
 

1998. janu r - I. vfolyam, 1. sz má é á

"Írjak,  azt  mondják,  írjak,  így  akarják,  kérnek  és  nem  tudják:  írnom  kell,  amúgy  is,  írni 
tartozom. Kegyetlennek gondolnak, hiszen legkegyetlenebb magammal vagyok, elszámoltatom 
magamat, mert magam vagyok, magam. Szép ez a lét, létezés ugyanakkor, örülök élni, halni, 
fájni,  megtanultam  azt  hiszem.  Régóta  várok  hangokra,  jelekre,  pedig  nem  jönnek,  nem 
jöhetnek, mert nincsenek, süket az éter, csend van, meg kellett értenem, egyedül vagyok és így 
is  voltam mindíg, nem pedig:  magamra maradtam. A mindent ismerés kívánsága hasogatja a 
mellünk,  egyedül  vagyunk,  egyedül,  együtt  is,  együtt  még  egyedülebb,  mint  egyenként. 
Magunkra utalva lobogunk, mint a fáklyák. Ki lágyabban ég, ki keményebben, ki több fényt ad, 
ki kevesebbet; égünk. Termékenyen élni szép, terméketlenül létezni csúf. Szétfeszít bennünket 
a magány, hogy egyedül születtünk, egyedül halunk meg, egyedül kell hát élnünk. és kellenek 
hozzá társak persze, fő-és mellékszereplők, kellenek barátok, ellenségek, közömbös szemlélők, 
de végigcsinálni, azt egyedül kell, koponyám csöndjében ülök, magam vagyok. ......" 

Kovács Ákos: Napló feletteseimnek
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Invok ci  á ó

Magunkra maradt  árnyakként  létezünk.  Keressük az utat,  a bölcsek ösvényét,  amin minden 
lépés egyre közelebb visz a halhatatlanság felé.
Ákos szavaival élve: A mindent ismerés kívánsága hasogatja a mellünk .....
Ez az újság azért indult el,  hogy kovakő legyen a remete lámpásának fényéhez, azért,  hogy 
írásaink, ötleteink, a tanulmányok és irodalmi alkotások nektek is segítséget nyújtsanak ahhoz, 
hogy  megtegyetek  egy  újabb  lépést,  megértve  azt  a  sok-sok  csodát,  amiben  élünk  és  amik 
vagyunk.
Terveink között olyan novellák, versek, hírek, szemelvények megjelentetése szerepel, amik a 
szellemi úton járók gondolatait  és tudását  próbálják a beavatottak számára elérhetővé tenni.
Kíváncsiak  vagyunk  a  véleményetekre,  és  arra,  hogy  mit  látnátok  szívesen  ebben  a 
kiadványban.  Ha  elakadtatok  valamiben,  és  segítséget  szeretnétek  kapni  a  folytatáshoz,  az 
olvasói rovat hasábjain üzenhettek, kérhettek újabb anyagokat, információkat - az olvasóktól és 
a szerkesztőktől is - további kutatásotokhoz.
A  címünkre  érkező  névvel  és  címmel,  vagy  telefonszámmal  ellátott  pár  soros  hirdetéseket 
ingyenesen közzétesszük.
Várunk tőletek saját  műveket,  esszéket,  híreket,  érdekességeket,  melyek közül a színvonalas 
írásokat megjelentetjük.
További sikeres keresést és jó utat kívánunk a "termékenyen égő fáklyáknak": 

- a főszerkesztők: Nayah és Osara -
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A Wicca t rt nete ö é

A Wicca, más néven Zöld Boszorkányság a látható és láthatatlan természet tiszteletén alapuló 
több ezer éves mágikus termékenységkultusz folytatása. A természet, a béke, és a mágia vallása. 
(A Wicca jelentése meghajlítani, megváltoztatni. Azokra az emberekre utal,  akik meg tudják 
változtatni a valóságot.)

