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A szűz

Nyúlánk, kecses, gyönyörű fi atal nőt láthattam volna, ha 
tükörbe nézek, én azonban megvetettem a hiúságot. Légies, 
szinte éteri jelenség voltam. Szép vonásaim mintha egy 
Mária-ikon képére formálódtak volna.

Az istenélmény keresése magasztossá formálta a testemet, 
de  mivel a szakrális csakra energiája még nem ébredt fel 
bennem testemet és arcomat nem fűtötte át az életerő, az élet 
szeretete. Járásomból hiányzott a ringás, arcvonásaimból az 
életnek az a fénye, ami egy nőt igazán vonzóvá tesz.

Istenért hagytam el a családomat. Azért a közösségért, 
ahol Istent a legtisztább valójában tapasztalhatom meg. Visz-
szataszító volt azokat a történeket hallanom, amik az apácák 
bujálkodásairól szólnak. Nem, közéjük sosem álltam volna!

A közösségről eleinte csak hallomásból tudtam. Őskeresz-
tény elveken alapult, körülbelül negyven tagot számlált, és az 
egyház tiltása és üldözése miatt szigorúan titokban működött.

Valahol a hegyekben – semmi más támpontom nem volt.
Emelt fővel, egyenes gerinccel jártam be a hegyvidéket, 

míg végül sok-sok tudakozódás után rájuk találtam. Rátalál-
tam saját végzetemre.

– Isten hozott! – köszöntött tisztelettel és szeretettel 
Veronique, amikor látta a szelídséget és az alázatot az arco-
mon. – Hosszú utat tehettél meg idáig! Most rögtön Tomasino 
elé vezetlek!

Csodálkoztam, hogy semmilyen óvintézkedés nem védi 
köreiket. Később tudtam meg, hogy a férfi ak folyamatosan 
járőröznek, és engem is napokon át követtek, amíg a barlang 
bejáratát el nem értem. Így lehettek biztosak benne, hogy hit-
tel és nem csalárd szándékkal, katonákkal jöttem.
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Amikor Tomasinóhoz vezettek, első benyomásom az volt, 
hogy szentként magaslik a többiek fölé. Szikár teste, markáns 
vonásai tekintélyt parancsoltak. Résnyire szűkült szeme szi-
gort és valamiféle gőgöt sugárzott. Megvet minden földi gyar-
lóságot – gondoltam magamban. Leborultam előtte, hogy fel-
vételt kérjek a közösségbe. Ő áldásra emelte kezét fölöttem 
a rituálé értelmében. Menedéket vettem tőle és megnyugo-
dott a szívem: hazataláltam.

Vajon mi különbözteti meg a magasztos mosolyt az önelé-
gült arckifejezéstől? Szokatlan volt a perspektíva, ahogy lent-
ről néztem fel rá: valószínűleg a szemem csalt meg engem.

A szabályok egyszerűek voltak: szüzességben és vagyon-
közösségben éltünk. Közös munka, közös étkezések, közös 
ima. A nap minden pillanatában dicsőítettük az Urat.

Tomasino nem dolgozott, de egész álló nap őrzött minket, 
mint pásztor a juhait. Gyönyörűen prédikált; soha műveltebb 
és ékesszólóbb embert nem ismertem nála. Beszéde köny-
nyeket csalt a szemekbe, és megerősített minket tekintélye 
tiszteletében. Feltétlen tiszteletet és engedelmességet követelt 
tőlünk nap mint nap.

– Csak így tarthat a nyáj egy irányba – hangoztatta. Tisz-
teltük, sőt féltük őt, mert arcvonásait sokszor eltorzította az 
indulat vélt vagy valós bűneink miatt. Hogyne tettünk volna 
meg mindent, amit kért, hiszen megteremtette és megőrzi 
nekünk a Paradicsomot, Isten országát a Földön!

Sokszor Isten szeretete aludni sem hagyott, így nagyter-
münkben imádkoztam át az éjszakát. Valami őt sem hagyta 
nyugodni. A fal mentén körözött, járt fel s alá. Amikor ránéz-
tem, szeme megvillant, mint egy ragadozó sárga szembogara, 
és máris elkapta a tekintetét.

Szántam magánya miatt. Éjszakánként feszült volt és nyug-
talan, és mintha csillapíthatatlan éhség sugárzott volna belőle. 
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