
Ú mennyei Jegyesem, hogyan tűrhetted el, hogy egy lélek, akit ennyire
elhalmoztál szereteteddel, így megbántson? H09YOOI is nem vetetted a
démonok sarka alá, ha egyszer megérdemli a legnagyobb büntetést: azt,
hogy megfosztassék Isteni Arcod látásától és barátságodtól? A pokol
lángjai közt is lehetne szeretni téged. De mílyen kín. megfosztatni látá
sodtól. keqyelmeídtöl, barátságodtól! Bs én ezt érdemlem, örökös bűn-.

tetésül! Fogadd hát bűneírn vallomását és büntess meg engem imádandó
ítéleted szerínt, hiszen én magam esedezem hozzád érte!

FOHASZKODASOK

Ú lelkem Szerelme! Hol vagy és mikor vehetlek birtokomba? Mikor
leszel az enyém és mikor leszel egészen egy velem? Akarlak téged. de
soha nem akarlak csak félig! Egészen akarlak. életem és Szerelmem!

Úgy érzem, eltávolodsz tőlem. Futok. röpülök. kereslek téged.
noha tudom, hogy bennem vagy; de bennem való lakásodat nem isme
rem. Ha kitárom a karom. hogy megöleljelek. elébem tornyosulnak tisz
tátalanságaim és magam sem tudom míféle gátat emelnek közénk.

Szemern elől veszítelek. Hol vagy. Szerelmem? Ú Atyám. add visz
sza Fiadat! Légy könyörületes sóhajtozásaimra.

Jézusomat kívánom. utamat. igazságomat, életemet; és nem akarok
semmi mást. csak öt. Isteni erényeinek látványa elragad; gazdag vagyok
szeqényséqemben.. mert az én Szerelmem az, aki.

Ú Tisztaság! Ú Tisztaság! egyesíts engem magaddal. úgy. ahogyan
megígérted, ha nem akarod a halálomat látni!

Uram Jézus Krísztus, aki Atyád dicsőségének fénye és lényegének
képmása vagy. megújítom előtted ama rabságom fogadalmát, amellyel
egészen a te kettős szépségednek ajánlottam magamat. Lemondok mín
den dicsőségről, melyet a földön kivánni vagy birtokolni lehet. kivéve
azt az egyet. amellyel szüntelen hanqoztatom, hogy örökké a te valósá
gos rabod akarok lenni. Ú Jézusom, úgy legyen. Amen.

BEATRICE
Mély szemedbe feledkezve:

eltünt a világ.
Nagy sötét lett. Szemed fénylett

csak az éjen át.

Már arcod se hajnallott. se
tested. se ruhád.

Elhamvadtak. Nem láttam. csak
lelked csillagát.
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HUGOCSKÁIM, MADARAK

Hugocskáím, madarak,
fenn a fényes nap alatt,
síppal, dobbal, hegedüvel
-dícsérjétek az Urat!

Torkotokba ő raikott
szepen seólö sípokat;
bevitt Noé bárkájába.
rossz véget ne lássatok.

Szárnyat adott: repülni,
ékes ruhát: örülni;
sudár fákat, lombot, ágat:
holdas este elülni.

Bár nem vettek, arattok,
éhen mégsem maradtok:
madárlátta búzácskara
forrásvizet ihattok.

Elfogynak az igazak:
közel van már az a nap.
Hangoljátok sipocskátok,.
huqocskáím, madarak!

Szedő Dénes

ILLUSZTRÁCiÓ
(Énekek Éneik:e 8:1.)

Hogyha hugom volnál,
vélem baranqolnál

k:ertek alatt.
Szelid csókor váltva,
ajkadon fognám a

kék madarat.

Kalitkába zárnám:
széptollú madárkám

meg ne lássák!
A szivemen hálva,
hallanád a szárnya

csattogását.
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