A Wicca Európában az 1940-es 50-es években született újjá. A Boszorkányság megújítása Gerald 
B. Gardner (1884-1964) nevéhez fűződik, aki 1939-ben csatlakozott egy dél-angliai, akkor még 
titokban  létező  boszorkánycsoporthoz,  majd  később  saját  coveneket  alapított,  s  írásban  is 
lefektette a modern Wicca alapjait.

A  vallásnak  ma  már  több  százezer  követője  van  a  világon,  főként  Nyugat-  Európában  és 
Amerikában, akik covenekben, hivatalos Egyház keretein belül végzik munkájukat. (A coven a 
latin conventus - gyűlés, gyülekezés- szóból származik.)

A boszorkányok titkos tanításait  az Árnyak Könyve tartalmazza. Minden csoport  és minden 
boszorkány  saját  könyvvel  rendelkezik.  Ebben  az  ősi  tudást  viszik  tovább  és  a  saját 
tapasztalataikat is feljegyzik.

Szervezeti felépítése és beavatási fokozatai

A  beavatott  tagok  csoportja  három  részre  oszlik.
A  legalacsonyabb  fokozat  az  avatott,  a  második  a  pap  és  papnő,  a 
harmadik pedig a főpap és főpapnő.  A főpapi  vagy főpapnői  fokozatot 
minimum 5 év tanulás után lehet elérni. Az avatottak, papok, papnők a 
főpap vagy a főpapnő tanítványai. Egyéni fejlődésük ütemében léphetnek 
tovább. Az első szintű beavatás legkorábban 1 év tanulás után lehetséges.
Az  avatottak  feladatai  közé  tartozik  az  oltár  felállítása,  a  rituálé 
kellékeinek  előkészítése,  a  hely  megtisztítása,  a  vallás  történetének 
ismerete.

A  papok  és  papnők  feladata  a  vallás  és  a  szertartásrend  teljes  körű  ismerete,  az  avatottak 
fejlődésének segítése, a szertartás helyének felszentelése. ők a a főpap és főpapnő segédei.

A főpapok és főpapnők feladata a fentiek ismerete mellett a szertartás vezetése, az Isteni Pár 
meghívása, az Isteni energiák közvetítése. Az egyes csoportoknak egy aktív főpapja és egy aktív 
főpapnője  van.  Az Isteni  Erőt  a  rituálé  alkalmával  a  vezetők  feladata  a  résztvevők számára 
elérhetővé tenni.
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Szertartásrendje 

A vallás tagjai a szertartások alkalmával közösen nyilvánítják ki tiszteletüket az Isteni Pár felé, 
valamint kérik segítségüket a főpap és a főpapnő irányításával, akik egyben az isteni energiákat 
is közvetítik a hívők felé. A rituálék az alábbiakban felvázolt szertartásrend alapján történnek, 
az aktuális alkalom sajátosságainak figyelembe vételével. 

1. A tagok, beleértve a főpapot és főpapnőt is,  testiekben és lelkiekben megtisztulnak és 
felkészülnek a rituáléra. 

2. A szertartásban aktívan résztvevő beavatott tagok előkészítik az oltárt és felszentelik a 
szertartási eszközöket. 

3. A főpap és a főpapnő meghívja az Isteni Párt, és segít létrehozni a kapcsolatot a felsőbb 
lény és a hívek között. 

4. A tagok tiszteletüket fejezik ki az Isteni Pár előtt és esetleg segítségüket kérik. 
5. A vezetők beszédet intéznek a tagokhoz az éppen aktuális témakörben. 
6. A jelenlévők létrehozzák a Boszorkánykúpot, ami egy örvénylő energiatölcsér, és ennek 

erejét használják fel az aktuális célok elérésére. 
7. A tagok megköszönik az Isteni Pár jelenlétét, segítségét, a vezetők lezárják a szertartást. 

A Wicca ünnepei

 

A Wiccának nyolc fő ünnepe van. (A téli és a nyári 
napforduló, a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség, és 
ezek felezőpontjai.) Ezek neve szabbat.

