
HAMVAS BI:LA

SILENTIUM III. Jázmin és olaj

Gyermekkoromtól az egész évet szerettem volna egyszer úgy eltölteni, hogy a
természet mozgásából, a rügyezéstől a lómbhullásig, egyetlen mozdulatot se mu
lasszak el. Amit láttam, a csupasz ág és míre újra odanéztem. a bimbó kifakadt,
mire megint, már nagy volt a levél és rajta a gyümölcs. Szerettem volna fákat és
ágakat, növényeket és domboldalakat mindennap, sőt reggel, délben, este meg
nézni, a rügyek fakadását, a legelső zöld csíkot, a bimbó nyílik, fakad, a szirom
lehull, egész addig, amíg a gyümölcs megérett, a levél lassan megsötétedik, aztán
októberben vörösödik, sárgul, dohánybarna lesz és lehull.

Most láthattam és látom. Az első tapasztalatom különös volt. Azt hittem, a ker
tész és a földművelő a természetet jobban ismeri. .Erről szó sincs. A természetből

a legtöbbet a művész látja. A kertész nem is a fát nézi, hanem a termést. A para
dicsomot, a tököt, az uborkát, a szőlőt észre se veszi. Nem a lény a fontos, hanem
a haszon. Egyetlen földművelővel se találkoztam, aki a növényt ne úgy nézte vol
na, hogy az kizsákmányolásra neki szánt alany és ő, persze, mindent elkövet,
hogy azt ki is zsákmányol ja. Igazán nem jobb, mint bármelyik kapitalista. A leg
több kert nem különb, mint a kényszermunkatábor. A földműves lelkiismerete
pedig rossz. Kertjének nem apja. Zsivány. Persze minden művész se tud úgy néz
ni, mint Van Gogh, vagy Corot. De már az az egy, hogy nem akar rabolni, szemét
tisztábbá teszi.

Második tapasztalatom, hogy időszámításommegváltozott. A valódi naptár sze
rint kezdtém gondolkozni. A valódi naptárt pedig a napnak az állatkör jegyeiben
való vándorlása teremti. Tavaszkezdet március huszonegy. Minden lényeges vál
tozás huszonegyedike körül van. Bs, amikor a nap az állatkör jegyének a közepén
áll, nyolcadika körül. Március nyolc, a rigók fütyül ni kezdenek. Április nyolc, a
fülemüle énekelni kezd, a mandula virágzik. Június nyolc, Medárd, a nyári eső

korszak kezdete. Augusztus nyolc; a kánikula kulminál, a (égiek népünnepei.
Szeptember nyolc, a fecskék elköltöznek. Október nyolc, a tücskök elhallgatnak.
A Gergely-naptár érvénytelen. A természet a hagyomány naptára szerint él.

A Kos jegyében vetni kell. A Bika jegyében ültetni kell. Az Ikrek jegyében
nevelni kell. Az erdö a Rák elején eléri a legnagyobb lombsűrűséget. Július ele
jén a levél, megsötétedik. A Rák és az Oroszlán az érlelö.

