
Hálaáldozatul ajánlom az én Uramnak, 
Megtartó Istenemnek.

ELŐSZÓ 

E kötet megírására Augustinus Vallomások című műve 
ösztönzött. Ő az a keresztyén teológus-fi lozófus, akinek szép 
gondolatai a költészet erejével hatnak. Személyes, szenvedélyes, 
már-már önmarcangoló, ám kétségbeesésében is fölfelé néző 
és nyugalmat találó. Kell-e ennél több? – tehetjük föl jogosan 
a kérdést. Szorongó, belső vívódásokkal terhelt és zaklatott 
világunkban nekünk ugyanarra van szükségünk, amire az 
egyházatyának volt: keresztyén lelki szenvedésre, az Istenben 
meglelt üdvbizonyosságra és el nem múló gyönyörűségre. Ezt 
a magam is megjárt utat kívántam mások számára is járhatóvá 
tenni, amikor Augustinus gondolatainak verstestet adtam. 
Kívánom, hogy a Kedves Olvasó e szerény átíratok segítségével 
részese lehessen e lelki zarándoklatnak.

Tisztelettel és szeretettel: 
Apostagi Zoltán
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SÓVÁRGÁS

Dicséretedre sóvárog az ember, 
teremtésednek kicsi paránya. I/I/1

 
Vajon mikor fedezik fel
Milyen mikroszkopikus boncasztalon
Vajon felfedezik-e egyáltalán
Vajon fel kell-e egyáltalán
Fedezni azt a parányi
DNS-be rejtett programot
Amely dicséretedre ösztönöz
Te teremtetted belénk, Uram
S tehetünk-e mást, minthogy
Szüntelen vágyakozással
Magasztalunk téged
Nem a jól képzett hang dicsér
Nem a kánaáni nyelv
Még csak nem is
Túlbecsült kezünk bálványa
Sejtjeink sóvárgó sóhaja
Gyűr hordozó lábaid elé
Ó hadd maradjak néma
Erősen fogd le kezem
Hogy ne legyek szentségtelen
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ISTEN MOSOLYA

Talán majd mosolyogsz magad is, de rám 
tekintesz és megkönyörülsz rajtam. I/VI/7

A por és hamu szól hozzád
Talán csak éppen úgy, mint egy
Animációs fi lmben
Az egész talán csak gőgicsélés
Vagy még az sem, csupán
Fortyogó sár apró pukkanásai
Fölvizezett por- és hamunyelv
Talán megmosolyogsz
Mint aki tudja a nyelvtant
De nem szólsz, csak vársz, csak vársz
Míg fölbúg a gége, mint lágy oboa
A por és hamu kiált föl hozzád
Bár a hangoknak csak lüktetésük van
Mint verőerek falán súrlódó lemezeknek
Te föntről is hallod
S értelmet hozzájuk te rendelsz
Mint isteni ráadást
És mégis, engedj megszólalnom
Bár tudom, a meg nem írt
Verset is pontosan érted
Sőt, szemet hunyva mosolyogsz
Mert szeretsz 
Mert könyörülsz rajtam
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RAJTAD KÍVÜL

Mindig velem voltál (…) csakhogy a gonoszságtól
mentes gyönyörűség keresésére kapjak. És ahol ezt 
megtalálhatom, ott semmit sem találok rajtad kívül, 
Uram. Igen, rajtad kívül.  II/II/4

Rajtad kívül
Mindig rajtad kívül
Mintha volna valami rajtad kívül
Mindig csak rajtad kívül
Mintha csak a rajtad kívül volna
Pedig nincs semmi rajtad kívül
Mégis, mindig, újra meg újra
Űzve, égve, gyötretve
Önnön vágyainkra fölfűzetve
Gyönyörűségre hangolt halálos lázban
Ölésben, ölelésben, csókos mázban
Akár arénában edzett pengébe
Életbe-halálba beledőlve
Rajtad kívül
A gyönyörűséget keressük
Rajtad kívül
Mindig és mindenütt
Bármi áron
De ahol azt megtalálom
Semmit sem találok, Uram
Rajtad kívül 
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KEGYELEM 

Lám, akinek erejével engem olyan nagy 
bűnök nyavalyáitól szabadultan lát most, 
ugyanaz óvta őt is, hogy ilyen súlyos bűnök 
nyavalyáiba bele ne bonyolódjék.  II/VII/15

Mennyei szárítókötélen
Száradnak kifehérített szennyeseim
Te tudod, hogy mennyire szeretlek téged
Kinek sok bűne bocsátatott meg
Az ismeri a végtelent
De Uram, a potenciálisan bennem lévő 
Az el nem követett, a le nem győző 
Megszámlálhatatlan bűnökért 
Még inkább ragaszkodom hozzád
Te tudod, hogy mennyire szeretlek téged 
Én pedig tudom, ha megmászhatatlan
Kőfalaid nem emeled elém
Egyetlen bűn sem lenne, amely miatt
Ne vádlottként kellene eléd állnom
Köszönöm a kegyelmet
De még inkább, hogy ez a kegyelem 
A bűnök el nem követésére is elegendő volt


