
A, AA* SZERELMI OSTROMAI 

— Bevezető  az aá Kis Arkánájához —  

VESZTEG FERENC 

Kimondom: szenvedek! A titkom odavan, 
Az álmom elhagyott, virrasztok untalan. 
Fennhangon hívtam, és eljött a szerelem, 
Testemnek száz gyönyör, lelkemnek gyötrelem! 
A koldus gazdagabb, most oly koldus vagyok, 
Hatalmas voltam, és egy porszem most nagyobb! 

(Az ezeregy éjszaka meséib ől) 

ÉN HALLGATOK (Amor fati) 

Az én akaratom szilárd. 
Nyugalmam, biztonságom háborítatlan. 
Én erős vagyok. 
Én állhatatos, kitartó és törhetetlen vagyok. 
Én örökké tartok, és folytonosan teljesítem minden 

[elhatározásomat. 
Folytonosan, kiegyensúlyozottan és mértékkel. 
Én tiszta vagyok és csendes. 
Én megbonthatatlan vagyok. 
Én maga a tökély vagyok. 
Én jól érzem magamat. 
Én abszolút igénytelen vagyok. 
Énnekem nem kell senki és semmi.  

(* A nagy, nagy — Hermész Triszmegisztosz mellékneve.)  
1  Lásd: Az aá Nagy Árkánája — HÍD, 10, 1975 оktóber.  
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Én önnönmagamat boldogítom.  
Az én világom kikezdhetetlen.  

Én látok mindent.  
Én hallok mindent.  
Én semmit sem óhajtok, és minden az enyém.  
Én egy ősi, bölcs berendezésű , higgadt birodalom  

[vagyok.  
Szellemi (asztrális) emocionális kiterjedésem  

[határtalan.  
Én rendületlenül hiszek magamban.  

Én Venus büszke alteregója vagyok.  

ÉN NEM VAROK SENKIT, SEMMIT  

Én megszabadultam minden fölösleges, kifejezhetetlen  
[sejtéstől.  

Én minden, emberre vonatkozó hiú reményt feladtam.  

Én introvertált vagyok: a szenvedélyek zsarnoka,  

az egyéniség császára.  
Én nemes létemre absztinens vagyok.  
Én vegetariánus vagyok.  
Én fiatal és egészséges remete vagyok.  

Én könnyedén játszadozom, és erényes vagyok.  
Én jб  és egyenes vagyok.  
Én kiteljesedtem önmagamban.  
Én egy jótevő  szellem vagyok.  
Én az e földi nagy-nagy kísértéseknek ellenálltam.  

Én belülről állandó és gyümölcsöz ő  párbeszédet folytatok.  
Én édes és áldott vagyok.  
Én pszichikai hermafrodita vagyok.  
Én sok tejet iszom, akár egy csecsem ő .  
Én másokra erőszakkal nem hatok, s mellettem, habár  

[néma vagyok,  
szinte észrevétlenül változnak meg az emberek.  

Az én hallgatásomból, tisztaságomból a j бság energiája  
[sugárzik.  

Ahol én megjelenik, ott megszelídülnek a vadak,  



(Archetygus — Őskép.) -- 
(Mentalis — Értelmi.) - 
(Astralis —Alomkép.) —  

— (Fizikai —Materiális.) — 

(Levegő .) 
(Tűz.) 
(Viz.)  
(Föld.)  

(Ember.) 	 — (Mozgékonyság.)  
(Oroszlán.) 	 — (Tágítás.)  
(Sas.) 	 — (Zsugorodás.)  
(Bika.) 	 — (Tapinthatóság.)  

(Tudni.) 	 — (Levegő .)  
(Merni.) 	 — (Tűz.)  
(Akarni.) 	 — (Víz.)  
(Hallgatni.) 	 — (Föld.)  

(Ellenállás. Tagadás. Passzivitás.) 
— mínusz —  
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a fekete fehérré változik, 
a bor vízzé, 
a bún erénnyé. 

Én derűs és fényes vagyok, akár az Aszter-iszkosz. 

ON DIT (az ismerkedés fázisában) 

0ceán. 
Csakugyan impozáns. 
Mammut nyugalom. 
Kód-szentelő . 
(Jod.)  
(He.)  
(Vau.)  
(He.)  

(Kard.)  
(Bot.)  
(Serleg.)  
(Krajcár.)  

(Tér.)  
(Idő .)  
(Energia.)  
(Matéria.)  

Zöld.  
Fekete. 

Makk.  

Szív.  
Fehér.  

Tök.  

(Kezdeményezés. Akciб .)  
— plusz —  
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IGEN/NEM/NEM TUDOM/NEM KÍVÁNOK VÁLASZOLNI  

Semmi becsülete a szellemi törekvésnek ... (F. M.)  