A tavasz a Bika végén tetőre ér. A jázmin és az olaj virágzik. Amikor az elsö
ember bűnbe esett és a természetet magával rántotta, a Paradicsomból a növény
is a földre zuhant. De minden lény közül eredeti lényéböl a legtöbbet a növény
mentett meg. Enélkül a virágot és illatot egyáltalán nem is lehet megérteni. A
jázmin a Paradicsom illatából valami. Mi az, ha valami nyílik? Ha megnyílik. Ha
az, ami a legmélyen van, bent, bent, az egyszerre kívül megjelenik. Ha a mísz
térium látvánnyá lesz. Megvalósul. Ha a rejtély megnyilatkozik. Ez a virág. A
növény misztériuma. A teremtett világ legmélyebb titka. A legbelső, ami most
itt kint van, egészen kint az' ágak hegyén. A megfoghatatlan, amit most letéphe
tek és illatát szívhatom. Az első asszonynak biztosan jázminfehér bőre' volt és
jázminillata. Ahogy aranysárga porzóival a májusi harmattól duzzadt zöld gallya
kon sűrűn nyílik, fehér és fehér, ez a szűziesség illata, az üdvözült boldogság illa
ta, amiben semmi homály, semmi megtört, semmi keserű, semmi szenny. A jáz
min az a virág, amely az Edenkertből a legtöbbet mentett meg és az idök végén,
az üdvözültek városában, Új Jeruzsálemben, il házak udvarán szent jázminbokrok
fognak állni és jizminvirágzáskor a leányok hajukbarr jázminkoszorúval fognak
járni, jázminfehér ruhában és jázminhangon fognak énekelni.
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Az olaj más. Ha ezt mondom, hogy mámor, az olajra gondolok. Illatának édes
és nehéz sűrűsége. Altat. A jázmin a paradicsomi szűzleány szépsége. Az olaj
hús és vér, csók, fullasztó, mert az ember torkán akad. Az olaj illata részegítő.

Virága kicsinyke, kívül ezüst, belül arany tölcsér. Nektár van benne. Ha a jázmin
számunkra megmentette a Paradicsom iHatának egy részét, az olaj meg fogja
menteni a földi szerelem illatát, az ittas olvadást, az önkívületet. Alles stehet im

'Wunder, ahogy Böhme mondja. A világot csak akkor értem, ha ettől a csodától
reszketek.

Mit nevezek csodának? Ha a természetfölötti a természetet felülről és belülről

áttöri. Ha a transzcendens a szükségszerűség világába betör. Nem tudom, hogya
határon túl mi történik. Eszfölöttí. erteni nem, csak átélni lehet. A csoda-atmoszfé
ra. A határon túl az enyémnél mérhetetlenül erősebb létezés. Én csak azt látom,
hogyaszükségen valami átsugárzik és ez a legtöbb, amit még el tudok viselni. A
logikát nem látom, ezért hívom csodának, míntha kivétel lenne, vagy véletlen. De
tudom, hogya magasabb, a nálam erősebb létezésnek, a csodának is van logikája.
S ez a logika, ha megérint, önkívületbe esem, esetleg énekelek, vagy látomásom
van, költeményt írok, vagy réten táncolni kezdek a rezgőfüvek közott. Mert a rni
tosz és a zene a csodát a legjobban érti. Alles stehet im Wunder. A csoda a logi
ka és a mágia együtt, egyetlen pillanatban és elválaszthatatlanul. Ertelem és ví
zió. Láthatatlan és alak, szellem és test. Elválasztva, vagy, ami ugyanaz, egyesít
ve. A lélekben. Szétbontva, vagy, ami ugyanaz, összeolvasztva. A csoda pillanata
az, hogy valami megtelik és túlárad és kicsordul. Megvalósul. Ahogya jázmin és
az olaj megtelik szépséggel és önkivülettel és az ágak csúcsán kicsurog. Ez a vi
rág. Ez az illat.

A jázmin és az olaj virágzásának ideje, a csoda-atmoszféra pillanatnyi megnyi
latkozása, a mágia és a logika együtt, az, amit idillnek hívnak, das Ali stehet im
Wunder. Amikor virágban és illatban, minden énben, az elvesztett paradicsomi
és a még el nem ért üdvözült létezés itt, most, a földön transzparenssé válik. Ke
vesen, de vannak idillikus emberek. Akik tudnak nyugodtan ülni, bor vagy tea
mellett, nem sietnek, a fűbe hevernek és semmit nem akarnak. De az idill maga
más. Képesség arra, hogy az ember hallgasson, hogy -üldögél jen, hogy várjon.
Idilli fák. Az üveget a polcra úgy lehet állttaní. hogy idill legyen. Szalmaszék.
Van Gogh. Idilli állat. A személyfölötti. A metamorfózis legmagasabb lehetősége.

