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SOSANNIM V. ÁGNES  

 

Szózat a Bölcsességhez 
 

Bölcsességre szomjazom, 

S a Bibliámat olvasom, 

Benne mozog szellemem, 

S a Bölcsességet meglelem. 

Elvezet és felnevet, 

Az Igéd titkot rejteget, 

Gondolkozom szüntelen 

Igéden – ez életem. 
 

Belobban az értelem, 

Válaszod ha meglelem, 

Felhevül rá szellemem, 

Ha éhezem, ezt éhezem, 

De élvezem, 

Ha létezem, 

Tebenned nem félelem. 
 

Véleményem írom én, 

Válasz ez a kínokért, 

Amin lelkem átesett, 

Amíg meggyötörtetett. 
 

Kerestem az arcodat, 

Nem ettem. 

Jelenlétedet én 

Gyorsan vettem. 

Az Igédet magamba 

Csak szívtam, 

S nevedet segítségül hívtam. 
 

Bölcsesség, te, Értelem, 

Higgy és remélj énvelem, 

Veszejtsd el a kételyem. 
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Szabaduljak szárazon, 

S nevessek a zárakon, 

Miközben rád szomjazom, 

Ragyogj rám, oh oltalom! 

Emelj fel, mint sasmadárt, 

Aki benned s arra járt, 

Ahol kiált Szellemed, 

Érints meg, hogy bölcs legyek! 
 

Ragadd ki a létemet, 
Nevezd meg a rémeket, 
Dalold el a dallamot, 
Szóljon nekem mondatod! 
Válaszodat elnyelem, 
Elnyeli a szellemem, 
S megemészti lelkemen 
Igaz istenfélelem. 
 

Tebenned, ha szárnyra kel 
A lélek, s engem érdekel, 
Mit cselekszel, s tervezel. 
Az Igéd kell, és esdekel 
A szívem, 
Emelj fel, és gyönyörűbb lesz minden! 
 

 

Két hónap alkohol nélkül  

– részletek egy fiatalember naplójából –   
 

Jan. 4. 

Két hónapig nem ihatok. Rettenet. Ma egész nap remegtem. 

De lehet, ez csak azért volt, mert nem fűtöttek... 

Jan. 7. 

Felvettük a fűtést, már nem remegek. Ma egyébként egész 

nap égett a gyomrom; lehet, attól, hogy chilit reggeliztem... 

Jan. 10. 

Elfogyott a chili, és nem égett a gyomrom. De este már 

hánytam és szédültem. Lehet, nem kellett volna megenni azt a 

háromhetes halászlét... 
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Jan. 16. 

Már három napja semmi bajom nem volt, erre ma este kegyetle-

nül megfájdult a fejem. Lehet, halkabban kellett volna hallgatni a 

zenét... 

Jan. 21. 

Kisebbrendűségi érzéssel küszködök. Mindenki rajtam rö-

hög. Lehet, nem a barátnőm szoknyáját kellett volna felvenni... 

Febr. 1. 

Ma reggel elájultam a buszon. A rohammentő vitt el. Életve-

szélyes állapotban vagyok. Lehet, nem kellett volna lezsidózni 

azt a fekete ruhás, bakancsos, kopasz fiatalembert a buszon... 

Febr. 10. 

Tegnap meghaltam. Áttoltak a proszektúrára. Lehet, nem 

kellett volna kirántani azt a csövet a torkomból... 

Febr. 14. 

Ma temettek el. A szomszéd néni sírt. Lehet, szólni kellett 

volna, hogy én vagyok a halott... 

Febr. 25. 

Beszögelték a koporsót, így hogy megyek vissza az orvos-

hoz? Lehet, többet kellett volna beszélnem a feltámadásról... 

Márc. 1. 

Letelt a két hónap! Most már ihatok. Még szerencse, hogy 

hoztam magammal egy kis pálinkát... 

Kicsit később: 

Szétrohadt a fejem. A pálinka kifolyt a koporsó aljára. Le-

het, újra kéne kezdenem az életemet... 

Márc. 21. 

Ignéczy Zsoltnak hívnak. 3,5 kg vagyok. Nincs elég ha-

jam. Nem látok rendesen. Nem tudok beszélni. Nem engednek 

ki vécére, ezért pelenkát kell hordanom. Nem bírok lábra állni. 

Nincs kaja, csak tejet ihatok. Nem hívhatom fel a barátnőmet. 

Nincs tévém, nincs internet. Nincs sör! Az emberek folyton 

aktfotókat készítenek rólam. Anyámnak nincs egy értelmes 

mondata hozzám. 

Ráadásul egy kenyér méretére zsugorodtam. Egészen csalódott 

vagyok. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen az újjászületés...


