
KERESZTES SZENT
JÁNos

A Kármel hegyére
vezeto út
Vaksötét éjszakában,
szerelem vágyától lángokban égve,
én, boldog, messze jártam!
Nem vette senki észre,
csöndes volt házam, elpihent a népe;

biztosan a homályban,
a titkos lépcsőn át utamra térve,
én, boldog, messze jártam!
Arcot, ruhát cserélve,
csöndes volt házam, elpihenta népe;

sötét és boldog éjjel,
titokban jártam, senki meg se látott,
nem láttam senkit én sem,
másfény nem is világolt,
egyetlen a szívemben égő láng volt.

Mutatta fényesebben
a délidőben csúcson járó napnál,
utamat hol keressem,
hol vár, kit ismerek már,
hol rejtekunk. ahol most senki sem jár.

Ó, éj, utamra vittél,
ó, virradatnál is gyöngédebb éjjel,
ó, éj, egyesítettél
Vőlegényt kedvesével,
lányt egyformává téve vőlegényével!

Neki őriztem eddig,
virágzó keblem neki odaadtam,
álomba szenderült itt,
én egyre simogattam.
cédruslomb hűsítette lankadatlan.
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Csipkés oromra surrani
a szél és sebzett gyönge kézzel engem,
játszott hajával ujjam,
csak őreá figyeltem,
aléltan már a sebre sem ügyeltem.

Feledtem azt, ki voltam,
fejem Szerelmesem vállára csuklott,
megszűnt, mi volt, mi voltam,
liliomágyra hullott,
elmúlt a gond, és minden vele múlott.

A lélek sötét
éjszakája
(Részlet a Második könyvből)

...Olykor, ahogyan említést tettünk róla, a sötétség közepette
fény ömlik a lélekre, és a vílágosság a sötétségben fénylik On 1,5).
Ez a titokzatos (misztikus) belátás azonban csak az értelemre hat,
az akarat száraz marad, vagyis mindössze gyengéd, törékeny, meg
indult érzelem támad, szóval meg nem nevezhetőgyönyörben vál
takozó érzés.

Néha az akaratot sebzi (ahogyan az előzőekben mondtuk), hol
erősebben, hol gyöngédebben elragadja, ugyanis, ahogyan már
megállapítottuk, a két tehetség: az értelem és akarat egyesül
ílyenkor. És minél tisztább az értelem, egybeolvadásuk annál tel
jesebb és tökéletesebb lesz. Mielőtt azonban bekövetkezne eggyé
válásuk, akaratunkban sűrűbben érezzük a tűz érintését, mintsem
értelmünkben a teljes megértés ihletét.

Itt azonban kétség foghat el bennünket. Hogyan lehetséges,
hogy ha a két lelki tehetség egyszerre tisztul meg, kezdetben
mégis inkább az akarat kap szerelmes lángra, és nem az értelem
gyullad megértésre? Azt válaszolhatjuk e kérdésre, hogya szen
vedő szeretet nem közvetlenül hat az akaratra, a szerelmi lángo
lás inkább a szerelem szenvedélyének, semmint a szabad akarat
nak cselekménye. A szerelem forrósága inkább a lélek lényegét
sebzi, ezáltal működteti szenvedőleges módon az indulatot. Jog
gal nevezzük ezt szerelmi szenvedélynek inkább, mintsem a sza
bad akarat cselekményének, hiszen csak annyiban rnondhatjuk
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