A valóság küszöbe. Még én, de már nem az. Amikor az ember rájön arra, hogya
test tömény szellem és. a logika tömény mágia és az anyag tömény anyagtalan és
a tartalom törnény forma és a csoda tömény valóság. A Bika jegyének végén a
természet minden évben újra néhány napig a csoda jegyében áll, a valóság kü
szöbén, Pünkösd táján, amikor a személyfölötti szellem a földön megjelenik és
megnyilakozik, a mérhetetlenül erösebblétezés határán, a jázmin és az olaj v i
rágzík.

II

Ebből a félévből sokat mentettem meg. Úgy élni, persze, hogy az ember életének
egész idejét, csak megközelítően is, megmentse, teljesen lehetetlen. Van úgy,
hogy egész napok, sőt hónapok is nyomtalanul elporlanak, az enyészetbe. Meg
tört létezésünk következménye. Van úgy, hogy minden napból, sőt órából is leg
alább valamit sikerül megőrizni. Az órát fenekéig átélni. Csak ez marad meg.
Azért marad meg a költészet és a zene és a szobor, mialatt a királyok és a császá-
rok és a kancellárok a semmibe marülnek. '

Sokat mentettem meg. A cseresznyefaágakat, amelyeket mindennap láttam,
mikor mellettük elmentem, a szőlővesszőt, a diófát. a sárgarépát, amit ültettem, a
tököt és a paradicsomot és a körtefát és a napraforgót és az esős májusban, mik.or
a sárban gázoltam és amikor lihegve a tarackos földet törtem, és a mácsonyát
irtottam és a köves szőlőt kapáltam és mindenekfölött a jázmint és az olajat, rni
kor csokrot szedtem, szobámban a vázába tettem, 'eléje ültem és bámultarn.

De megmentettem legfőképpen a metamorfózist, a változást, a kibontakozás-
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érés-elhalás transzfigurációját. Azt az átvalósulást, ami az év. Mit jelent az,
hogy megmenteni? Az időfölöttibe átemelni. Elveszithetetlenné tenni. Ebben a
szüntelen átvalósulásban az objektum káprázat. Megnézem a sóska levelét. Egy
óra múlva más. A szőlő napról napra változik. Már-már arra kezdtem gondolni,
hogya tárgy fogalma számunkra ideiglenes segédfogalom, nehogy az őrök válto
zásban eltévedjünk. Objektumkomplexus. A tárgyszövevény nem egyéb, mint
lényünk állandóságkáprázatának kivetítése. A tárgynak mindenki addig hisz,
ameddig abban a bódulatban él, hogy van állandó. Nincs tárgy. Kolosszális mirá
kulum. Az egész a lét kerekén forog. Varázslat. Ahogy a hinduk mondják, maya.
Aki egyetlen esztendőt ezen a keréken, ami az év, eltölt, nevet azon, ha valaki azt
mondja: objektum. Folyton bomlik és hámlikés vedlik és nyúlik és zsugorodik és
színt és alakot változtat, vagyis folytonos metamorfózisban él, pont úgy, mint az
emberi lélek. A Tízezerbőrű Tűz gyermeke. Pyripais myriodermatikos. Az objek
tum káprázat. Mire elnevezem, már más. Nem az objektum, hanem a transzfigurá
ció iránya felé kell tájékozódnom. Az egyetlen biztos és szilárd alap, ha az át
valósulást követem. Ha arramegyek, arnerre ez az egész világ. itt velem együtt
mozog. Körülbelül ez az, amit úgy hívnak, hogy tavasz-nyár-ősz-tél.Reggel a
kertet csak azért ismerem meg, mert az éjjel magam is pont annyit változtam,
mint az egész. Ha megálltam volna, azt hinném, idegen tájon vagyok. Mert az év
szakok változásában a nemző szellem szüntelen teremtése. Csak az örökkéva
lóságra érdemes berendezkedni. Metanoiaban élni. Ez az egyetlen stabil. Az
egyetlen valóság. The divine is only real, mondja Coventry Patmore. Minden
egyéb álomkép és káprázat és mítosz. A világ súlypontja az átvalósulás. ts ha a
szilárd pontot keresem már pedig azt keresem és mindig azt keresem, nekem is
ide kell állnom. .