Igen  

Nem  

Haránt. Jobbról balra, balról jobbra.  
Balra emelkedőben.  
Jobbra süllyedőben.  

Haránt. Balról jobbra, jobbrбl balra.  
Jobbra emelkedőben.  
Balra süllyedőben.  

Nem tudom  
óramutatóval ellenkező  irányban, körforgásban.  

Nem kívánok válaszolni  
óramutató-irányban, körforgásban.  
Két részben: Félig haránt, jobbr бl balra, balra  

[emelkedőben;  
majd  
óramutató-irányban, félkörben.  
Vissza a jobbról indulás ered őjébe.  

Ugyancsak két részben, de a fentivel helyet cserélve.  

KÖSZONCSM  

A szerelmeseket egymáshoz való közeledésükben  
egyelőre a JELEN gátolja.  
A Daimonion csodálatos tartózkodása.  
Annyi mint TIFARET — hat — a Nagy Lelkészn ővel  
a középpontban.  

(Gyújtópont?)  

Alattuk a 666-os fenevad.  
Félholdkor találkozunk!  
Közöttünk a telihold.  

Mindez egy eszményi szépség ű  szűzt készít elő  
[részemre.  
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Haja aranyszőke.  
Ennyit megtudtam, megértettem.  

Én a fehér oszlopot kéviselem. (J)  

Tea feketét. (B)  

„Daimonion, ez Te vagy! Daimonion, ez Te vagy!"  

SZÁRAZ PERI6DUS  

Bogaras, unott n ő : éretlenül megélt idő .  
Mint vissza-visszatérő  nyűgös kolonc,  
melyet véglegesen lerázni Oly nehéz,  
akar régi-régi önmagamat.  

Nemsokara, ennyi maradt: Nemsokara.  

IGY Jб , NEM MÁSKÉNT  

Aranyszőke szüzek is vannak még, lesznek még.  
Szépek is, kfvanatosak is.  
Figyelemre, szerelemre érdemesek.  

Nap mint nap elém jarulnak Еigёzбn.  

16. Én tiszta maganyom.  
Barna vitéz!  
Téged,  
csakis Téged őrizlek én.  
Közeledbe senkit nem engedik.  

Imadlak riadt pillantas.  
trök csengésű  visszhang: elhangzottam.  

FÉLHOLD  

Bбbiskolok.  
Képzeletem halója pihen.  
Kfvansagom jellemes, erényes és h ű .  
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Maga a tűz.  
De szelíd. De halk. De akaratos. De törékeny.  

S mégis lágy erőktő l duzzadó.  
itletekkel, élettel teli. (Mint én.)  

Jókedélyű , egészséges.  
A kicsapongásban mérsékletes.  
„Csak velem!"  
(Mert csak magamnak akarom.)  
Tehát léteznie sem szabad, mert leprás fantáziám  
azonnal kiátkozná.  
És mégis legyen! — ezt akarom.  
Örökké mellettem, bennem.  
S erről senki ne tudjon: ez az én titkos kívánságom.  

Édes.  
Cukros.  
Mézes.  
Krémes.  

Universitas litterarum.  

Elbújtam. Elbújtam.  

THE JOLLY JOKER  

Bekopogtat, s bejelenti: „Szárazság!"  

Hej, azóta már jó pár év elmúlott, mondom,  

és valamit mutatok.  
A részeg bányászt lelkifurdalás nélkül elküldöm.  
Még vas sincs, salak sincs, nemhogy arany.  
aá  
Az a lбporrté hosszú bársonyos sörényével  
egy szőke dajna.  
Homlokára prisvini Piros tussal  
egy lótuszvirág van tetoválva.  
Pofáján Szervátiusz Csodálatos mandarinja vési  

[barázdáit.  
Halljuk, hogyan hangzik: sze-ret-lek.  

Úgy eszem a fokhagymát, mint más a cirmosalmát.  
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Nem találom saját sz бtár-nyilvántartómat.  
Hova tehettem?  
Ki mondhatná ezt meg nekem?  

S mintha azóta is ezt dünnyögném  .. . 

ADENDA  

Sétálnék egyet: álmodom.  
Adja a kapu, és a liftkulcsot.  
(Éjfél elmúlott.)  
S megkérdezi tőlem: „A Feneketlen tóig?"  
Akkor csak bólintottam, most kimondom.  

A Feneketlen tóig.  

Zimankós idők kavarognak bennem.  
Usszefagyott anyák szunnyadoznak zserniális  

[elmémben.  
Sötét park.  
Ázott padján leterített szafárim.  

Soha többé nem tolmácskodom.  

Csak szája.  
Vérszegény szája.  
Mozgását nézem.  

Keter.  
Tifaret.  
Jeszod.  
Malkut.  

Minden ember Avatara.  


