
BORBÉLYSZILAAO A Vőlegény
1 lA szeretet sebel
Szeretett Atyám! Most valamennyi szétsz6ratott
lelki képességemet összeszedem,hogy papirra
vessem mindazt a gyötrelmet, amit lelkem érez.
6,atyám, a tévelygő lélek menekül keresésem elől,

éskietlen pusztaságokban tűnik el,akárcsakkereső
igyekezete. Mindent elnyel valami titokzatos erő,

amely felemészt egy-egy percnyi megkönnyebbülés,
éber pillanat után. Keresem,atyám, a sötét szakadék
szélén, ahonnét már-már zuhanni látom magamat, s ha
olykor úgy érzem, újra megtalálom, elhúz6dik előlem,

s én semmit sem találok. Hová tegyem szegény szioemet,
amelymajdmeghasadamellemben? Kopogtatoka
Fogoly szioén, de nem felel. Mit jelenthet ez? Kiszáradt,
tikkadt sziuem eleped Isten után. J6formán nincs már
hitem:amikor a legdühödtebben tombol a vihar,
és mérhetetlen nyomorúságomagyonnyom, tehetetlen
vagyok, és nem tudoka boldog reménység könnyű

szárnyaira kelni. Nincs bennemszeretet. Nincs bennem
felebaráti szeretet sem. EIsem tudom mondani, atyám,
mekkora ellenállást kellett legyőznöm, hogy mindezt
megvalljam önnek, de az engedelmesség kényszerft,
hogysemmit se hallgassakel. Mondja meg, kérem, mit
tegyek, hogy megtaláljam őt? Lelkem rommá lett; zokogok,
mert nincs elég erőm, hogyekkora gőgöt megalázzak. Ez
az időszak május huszonkilencedikén kezdődött, és
az6taegyfolytában tart. Erkölcsileg ésfizikailag egyaránt
nyomorultul érzem magam. Ilyen összetört, ostromlott,
sivár lelkiállapotban lépekaz oltárhoz. Immár befejezem,
de mekkora fájdalommal és lelkifurdalással! Úgy illik,
hogy az alával6, értéktelen, a hitvány hallgasson: (gy
nekem is hallgatnom kell. Atyám, bocsássa meg;és
áldjon meg mindenkor, éssegftsen továbbra is. Szüntelenül
imádkozom önért, mindig felajánlom magamat. És
mélységes tisztelettel cs6kolom a kezét: szegény fia.

2 lA szit: megsebzéseI
Mindenre kész vagyok, Atyám, igyekszem mindenre
felkészülni, de képtelen vagyok visszatérni a világosságba;
nem tudokemlékezéssel vagy más m ádon segiteni magamon,
mert mindeni elnyel éselpuszt ft valami sötét erő, ami
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valóban hatalmas kell legyen. 6, addmeg lelkemnek, amire
szüksége van, mielőtt elmerülnék e hatalmas óceánban,
e tátongó szakadékban, amelyellenállhatatlanul hív és
vonz, hogyazután elnyeljen! Atyám, nincs erőm elviselni
e kínzógyötrelmet, e borzalmas mészárlást. Nem vagyok
méltó, hogyelmondjam, ami e gyötrelmes szenvedés ideje
alatt történt. Ötödikén esete a fiúkatgyóntattam, amikor
lelki szemeim előtt egyszer csak megjelent egy mennyei
lény,akinek láttánborzalmasan megrémültem. Kezében
hosszú,hegyes pengéhez hasonló fegyvert tartott,a hegyéből

mintha tűz lövellt volna. Ugyanabban a pillanatban, amikor
mindezt észrevettem, láttam, hogyaz a lény teljes erővel

a lelkembe hajítjaa fegyvert. Nagy nehezen felkiáltottam;
úgy éreztem, meghalok. Ez a kínszenvedés egészen hetedikén
reggelig tartott egyfolytában. El sem tudom mondani, mit
szenvedtem e gyötrelmes napok alatt.Még azt is láttam,
amint a belsőmet tépi, szaggatja az a fegyver, s mindent
átjára kard ésa tűz. Attól a naptól fogva halálos sebet
hordok. Úgy érzem, lelkem mélyén örökre nyitott seb tátong.

3. lA lélek vérző sebe]
Szeretett Atyám, a betlehemi Gyermek töltse beszívét, és
halmozza el mindenmennyeiajánde'kkal! A kisded Jézus
közelgő ünnepére azt kívánom Önnek, legyen a szíveaz ő
virágos bölcsője, amelyben mindenkényelmetlenség nélkül
nyugodhat. Tévelygő lettem,Atyám. Ki ment megsaját
magamtól? Ki szabadít ki e halálra szánt testből? Ki nyújt
kezet, hogyel ne borítson, el ne nyeljen a hatalmas, mély
óceán? Igent kellmondanom, amikor meglátom azt a titokzatos
lényt, akimindenütt sebez, s nem hagy időt, hogya régi sebek
begyógyuljanak, hanem újabbakat nyit fölöttük? Kezeimen,
lábaimon, a szívemfölött jobb feló1 az őáldott sebei virágoznak.
6 atyám,jöjjön segítségemre! Egész bensőm vérzik,ésgyakran
el kellviselnem, hogyazt lássam, kívül is vérzem. Egészen
beburkol a sűrű sötétség; valami hatalmas erő, egy láthatatlan
lény ereje felemészt. Azon gondolkodom, hogytalán árthat
a léleknek, hogyanélkül hiszek, hogybármit is éreznélc Az
utóbbi időben, úgy érzem, két, látszólag teljesen ellentétes erő

elhatalmasodik lelkemen: az élniakarás ésa halálvágy, hogy
egyesüljek a Vőlegénnyel. Deamikor látom, hogynem bírom
hordozni e végtelen szeretet súlyát, és nem tudom őt létem
kicsinységébe zárva megőrizni, eltölta félelem, hogynetánel kell
engednem őt, hiszennemférmegszívemszűkös hajlékában.
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