Az imagináció és a szubjektiv én viszonya. A nemző szelrem és a látomás. Eb
ben a viszonyban a legolcsóbb megoldás, ha valaki a tárgyi világra számít. Ezt áz
ügyefogyottságot hívják realizmusnak. Persze mindnyájan fejünk búbjáig benne
vagyunk, de ez nem ok, hogy igaznak tartsam. Ez a minden emberre egyaránt
érvényes tévedés. Ez a káprázat. Minden átkunk és vétkünk és boldogságunk. Ez
a mítosz. Ez a fantazma, amelynek elemi megnyilatkozása a zene.

Azon a ponton, ahol a valóság a káprázatba áthajlik, áll a szám. A szín látható
szám. A hang megzendűlt szám. A zene az éneklő mathézis. Mert a káprázatnak
önálló léte nincs. A nemző szellem teremti. Ez a teremtés az imagináció. Ez a va
rázslat. Ahogy az anyag a tömény anyagtalan. Ahogya látomás tömény valóság.
A zene tömény matematika. A káprázat tömény szellem. Böhme azt mondja, hogy
a lélek ebben a káprázatban és káprázatból született és ebben él és fog élni örök
ké. Ez az imagináció, ez az álomkép, ez a valóság. We are such stuff as droams
are made of, and our little life is rounded with a sleep. Abból az anyagból készül
tünk, amiből az álom. Amiből a jázmin és az olaj illata. Mámor vagyunk. Ez a mi
erőnk és erőtlenségünk. Jázmin és olaj. Alom, csoda, mathézis, káprázat, költé
szet, mítosz, látomás, zene.

Ezt sikerült megmentenem. Sikerűlt, mint huzamos állapotot és tartós közér
zetet. A káprázat, ha az ember gyanútlanul benne él, valóságnak látszik. A való
ság manifeszt objektum. Az egészet azonban csak akkor látom, ha magamat, vagy
legalábbis lényem csúcsát az álomból kidugom, ha a csoda-mathézis-káprá
zat-Iátomás-mítosz-zene-világból kivonom. Ha létem súlyát a Semmibe he
lyezem át. Semmi, vagyis Ungrund, ahogy Böhme írja. Ez a megfoghatatlan. Ez a
szellem. Csak ha a súlypont a meghatározhatatlanban van, akkor látja és láthatja
azt, hogy az álom álom, a látomás látomás és a mítosz mítosz. Csak akkor láthat
ja, mi a valóság. Csak akkor láthatja, hogy az egyetlen valóság Isten. The divine
is only real. Csak, ha magamat az Ungrundban megalapozom, tudhatom, hogy mi
az imagináció. Egyébként az egész manifeszt és objektív világot készpénznek ve
szem és annak kell vennem és kénytelen vagyok valóságnak tartani. Ha magamat
a láthatatlan és meghatározhatatlan szellembe helyezem át, abban a pillanatban
kiderül, hogy valóságról nincs szó, Alom és káprázat. Látomás. Forog és változik

. és megsűrűsödik és elpárolog és alakot cserél és átvalósul.
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UI

A kérdés, amit föltettem. a következő volt: miképpen kell kiindulni, hogy valódi
élettémámat ki tudjam elemezni?

