
lecsaptál a számkivetés földjére. te azért akartál szenvedni és meghalni,
hogy magaddal ragadd a le.keket és megmártsd a Szentháromsáq szívé
ben. a szeretet örök tűzhelyébenl'Te vagy az, aki felröpülsz az elérhe
tetlen fénybe és a könnyek völgyének lakói előtt egy fehér ostya szí
nébe rejtezel, hogy lényegeddel táplálj minket! Ú, Jézus, engedd meg
val.anom, hogy szereteted színte tébolyító! Hogyan kívánhatod e téboly
színe előtt, hogy szivem ne repessen Feléd? Hogyan ísmerhetne határo
kat az én bizodalmam?

Érted. ó tudom, a szentek is nagy, tébolyító dolgokat cselekedtek.
mert sasokkálettek ök is. Én túlságosan kicsi vagyok ahhoz, hogy nagy
dolgokat cselekedjem, és az én tébolyorn a remény, hogy szereteted ál
dozatául fogad el engem, hogy az angya'ok és szentek közé számítanak
majd engem is és fe.éd röpülhetek. a te szárnyaídon, é imádott Sasomf
Amíg csak akarod, rád szegzem tekintetemet, zsákmánya akarok lenni
szeretetednek, És egy napon, tudom jól. értem jössz, elviszei a szerétet
tűzhelyéhez. megmártasz végre ebben az izzó katlanban, hogy mínd
örökké a te boldog áldozatod lehessek!

á, Jézus. mért nem mondhatom el minden kicsi léleknek a te ki
mondhatatan kegyességedefil Érzem, ha lehetséges lenne nálam gyen
gébb lelket találnod, még nagyobb kegyelmekkel halmoznád el, ha tel
jes bizalommal adná át magát végtelen irgalmadnak!

De honnan ez a vágy, hogy szereteted titkait világgá hirdessem, éR
EgyetI~n Szere'mesem? Csak te voltál az, aki megtanítottál rá engem.
- mért ne nyilatkozhatnál meg a többiek előtt is? Esengve kérem, füg
geszd isteni tekintetedet a kis lelkek nagy seregére, könyörgök, válaszd
ki e földön kis áldozataid léqíóját, akik méltök a te szeretetedrel

A GYERMEK

Megjelent egy fürtös gyermek, tündér-forma:
álmainkban láttuk mását néha-korba.

Könnyes szemmel néztük, néztüle
mintha égi angyal volna!

Hangja repdes, kék szeméből hold sugárzik;
hogyha mozdul, véle leng a hajló nád is;

édes halmán homlokának
mondhatatlan bú tanyázik.

Láttuk aztán szívettépö pusztulását;
tört szemének tanácstalan esdekléset ...

Megcsupasztott teste mellett
ottmaradtunk kopjafának.
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