
SZABO IRMA VERSEI

A kehely

módon győzze le testemet;
egy összepréselő tartóerő

- a Te Szíved - vonja felfelé törő
akaratom.
A szigorú és édes szeretet
formálja kehellué szivemet ;
a kívül dísztelent
irgalmad aranyával béleId odabent,
mint ezt a szent edényt.
Te tiszta Tűz, Te tiszta Szeretet,
hajlits magadhoz;
égess ki úgy, hogy képtelen legyek
másra,
mint összeszedett kitárulásra: 
hogy felfogja la k és közvetítselek.

A vásson

Mindennap látom és be nem telik
szemem szépségével,
amit a szent térbe vetít.
Csak nézem, ahogy ragyog,
elbűvöl csillogása és arra gondolok:
biológiai énem széthullása
biztosan közeleg.
A vonzás, ami még meleg testemben
az elemi részecskék közt rezeg
elhagyni készül,
mint egy felesleges, ütött-kopott,
kicsorbult serlege t
a tartalom.

. Megváltóm add, hogy ez az erő

összefogott és fegyelmezett

Tisztának lenní Istenem! ...
Oly tisztaságo t adj nekem
amilyen tiszta ez a len
olt:árodon.
Kérem Tőled mert kegyelem;
de azért ne csak kérelem
legyen, hanem akaratom
erejéből nyert fegyelem.
Csak Te ismered,
csaTc Te tudod,
milyen gyötrelmes életen,
hány szorongatott helyzeten
vergődöm át, míg szennyesem
oly tiszta leh'et mint ez a len
oltárodon.
Oly szeplőtelen és erős,

hogy a fehérbe öltözött
sereg között
legyen helyem - ha elfogadod

szolgálatom.
Nekem már az üdv is kevés;
nem riaszt vissza szenvedés.
Még ha tízezer életem
lenne: - az is a Tiéd.
Várakozásom, Istenem,
már nem az időbe vetem
Mennyegzős ruhám és szívem
a Bárány vérében fürdetem.
Nem vonz engem semmi csodás
vigasztalás.
Amit kívánok, az csak egy:
hogy a teremtett világ iránti
megváltói szeretet
egyaránt lángoljon bennem
az időben és a végtelenben
Úgy kövesselek,
hogy isteni felelősségedben

osztozzam Veled.

A paténa

Uram,
bárcsak holttest lennék a kezedben.
Oly halott
mint az áldozópap kezében
a pa téna,
amelyben egyedül, a Te akaratod
lüktet;
amelyben egyedül
a Te Színed ragyog.
Uram Te tudod:
a test gyenge, de kész a lélek, 
kérlek,
fogadj el engem,
mint szeretetben

teljesen elégő áldozatot.
Add: - átalakulásom
úgy menjen végbe,
titkon és csendben,
hogy díszletet senkise lásson.
Odaadásom
feltűnés nélküli legyen és néma,
mint az áldozópap kezében
a paténa,
amelyben egyedül a Te akaratod
Wktet:
amelyben egyedül
a Te Színed ragyog.
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