Meeoldásközben váratlanul, de kellő pillanatban megtaláltam Coventry Pat
more meghatározását. Ezzel a legfontosabb helyen, a valóság helyén nyugvópont
ra jutottam. Tudom, hogy ennek az axiómának semmiféle technikai és praktikus
következménye nincs. Tudományosan teljesen használhatatlan, ha biztos is va
gyok benne, feltéve ha a tudomány ebből indulna ki, a szörnyszülött kosmos
atheos rémképét s az ezzel járó összes baklövéseket megtakaríthatná. Az egyet
len valóság lsten. De ha ebből nem is -következik semmi, mégis azonnal lecsap

.tám rá és tudtam, nemcsak további tájékozódásom bázisa, hanem igen régen, de
hiába keresett végleges megfogalmazás. Ez így nekem azonnal evidens volt. Most
már tudtam, hogy a valóságot nem a tárgyi világban és nem a viszonylatokban
és nem a természetben és nem a logikában és a matematikában kell keresnem.
Mindez másod-harmadlagos. Mítosz. Az axiómának kiaknázható következménye
nincs. Személyes életemet egy percnél rövidebb idő alatt stabilizálta. És ez volt
az, amire szükségem volt. Ime valami, ami holtbiztos. Az összes izmusokat kizár
tam.

Kérdésem most így módosult: mivel az egyetlen valóság Isten. miképpen in
duljak ki, hogy valódi élettémárnat ki tudjam elemezni?

A válasz így. könnyebb. Személyes kapcsolat Istennel. Isten megismerése.
Olyan életgyakorlat. amely megközelítését lehetövé teszi. Moralítás, önfegyelem,
tiszta életmód, munka, szellemi tájékozódás, lélekjelenlét. Amit általában vallás
nak hívnak. Nem vagyok vallásos. De lehetetlen más életpraxisban tisztán élni.

Hogyan van az, hogy Coventry Patmore axiómája, végül is semmit sem jelent
és belőle semmi sem következik? Azért van, mert, mint Böhme mondja, Isten
számunkra az Ungrund, a Semmi, vagyis az üres, a megfoghatatlan, a néma. a
láthatatlan, a mítosztalan. Deus absconditus, ahogy a középkorban mondták.
Theos hyperodsiotes, amint Dionysios Areopagita írja. Es nincsen név, amellyel
Istént hívni lehetne. Számunkra, akik az álom káprázatában élünk, Isten a Semmi.
Ez az űr mindennek az alapja. Ez a semmi a valóság. Az egyetlen valóság. Ami
ezen kívül van. az káprázat. Káprázat a világosság, a nap, az ég, a tenger, a cse
resznyefa, a kert, a tarack, a vallás, az idő, a logika, a mágia. a csoda, a mítosz,
a zene. Az egyetlen valóság a semmi. Az egyetlen biztos a meghatározhatatlan.
Az egyetlen látható a láthatatlan. Vagyis az egyetlen valóság Isten. Számomra ez
a valóság kérdésének megoldása.

