
KÁLMÁN LÁSZLÓ:

VERSEK
IMÁDSÁG KüLöNöS ESTÉK RE

(Művészek Miatyánkja)

TEREMTŐ, ki élsz aszívekben,
formában, színben, rímekben,
ritmusban, kőben, tájakban,
sóhajban, csókban, vágyakban:

szenteltessék mindenik formád,
orkánod, csönded és morzsád,
formáljad műveínk sorsát,
hogy méltón érjenek Hozzád,

hogy jöjjön el országod végre,
hol szépség, nyugalom, béke
tisztítson szűzi fehérre
minket - s ha nézünk az égre,

akaratodban nyugodva mondjuk:
Ezért voltunk, mi ezt akartuk,
ezért volt könnyünk, kínunk, harcunk;
ezért néz Rád glóriás arcunk

félve és bátran - s földön és mennyben,
csókban, halálban, szűzen, szennyben,
Téged keresünk csak: mi ketten
egy testben a hívő és Isten;

add meg mínékünk ezért kenyerünk
a földön és égi gyönyörünk
a szépben - és oltsd be gyermekünk
szívébe, miért mi szenvedünk;
a bűneinkben pedig tekints el

s mi megvezeklünk mindenekkel,
szívünkbe szúrt izzó szögekkel
s kínok között szülötteínkkel,

és ne vigyél minket a sötétbe,
a megalkuvás hűs ölébe,
hogy csak Néked zengjen az égre
az értelem földi miséje .. ,

de ne engedd hozzánk a rémeket
és távolítsd el a véneket,
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a megnyugvókat, szerényeket
s a tömjéries félénkeket,

mert Tiéd a bennünk élő Merészség,
minden Magasság és mind a Mélység,
hová taszít - és repít a Szépség:
Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség,

Amen. Amen.

A NYOLC BOLDOGSÁG

1. Boldogok a lelki szegények,
mert örökké melegben élnek
magzatai mennyei méhnek.

II. Boldogok, kik szelídek, - nékik
forog a föld. Ki csendben épít,
elér az átölelő égig.

III. Boldogok, kik könnyezni tudnak
s keserű kútján. vigaszuknak
szomjasaknak enyhet juttatnak.

IV. Boldogok, akik megszomjazzák
hűs italod, tiszta igazság,
mert végtére bizton megkapják.

V. Boldogok az irgalmas lelkek,
kiknek bűnök s földi förtelmek
zengő irgalommal felelnek.

VI. Boldogok a szívükben tiszták,
kik őrükül magukba szívják
örök létnek isteni titkát.

VII. Boldogok, kik a békességet
lobogtatva, lélek vezérek
s békére buzdítják a népet.

VIII. Boldogok, kiket üldöz minden,
ha igazság él szíveikben:
övék a jövő és az - Isten.

Kálmán László
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