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JALCS IRÉN 

 
Az árva fiú imája 

 

Itt vagyok egyedül, árván. Nézem kis falum templomtornyát. 

Oly magasan van a kupola, hogy kicsiny szemem alig lát fel 

oda. 

Imádkozom Hozzád, Uram! Kérve kenyeret és jobb napokat. 

Családot elárvult lelkemnek. 

Kérlek, szüleimnek mondd meg, hogy tudom, fentről Ők is vi-

gyáznak rám, de hiányuk nagyon fáj. Te mindennap szólhatsz 

Hozzájuk, mert látod Őket. 

Ó, Istenem! Csak én láthatnám még egyszer mosolygós arcu-

kat, és hallhatnám szavukat. Megszorítanám apám kezét, és 

mondanám, amit oly sokszor mondtam: látod, apa, milyen erős 

fiad van? Megfognám az anyám kezét is, és sétára vinném, 

mint tettem minden délután. Az Ő kezét csak lágyan érinte-

ném, gyenge kezét nehogy összetörjem.  

Istenke! Elmondom Neked, hogy sokszor félek, mert nem tu-

dom, mit hoz a holnap. Erősnek kéne lennem, kihúzni magam, 

de nem megy, mert vállam megroskad. Segíts nekem, Uram, 

egy árva gyereknek, hogy jó úton haladjak, és soha ne féljek. 

Üzenhetsz a dalos madarakkal, mert dalukat sokszor hallgatom, 

vagy üzenhetsz a széllel, kivel futok álmomban minden éjjel. 

Arra kérlek nagyon, hogy tekints le rám és, ha utamon rossz 

felé haladok, akkor onnan visszahúzz. Küldj felém valakit, 

mert szívem szeretettel tele, és hadd osszam meg vele. Adj 

olyan boldogságot, ha lehet, mint amilyenben szüleim éltek 

oly sok napot. Ők nagyon szerették egymást, és tudom, most is 

egymás kezét fogják odafent. Apám megnyugtatja anyát, ha 

valami miatt pont nem látnak, hogy „jól van, hidd el, hisz ránk 

hasonlít, vagány kis srác”. Ilyenkor anyám elmosolyodik, és 

lelke megnyugszik. 

Így van, Uram, megélek én a jég hátán is, még akkor is, ha 

most nagyon fáj. A bölcsek azt mondják, idővel gyógyulnak a 

sebek. Nem tudom, Uram, de most, ahogy itt állok előtted, 
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vérzik a szívem. Beázik a cipőm, de lecserélni nem akarom, 

mert azoktól kaptam, kiket mindennél jobban szeretek, apám-

tól és anyámtól, kik legjobb emberek voltak a földön. Kérlek, 

vigyázz rájuk, nagyon!  

Mert hiába nézem a templomtornyot, nem látom, mert ráborult 

az este, így gyorsan hazafutok, hogy álmomban futni tudjak a 

széllel, és talán üzensz is ma éjjel. 

 

 
Édesem 

 

Felnézek az égre, és a napot látom, 

A napban a te szempárod: 

Csodálatos, mesélő szemek. 

Ó, imádlak kedvesem! 

Karodban lenni, ringatva lenni: 

A boldogsághoz elég ennyi. 

Súgd, hogy szeretsz. 

Súgd, hogy imádsz. 

Súgd, hogy miénk a világ. 

 

 
Legyen béke! 

 

Legyen béke a háborgó lelkekben 

Költözzön szeretet mindenki szívébe 

Barátok nélkül ne maradjon senki 

mert többet ér egy barát mint bármilyen kincs 

e föld nevű bolygón 

Legyen mindenütt mosoly és béke 

Fürdőzzünk végre a szeretet fényében 

Jó szóhoz és bátorításhoz vagy egy dicsérő 

vállveregetéshez mindig legyen elég szavunk és kezünk 

Szívünkben pedig oly sok szeretet legyen hogy szeretni 

tudjuk azt is ki minket nem szeret 