Ezért mondja Böhme, hogy alles stehet im Wunder. Az egész világ a csoda
atmoszférájában áll. Míndaz, amit gondolunk és gondolhatunk, mítosz. A költé
szet éppen úgy, mint a mathézis, a logika, a pszichológia és a fizika és a festészet
és a morál. Wunderspiegel. Varázstűkör. Ennek a varázslatnak elemi megnyilat
kozása a zene. A legelső mirákulum. Ez a káprázat teljessége és az éneklő ima
gináció és a zengő átvalósulás. A skála a megzenésített szivárvány. Nem való
ság. Nem valóság az, ahogy a rigó és az erdei pacsirta és a fülemile énekel. Bach
és Mozart és Beethoven nem valóság. Ez a legfinomabb tárgyszövevény, ahogya
szellem önmaga teremtő tevékenységét a varázstükörben még nem hallja, de a
varázsvisszhangban már hallja. A hallható imagináció. Az éneklő káprázat. Er
zékeink mind az imagináció szervei, nem arra valók, hogy velük a valóságot ta
pasztaljuk. A valóságot csak szellemünkkel tapasztalhatjuk. A megfoghatatlanlial
a meghatározhatatlant. Az ürességgel a semmit. Érzékeink arra valók, hogy az
imaginációban lerészegedjenek. A jázmin és az olaj illata. A fül hallja a rigót és
a b-moll fúgát. Mámor. Orök átvalósulás és álom és káprázat. Mítosz, Ez a káp
rázat teljessége. A mágia a legfelsőbb fokon, a Bika jeiének végén, amikor a jáz
min és az olaj virágzik. A nagy látomás és a szimfónia és fantazma. A zene meg
marad. Varázslat, amely elmúlik és változik. Metamorfózis. A szellem mítosztalan
és nincs zenéje és nem érez illatot és nem változik és nem valósul át. mert a szel
lem .az egyetlen valóság. A zene megmarad. Aki a valóságban áll, nincsen látomá-
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,
sa. Szédületen túl és álmokori túl és az imagináción túl. De a zene megmarad. A
költészet is megmarad. A mítosz is megmarad. Megmarad a csodában és a káp
rázatban és az imaginációban, mint varázslat, a tükörben. A látomás is megmarad.
A mirákuium is megmarad. Az egyetlen valóság Isten. Es d tükör megIÍlarad.

Múlandóvá tettem magam, hogy örökké virágozzak. Jázmin és olaj. A káprá
zatban élek, hogya valóságot lássam. A láthatatlant. Én, a megfoghatatlan. Egy
szer vagyok, hogy örökké legyek. Mert a zene megmarad. És a mitosz is meg
marad és a hajnali harmat a jázminvirágonés az olaj illata és a pillanat és a má
mor és a női szépség, mind megmarad.

Régebben azt hittem, hogy valódi élettémám a mű megalkotása. A kárhozat
esztendeje óta ebben már nem hiszek. Külön művek nincsenek. Egyetlen mű van,
a megváltás és aki nem ezen dolgozik, az ellene dolgozik. Aki pedig ellene dol
gozik, az az Antikrisztust idézi. A Jób-esztendő a műből kijózanított. Nem élet
téma s végül sohasem is volt. A valódi élettéma az átvalósulás. Jázmin és olaj.
Mialatt a cseresznyeágakat és a paradicsomot és a diófát és a sóskét nundennap
láttam és ástam és ültettem és gyomláltam, azon tűnődtem, hogy mikor leszek
készen. Rájöttem, hogy ez a mű részemről nem befejezhető. Egyetlen mű van, a
meg váltás rnűve. Megváltani a földet és a cseresznyefát és a paprikát és arigót
és a szomszéd kutyáját és a szomszédot. Ez a rnű, Az egyetlen mű. A jázmint és
az olajat. Megváltani úgy, hogy reszketve bámulom és mikor illatát beszívom,
szédülök. Mert a zene megmarad. Az egyetlen valóság Isten és a káprázat meg
marad. A varázslat megmarad. Itt vagyok es itt élek ebben az imagínációban és
mulandóvá kell tennem magam, hogy olyan legyek, mint a jázmin és az olaj. Egy
szer vagyok, hogy örökké legyek. Ahhoz, hogy egyszer legyek, ebben az illat
ban és ebben a zenében legyek, nem befejezhető mű. Atvalósulni. Soha sincs ké
szen. Ez az egyszer. Ez az örök. Ami káprázat és látomás. És ami megmarad.
Orök ké megmarad.

IV

A mítosztalan valóság magatartása a derű. A derű a meg nem zavarható tiszta
üresség. Arról ismerem fel, h<:>gy nincs zenéje. Mert nincs ellenállása. Transz
parens. Onmagán az egészet áteresztí. Amikor a lélek a valóságba lép, megfog
hatatlan lesz és meghatározhatatlan. Amikor a káprázaton teljesen kívül van,
vagyis amikor a varázslatból kimászott és fejét kidugta és látja, hogy itt nincs
semmi és ez a semmi ő maga és itt van itthon, mert ez a valóság és itt nincs többé
látomás és mitosz és zene és sors és tükör. Itt lakni annyi, mint derű. Ez a létezés
teljessége. Úgyis meg lehet fogalmazni, hogy csak annyiban vagyok valódi,
amennyiben derült vagyok.

