
Fordította Dioold István

elbukott, merüljön el újra a V érben; ha az ördög meqzavarta értelmé
nek szemét, mo.isa meg a vérben; ha hálátlan volt és nem ismerte fel a
kegyelmi ajándékot, legyen hálás a Vórbz n: ha rossz pásztor volt az
igazságosság vesszeje nélkül, g03zdagit:a magát okossággal és irgalmas
sággal a V érből, é s nézzen az értelem szemével a Vérbe és ragadja
meg a szzre.et kezével és ringassa forró vággyal. A Vér tüzén felizzik
langyossága; és a Vélt fényezséqe elűzi a sötétséget; hogy mint völe
gény, adja át magát egészen az Igazságnak és legyen a rábízott juhok
nak igaz pásztora s veze.ője, és a lélek és a test cellájanak szerelmcse.
amennyire az Ön helyzetében lehetséges. Ha a Vérben marad, meg tudja
te nni: másként nem. É; ezért kérem minderre a megfeszített Krisztus
iránti szeretetböl, .

Tegye magát szabaddá rninden teremtménytől (s ezt kezdje rajtam);
és öltözzék a vágyba, hogy szeretni kívánja Istent s Isten kedvéért vala
mennyi teremtményét; szeretni öket, anélkül. hogy sokat érintkezne ve
lük, szeremi azért, hogya lzlküket üdvöcítse. Én is így akarok tenni, ha
Isten meqadja hozzá kegyelmét. Újra és újra a Vérbe akarok öltözni és
megszabadítani magam a burkokcól, melyeket eddig viseltem. A Vért
akarom; és a Vérben lecsillapítom lelkemet egyszersmindenkorra. Csalód
nék, ha békességemet a teremtményekben keresném. Ezért akarok a gon
dok napjaiban a Vérben egyesülni Önnel: így megtalálom a Vért és a
teremtményeket és a V érből iszom rokon izenvet és szerétetet irántuk.
És igy békességem le.iz a harcok napjaiban és édességem a keserűség

ben; s azáltal, hogy megfosztottam magam minden teremtménytől s az
atyai gyöngédségtől, megtalálom a terz mtöt és a legfőbb örök Atyát.
(Capuai Raymundhoz.)
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Templomgyertya a kigyúlt nyírfa,
Lobogó lánggal inteqet,
Ahogy a szél mcq-meqborzolja
Koronáján a levelet.
Alatta bokrok, pirosruhás
Csöpp unínístrán iok serege,
Aguk már őszi csengetyűt ráz
A pázsit oltárszőnyegre.

Lobogó arany nyírfám, oly.an
A lángod, mint a lelkemé.
Égberohanó aranyfolyam
Aranyként szállasz ég .Ielé,
Nem ÍJ vagyok már e világban.
Legyőztem véres szörnyeket
S mint a mínístráns bokrok ága
Öszi csengőmmel csöngetek. Kocsis László
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