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A 

 

Nüüd, kui on alanud kõnelus Sinuga, 

käes kes Sa hoiad mu patuse hinge veel elavat hingust, 

ärevalt vappun ja värisen järelejätmatus hirmus, 

pidades meeles Su mõistetmatut ja koletut kohut, mis varjul on sõnade eest, 

kus aga paratamatult, kuid õiglaselt nuheldud saavad 

kõik minu patud, oo Sina, kes loonud nii taeva kui maa. 

Polegi olemas rohtusid, 

mis võiksid ravida terveks surmohtlikud haavad, 

need, mille jätnud on kiusaja teravad kihvad 

pidades laastavat jahti mu hingele. 

Pealegi on ettekuulutus öelnud, et kostuse andmisel taplusepäeval ei aita 

ei ennastõigustav jutt, 

ei kaitsev kuub, 

ei silmakirjalik valemask, 

ei sõnad, mis ainult kõlavad sündsalt, 

ei ka nägu, mis pealtnäha iial ei peta, 

ei nimme valesti reastatud sõnad 

ega kui umbnelja minema tormad 

või pöörad selja, 

ega kui laubaga taod vastu maad, 

huultega puudutad põrmu 



või kui peidad end maapõue sootuks, 

kuna on paljas ja avalik Sinu ees kõik, mis on kaetud. 

	  

B 

 

Haihtunud on minu heateod ja kuivanud kokku, 

patud ent ilmunud välja ja kasvavad aina, 

nurjatu olen ja seeläbi hukkun, 

õiglusetus õigluse arvel vaekausil kasvatab kaalu, 

hüvede viljad on uhutud ära ja sambana kivistub patutöö, 

tallelepandud vara on kadunud ning surmaotsuski pitsati saanud on juba, 

kinnitatud on võlatäht surmale, tühistatud on rõõmusõnum, 

kurb on meel sellel, kes head teeb ja hea meel on kiusajal, 

halavad inglite hulgad, kui saatan lööb hõisates tantsu, 

nutavad taevased väed ja põrgus peetakse pidu, 

mõrtsuka vara-ait küllastub muudkui, ent valvuri aarded on röövitud, 

valele poolele olen ma läinud ja päruse reetnud, 

Looja armuteod unund on sootuks, kuid lõhkuja lõksusid mäletan aina, 

lunastust põlgavaid kiitusi kuulates rõõmustab paharet, 

kuivanud on eluläte ja kõrkuse rooste mind sööb. 
	  

C 

 

Äkki on tõepoolest soovida õigem 

kooskõlas prohveti öelduga Raamatus, 

et poleks iial ma eostunud üsas, 

et emakojas ma võtnud ei olekski kuju, 



et poleks tunginud sünnitusvalude läbi 

iialgi ma eluvalguse kätte, 

et poleks arvatud mind surelikkude hulka, 

et poleks iialgi täismeheks sirgunud, 

et nägu eal poleks muutunud kauniks, 

et poleks iialgi õppinud rääkima, 

kui et nüüd vaevelda hirmsate, 

võigaste pattude orjuses, 

mis üles sulataks kaljugi kanguse, 

kõnelemata siis lihast, mis nõder? 

	  

D 

 

Kingi siis, kaastunde kehastus, palun Sind, kingi siis halastust mulle, 

seda, mis määratud meile Su enese sõnade läbi: 

„Pääsmise nimel te Loojale tehke see and ja saagu teist pühad, 

sest tahan halastust ma, mitte ohvrit.“ 

Kiitku see meenutus viirukisuitsuna uuesti Sind, 

Sind, kelle oma on kõik, kellest sündinud kõik 

ja kelle poole kõik hüüavad. 

Aamen. 

	  