Amikor a derűt elvesztem, meg kell zavarodnom. Ez az, amit az Upanishadok
abhimana-nak hiv. Az őrületszerű megzavarodás. Böhme turba-nak mondja. A
zavaros homály. Megtört létünk imaginációja. A káprázat és a mítosz és a zene.

Kicsoda és milyen módon és milyen fokon valódi? És mit jelent valódinak len
ni? Effektiv módon létezni. 1\ szavakat beváltani. A mindennapi kötelességet'
megtenni. Az óra követelményét felismerni és megtartani. Új és nagy mérték.
Kicsoda mílyen mértékben tudott átvalósulni és megvalósulni. Nem úgy általá
nosságban. Ténylegesen, minden órában, nem elvileg, hanem konkréten itt és
most és ma. Nem nagy szájjal beszélni róla, és hirdetni és írni róla és szónokoini.
Ez svihákság. Ha az ember ezt a kérdést bárkinek fölteszi, máris lemérte. Ki az,
aki maximálisan önmagát megvalósultnak tarthatja, nincs adóssága és nem tarto
zik sem a más, sem a maga létének és nem tévelyeg állétezések zavarában. Ki
az, aki a turba-ból kimászott? Onmagát mindenkinek meg kell valósítania. Alku
nincs. Ebben az átvalösulásban a tükör a varázslat, ami a világ, a jázmin és az
olaj, a káprázat. Valódinak kell lenni. Létemet az utolsó fillérig be kell váltani.
S mivel az egyetlen valóság Isten, hozzá hasonlóvá kell válnom. minden egyéb
elporlad és elmúlik és az enyészetben eloszlik és amikor az ember meghal, csak
azt viszi magával, ami valódi, a többi a nemlétezőben marad. Csak azt vihetem át,
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ami tiszta. Amit, ha megkopogtatok, cseng. Ami üres és igy meg nem zavarható.
A derű. 'Megfoghatatlan és meghatározhatatlan. .

Ezt az új nagy mértéket megkisérlem önmagamra alkalmazni. Az élet arra való.
hogy az ember belőle valami nagyot csináljon. Egyébként nincs értelme: A derű

a kedély dolga és nem az ösztöne. Az ösztön az elkorcsosult és leszűkült intelll
gencía, állativá lett létünket tartja fenn. Intelligencia. hogy hol, míkor, mit kell
hazudni. Az ösztön teljes egészében praktikus, földi életre való, ami mögötte van,
mindig az én és gondja, a táplálék, a biztositás, a jó szimat. A kedély nem prak
tikus, hanem Mária-tulajdonság. Nem alkalmazkodik. "Kevés dologra van szük
ség, talán csak egyre." Az ösztön túr, ás, fut, liheg, öl, eszik, emészt, keres, szag
lál, támad, szorgalmatos az élet dolgaiban. A kedély a Mester lábainál ül és el
felejti, hogy ebédet kell főzni, és a gyerekek sírnak és a tehén az istállóban bőg

