
jében ballagtunk vogrg' könyvvel kezünkben a keresztfolyosó II.

körben a rózsás és ciprusos udvar körül!
Ismeritek a spanyol városok Iátképoit, mnlyeket 1870-hen vett

föl LaurenU Ezek a látképek ma már zöldesek és mogf'akultak:
de éppen öregségük adja meg elmondhatatlan varázsukat. Egyi
kük városunk panorámáját rnutatja.: tornyok, erkélvek, tetők, ki
szögellések, kupolák, utcák hullámzó tengerét látni; H a házak
zűrzavara fölött méltóságteljesen emelkedik a katedrálí.s. A városi
táj falai közül itt-ott, rejWzködiJ udvarokból fák korouúi bukkan
nak elő. Ha jobban szemügyre vesszüle a képet, k ivehefjük raj ta
egy magas ház homlokzatát. Előtte tágas toruác húzódik, faragott
karfával. Nehéz, csillogó üvegablakos ajtó nyílik e tornúcra, Te
tőket, távoli ablakokat ,látni onnét, és a háttérben a katedrúlis
tornyát. A ház hatalmas szobáiban, vörös szönyeggel borított f'o
lvosóin olykor fáradt, száraz köhögest halla ni; 8 ablaknyitáskor
minden reggel egy férfi szeme figyel.i onnét a katedrálist.

Ott, ahol most papok és katonák sírjaival a katcdrál is ~IL

kétezer évvel ezelőtt egy római talán Vergilius verseit morrnnlta
maga elé. .

Hol' ego dirrredions luorirn is adfabar obortis.:

BOLDOG aki föl· tud emelkedni a szerelct IWlI!jedik ioluira.
oda, ahol az ember már nem szereti önmagál, csak Istenét. Tc."
tünk, sárból gyúrt edény, nériink, ez is<apo~ [oiitu n«. niilcor tua
végre ekkora csodát befogadni? A lelket elraoudi« az isteni szer'e
tet; elfeledkezik mrunmuuuirol s em;enest J..«tenltcz siet, egyesül
vele,eggyé lesz a Lélekkel s íg,y kiált föl: "Trstem (;s szivem el
hamvadt, Uram, ezeretetem Jstene s örökk(~va{r) öröhéqem!

Seent Rernát

MIKOR az Loe eltölti lelkemet, semmiiélc moz,(jással, semmi
féle küüő élménnuel nem iudatia [elenlét éi; csupán fl sziuem tit
kos remeaése sejteti öt. Bűneim elmenekülnek, lesti lÚ'IJánsárTflitr.
meafékeződnek: i,ay tudom me" erejét. Lelkiismeretem mcrnriláoo
sodik: és szemrehrinuásokkai illet: 'í,qy tudom meg mélységes böl
cseséoét, V'iselkedésem; ha csak egy jottánll\vfll-is, de meaiaoul:
ezen mérem mea ,jóind1ll,.,tát. Lelkem r>tegú,ih6dik, a bcnsb embe»
á.talakul, és mintha a fén.1Jesség árnlléka teriedeene bennern.

Seent Henu;;


