-t'· n'ilI . ., I ('gen~
.;,;11' üí'\{'j.l'nt"gn' jutnI!. Bil()1IY. hi7.ony ok 
II\; tkiiJ l'~ 1ll('gt{oIHI{rlallHI1ILI aggtuiiam 
.11111\;1. Ili", i'll a Il'f:.!holdogabh :I,>sl"tlllyuk 
"(17~' 1:11'11>/0111. Bm'''[',,,,,, IIWI-: j6 hll.'lI(' lII . 

ho"" hú!údallall \'ultam hO/.l.:1<1 jlis:"g:O(I:' rl. " . 
I":ihliilliim ('zI 11 l',ii lld l'''' úrú!. 1I11'ly mct:'-
1II1I1:!!la eUilll'Ill, IlOg\' Illi a h!lld0f.l,úg 
úl ja, 

Eltt'lIlI'III"k Illúr '/egi'ny (,dcs jú :llly:'I. 
m:1I i" Ou pilH'1I a 101'1'1'111 1>1,\'reltl jú 1>zí,' 
:I hid<,f.! füldhl'll. Oli vannak lllindkdh'I:, 
;Ikik 1,'lIgl'lIlel 'H'n'lIt'k, az t'lI {ddolt !-O/ll, 
\'Iim! :\\0.,1 IIIHlZu ll t'\ al. ulobl'l ju \ mber 
i~ , aki \igas:dalni jül! \011 l'lIgt'llll'l. a 

"í'f"g{'ny :in':) !(':'Inyl , 

.. 
Mil)'en kt':bégbccjlÖ ez a zajtalan né-

11Ia";:'lg ! :'< Iil)'ell szilk cllllck II hÍl1.llak min 
tI,'n ik ri',ze! Ug)' l'neUl, U1intlHl ezek II 
!:Ilak .. :'IUl neheúilnének . llg)' Üll' lll , 
Inintha mo,1 hidcgcbbck \'oln:'1nak , mint 
múskor. Olyan bar:H:.úgtal:lII cz a Imjlék , 
mióta l'it{lvozoll éllel'; szellelIll', az loti úl
dolt jú anyÍl m ! 

Is ll'IlCIlI, hO\':1 forduljak '! 1101 \'nn c 
\ il:'lgon \':1lami, :lilii :l szegcn~' ún':H meg· 
tudja vigasztalni '! 1101 VIlII :IZ II ki~ szüglt'l. 
:Ihol ö pihenési lal/liha! ? 1101 ... írhnlom ki 
:./ívell1 f:'ljd :tI m iII , hol lIlIiIIhatok l'uyhii
I(,., I? EI \'issza, II lelllclöl){' \'Ílf(yom, Olt 
\':1Il az {'u csöndes t'S biztos Inkú~om, meri 
mindenki 011 \'11 n , aki engem sZí'I'clell t'S 
akii {'Il ~lI (>g szel'l'I lI i ludnék, E I innen oda, 
hog)' Il e cm lékezlt'ssen sClluui llITlI a. sok 
s;;cllvcdfsl'c, mcl YIll'k jajjllit c f:llnk VIs.5Z
hangozz{lk fiil cmhe, " ' 

Az {II'va Igy tiilti II mngúny brill!, nu
(!üu c~ysz{'l' csöndes kOJlog{1S h allatszik nz 
ajtón cs belt~ )lik :lZ Is len szolg:'ljn: I lelki
p:'lsztor, 

A :.u'gén }' g)'ermek nem tudjll , i,r
\'í' IHljl'IH' ,,:;tg), sfrjoll . ,.\ l("lk~'~z :ljka mcg-

" 
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\ zÓlal. S/didt'n , l,.,i'f IU!(o , l ' lI , minth .. lU éd\', 
al~j: r '/\ihlll . Ikv" Ij.{ t'l nl \' lküllü7.i i ll ji) 
:l nyil ró l. , . '1iI ~ r ' n ú ldlJ. jú "i ÚV{' ,'ull! Il ugy 
tml oH ,/I'rt' llIi ! lI uj.{y ~/t' I ' I' IC'H t'lni !" 