és ki kellene seperni és az edény elmosatlan és a kancsóban nincs viz, mert kevés
dologra van szükség, talán csak egyre. Jázmin és olaj. Nem főzhetek belőle főze

léket és nem gyűjthetem takarmánynak. Az ösztön háborog, de a kedély az olajfa
alatt ül és tudja, hogy csak erre az egyre van szükség. Ez a bizalom és a hit és a,
béke és a világosság túlsúlya. Ez az idill. Osztön állandó turba. A kedély egy
csepp az üdvözültségből. A kedély a lélekben ül, angyal, mindig nő, ieány, jáz
minfehér bőre van és leheletének olaj illata. Beatrice és Dulcinea, néha Puck,
néha Antigone. Nincs irtózatosabb, mint á sötét kedély. A turba. Mikor Lady
Macbeth, vagy Goneril. A kedély kék, mint az ég májusban a virágzó jázmin fö
lött. A kedély ellensége az ösztön, a nyargalás, a gond, a nyüzsgés. A kedély az
emberi léleknek az a része, amelynek az üdvvel állandó kapcsolata van. A ke
délynek nincs mítosza és nincs zenéje és nincs tükre. O maga a tükör. A sorsból
kínyúlik, Rajta tudom megnézni, kicsoda milyen triértékben valósult át. Akiben
az ösztön erős, az okos és lohol és jóllakik és seper, vizet hord és siet. A káprá
zatban él, mint a többi sötét állat és nem tudja, hogy mindez fölösleges. Csak
egyre van szükség. Aki az olajfa alatt ül és elbámul, az átvalósult. Nem fél, hogy
éhen hal. Nem akkor vagyok valódi, ha ösztöhörnmel, hanem, ha kedélyemmel
élek. Az össtön mindig gondoskodik, a holnap, a holnap..Mit együnk, mít igyunk.
A kedély ideje a pillanat. Virágzik. A mísztériumot éli, amikor az, ami a legbelül
van, kifordul. Jázmin és olaj. Es csak a pillanatban való teljes jelenlétből fakad
valódi jövő. Az az idő, amit az ösztönben élek, elporlad a semmiben. Amit a jáz
minbokor tövében töltök, az megmarad. Ahogy a zene megmarad és a mítosz
megmarad és a varázslat megmarad.

Minden matematikai műveletnek létezésműveletfelel meg. A számok művelete

a gyökérművelet, mert a szám a legelső varázslat, a legelső tükör. Azon a helyen,
ahol a valóság és a káprázat elhajlik, ahol a kettő a bűnbeeséskor eltörött, áll a
szám. A differenciálás megfelel annak, amit individuációnak hivnak. Mindig
egyénibb vagyok, sokrétűbb és árnyaltabb és összetettebb. Az integrálás az, ami
kor mindig általánosabb vagyok és egyszerűbbés tömörebb és egyértelműbb.Az
átvalósulás művelete a mathézísben eddig ismeretlen, a differenciálás és integrá
lásnál alapvetőbb és elemibb, talán ez az, amit keresnek, de még nem találtak
meg, ez a megvalósulás (megvalósítás) művelete. Csak az alkimia tud róla. A
megváltásművelet. Ez az, amikor szimultán a mínőségtelen szellemben élek és
üres vagyok és semmi és Ungrund és infinitezimális, de ugyanakkor a káprázat
ban és a varázslatban és tele vagyok és a böség vagyok. Az ismeretlen művelet

az átvalósulás művelete. Amikor létemet beváltom. Effektív leszek. Amikor jelen
vagyok s amikor az, amit élek, megmarad. Ezért marad meg a mítosz és a költé
szet és a festmény és a zene. A rigó éneke. A diófa. A jázmin és az olaj.

Amikor a nap a Rák jeIébe lép, június huszonegyedikén, a fülemüle azonnal el
hallgat. A rigó néhány nappal később. Ha az idő hűvösebb és esős, még július
nyolcadikáig énekel. A levendula virágzik. A fák elérik legnagyobb lombsűrűsé

güket. Az erdei réteket a rezgőfű borítja el. Az érlelés kezdete. A kakukk már
nem szól. A nyár hangja más, mint a tavasze. A mámor elmúlt. Nem a zene, ha
nem a festészet ideje. A mámor elmúlik, de a csoda megmarad. Alles stehet im'
Wunder. Atvalósulni nem befejezhető mű,
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