
KÁLNAY ADÉL Ima
Kérlek Uram, nl.' vedd el tőlem

n hainalokiu, pára száll olyankor
n táira, s a fák térdig állnak a konnuű

fehérségben
Kérlek téged, hagyd meg nekem
az esőtől ázott föld szagát, hadd
szívjam magamba a fák friss
télegzeté!
Kérlek engedd látnom, hogyan
nyugszik le a nap, ott felejtve
vörössi;gét a lassan sötétülő

égbolton
Kérlek Uram, segíts meghallani
amikor tiszta énekükkel egymást
keresik a könnyíl roptű, szabad
madarak
Add meg Uram azt a nyugalmat,
amit csupán ajenyőktől ölelt
csendes tisztáson érezhet meg
az utazó
Engedd megérintenem a patak
kristályvizében a sima kavicsok
zöld mohával benőtt hátának
bárson uá t
c) Uram, vegyél észre engem,
tétován járok minden úton,
fejem konokul földre szegem,
s elllllgy erőm

Engedd, hogy meghalljnm n
sírók panaszát, mcri könnyüktől
áradnak a folyók i'S sósnkaz
óceánok
Vedd el tőlem az nggodalmat,
amitől árnué]: borul napjnimra
s i'jsznkánki'nt sziniikct vesztik
álmaim
Kéric}: add, hogy soha Ili' érezzek
gyíílöletet azok iránt, akik nem
tudják, miért cselekszik
a rosszat
Engedd, hogy llzindig tudjak
gyönyörködni a gyerekek
világra csodálkozó ártatlan
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szemében
Kérlek add meg nekem, ho,'S!J
rá tudjak hajolni a gyönge
öregek ráncokkal megirt
kezére
Ó Uram, segits felismernem
a zajban az öröktől fogva szóló
zenét, s a mindenekben iii/zengő

harmoniát.

kérdésmorzsák
a mennuncc

a begyógyult a kiteliesiú! szeretetnec
a már csak ezeretetnek

falán
ha van fala

mekkora lyukat üt
az íír

a szetetet véglegesült hiánya

boldogság-e a boldogság
ha nem járta meg a poklaink

ha kihagyott egyet is
a teremtmény teremtette

világokból
s egyáltalán lehet-e

boldogság a boldogság
mig rciteiten vagy kevélyen

bárki boldogtalankodik

nem csupán a töredékes szcreteinek társa-e
az alvilág

mely örök bizonnyal mig e mulandá felvilág örök

az első kinnal sziiletett-e a kérdés
s majd csak az utolsónak örök nyugalmáml

nyugszik végleg el

vagy tudsz titokban más utat
a veled egy örök békefelé

röviditő beavatást

s szálhai-e bármi másról az
mint az egyetlen a megkeriilhetetlen útról

ott legbeliil


