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J Ó és rossz tetteim begyüjté angyalod,
Atyám, az aratás immár csűrödben áll.
Az üdvnek útja oly kusza gomolyba száll ...
Jó, rossz, meddő vagy dús, fejezd be a napot.

Most kába gyötrelem csak az emlékezés,
botlik a lélek bús, zavart gondok között,
emitt gigászi gondhegyekbe ütközött,
amott porszembe, mely fekete éjbe vész.

Most van a perc, midőn kút lesz, mély, feneketlen,
szemünk csontürege, mely mered e mély homályba,
most jő síri féreg, hogy gerincünk cibálja ...
Mennyei Szent Atyám, gonosztól ments meg engem I

Tudom, négy fal zugán pókok szövik a holt
homály szétterjedő hálóit titkosan,
hallom, ha ablakok mögött halk nesz suhan,
hogy lámpát egy-egy kéz itt is, ott is kiolt.

Az estből mi maradt? S új fény mikor fakad?
Nem is sejtem s reám hull az örök sötét?
Fekete csönd. Csupán agyam dobálja szét
Pupillárnon a sok visszavert vonalat.

Álomba hullok én, vakon, védtelenül,
Ím itt a kulcs, Atyám, átadom én Neked,
Őrizzed házamat, lelkemet, éltemet
S védjen az a malaszt, min az Ég szeme ül.

J ó éjszakát, Atyám, kezedben van kezem.
Rövid az éj. Álom vagy - halál jön. De fújj
bele Te álmaim buborékjába s új
napra nyiladozó rózsákkal érkezem.
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J Ó éjt, Atyám. Pillám lehull. Jöjjön, ha kell,
most álom vagy - halál, vagy jöjjön a tizenkét
éjféli bús veszély, lelkemnek lesni vesztét,
s este mégis szelíd énekkel alszom el.

Fejemnél ülsz Atyám, vigasszal űzve szét
a szörnyű szédülést, ha lelkembe kapott,
gyöngéden fordítasz magad felé, ahogy
anya fordítja meg felriadt gyermekét.

Nem vagyok szent, Uram, hogy karodba vehess
s hogy távol tartsd a vészt, amitől fél e szív,
gyermek vagyok csupán, kit dalnak szava hív
s létem pici madár, mely lomb között repes.

Mért szeretsz, nem tudom, sem azt, miért vezet
Hozzád kis életem minden útja símán;
bár jöjjön álom vagy - halál ez éjszakán,
J ó éjt, Atyám, fogadd kezedbe lelkemet.

Gáldi László fordítása
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