,-\ lcú u\ lo koj.{, kiillll,'{' il ci l Iwdn'" 
• • 

m tl r II kdlc!t\ dt ' :r k lkiJl:',,1.Iur C\lIk lo ly · 
la lja bC'Zl\dN. ".h :ls/ la lo n II S ll'ul köup·. 
.\ j o a uyÍ\\' vul!. Ez t ii r iik \~g iil hagyta (rnll 

IC{lIl yílllllk . IH \'a n al. i lll trd o; lr ~os kön yvr 
io;. Ez is al. i irük \~" hl'1. hu'lOlik , ?Mr.; 
b enue II jI-I, hul sZI'gC- ny ulobzo r ol va sol t 
Il(' löle," 

A ral on az ó m milldi ,.; Ill ll u jn , o lt 
{' Il es I)(!szr\diikll ~ k . () rllajd IIwgmondja a l 

1 '~ l v{' li id ll t, midii ll im:'ttlko zni m cnt ck , AI 
il ké p vo lt kcd \'I' I1l'!', SZl'gén y 1lI" lu~illllk . 
Im itt , t'Z a h i lll zl'\ a kl'!.l' IlIUllkí,jll , 117.1 is 
íi kl''izílr\ r'zl U1('g ií "i s l' ltl' , lIlidiíll kiiul1 
j:hkltll a k er lh('u . lIúl a kl ' rlllek rái , 1Il'1I1 
i'f\'r.\i vo ltak · t"! (i outl o" k l'ZI' nyomnit Ud om 
ill milld('III' II . Arva , j6 ll'iu' )' OIll , el fi h íll. 
Jle lll iire .. , jó :t Il y ja Il l' nI hall lUCI(, c suk 
dküll üzöll , m{r" hajU'k(fl ,,"'nelt, (' I I 

!C'it nyú nak haj{y lll mindf'1I s z('p ('ml ékkf'l !" 
" Ugy-c, UlO!II múr látju , úgy' l' ~' rzi i 'i, 

hogy nill (' .. ('1I egyediil '! ~lidlSn Ir gy rl lU;iI. 

LI." Po LK ' .. IJI-:~" ;h. 

dik , It nj.{y hd l'g !t"sM' n ! ~ lidű lI inl i. 1"{' lIi , 
Itoj.{y t'j.{)' s m:'IO; ha j {' ri , I' llll í'kszik , l\\Igy 
'i/.okolt lány:'t lt lll. 1)I'\zi'\ n; "" 

Ig:l7it n jú pit'izlo r . r:-d l' ~ Il' lki a ll 'á lll 
• • 

"1 '11' 111 , hogy nw lt'gl'bh I' hajli'k I.'gkiirc. 
I:', n n {' 1ll i 'i o ly ii n ' 'i. 111' 111 i " ulYaJI " c m , t. 

l\ih 7i, ni' lll II \i l-(:tv!. Ne lll :lggtido ll1 lö llhé 
:\lullk irh o!. j , lú!ok , 1Il1'j.Cl:ly6gyul majd 
" /íVI ' Ill . 

A lfmy ~ú, 1 fOl; adnll {'s il lelk i'sz s!.ava 
1,l'I l'\jl'sii ll rajla , 1JI 1'j{\, j j.{iI~ t.I : ll ódo ll , k ib'~· 

kii lt ~H r~il \':t l , IIw rl ah irnyszor le helc ll , 
m ind ij.{ M'g ft ~,'gii l "I'lI l' vagy ,I szenl 
lúin y\'{'1. v:lgy ill\ ild ~úgu.~ küny" t-I és :t jó 
l 'i l l ' lI 1l'1ül' iilll' ki"f lln yr"!. 