-Imbolc  (Imbolg,  Oimelc):  február  1.  A  növekvő 
fény, a megtisztulás, a tűz, a gyertyaszentelés, a szűz 
istennő ünnepe, új tagok avatása.

-Ostara  (Eostara):  március  21.  (tavaszi 
napéjegyenlőség) A tavasz, az ébredő természet és az 
életerő ünnepe.

-Beltane ( Beltene, Walpurgis): május 1. A szerelem, az Isteni nász, a természet, a fák, a 
lombok, virágok, a meleg, ünnepe

-Litha (Midsummer): június 21. (nyári napforduló) A tüz, a nyár, a termékenység és az 
ereje teljében lévő Napisten és a termékeny Földanya ünnepe, rituális tüzgyújtás, a tüz 
átugrálása

-Lughnasadh (Lammas): augusztus 1. Lugh isten és a termékeny Anyaistennő esküvője, a 
gabona, az aratás, a termékenység, az új kenyér, a játék ünnepe.

-Mabon (Modron):  szeptember 21.  (őszi  napéjegyenlőség) A gyümölcsérés,  a szüret,  a 
bőség, a harmónia, az egyensúly, a megelégedettség és a Földanya (Modron) ünnepe.
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-Samhain  (Halloween):  november  1.  Az  ősök,  a  halottak,  az  alvilági  Agancsos  Isten 
ünnepe, a kelta újév kezdete

-Yule: december 21. (téli napforduló) A Nagy Istennő gyermekeként újjászülető Napisten 
ünnepe, a téli napforduló, a fény újjászületése.

A kisebb ünnepek, például a telihold ünnepek, vagy a nemzetenként változó ünnepek 
neve esbat.

Magyar ünnepek

 
-Szent György nap - április 24. A gellérthegyi találkozó napja.

-Luca nap - december 13. A Sötétség ünnepe.

A Wicca Istenei

 

A  különböző  irányzatok  egy  Isteni  Párt  tisztelnek.  
Az Agancsos Isten a természet körforgását, megújulását, a 
termékenységet  szimbolizálja.  A  kelta  tradícióban 
Cernunnos  (Carnún)  néven  szerepel.  
Női  párja  a  Nagy  Anyaistennő  (egyes  tradíciókban 
Földanya, vagy a Háromarcú Holdistennő). A Nagy Istennő 
hármassága a hold három fázisát jeleníti meg. A növő hold 
a  Szüz  Istennő,  a  telihold  a  termékeny  Anyaistennő,  a 
fogyó  hold  pedig  az  öreg,  terméketlen  Banyaistennő.  A 
különböző  mitológiákban  például  Artemisz,  Aphrodité, 
Hekaté  (görög),  Morrighan,  Macha,  Badb  (kelta),  Eriee 
(Eriu, Eri, Eire), Fodhla (Fotla), Banbha (Banbna, Banba) 
(ír) stb...

Az újpogány mozgalmak újra előtérbe helyezték az Anyaistennő tiszteletét, kiegyenlítve ezzel a 
férfi istenek több évszázados uralmát.

Az Isteni Pár a különböző tradíciókban, mitológiákban és rendszerekben más- más formában és 
néven jelenik meg, ami természetesen ugyan annak az Erőnek a különböző megnyilvánulási 
formáját takarja.
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A Wicca legismertebb irányzatai

A Wiccának több ismert irányzata van.  Ezek alapjaikban,  hitvallásukban megegyeznek, csak 
szertartásrendjük, mitológiai hátterük különbözhet egymástól.

A leghíresebb irányzatok  közé  tartozik  a  már  említett  Gardner  által  alapított  Gardneriánus 
Wicca.  ők  a  természet  közelségének  fontosságát  hangsúlyozzák.  Közülük  sok  covenben 
meztelenül végzik a szertartásaikat, ami a csoporton belüli egyenlőségre utal. Ezt az irányzatot 
Skyclad-nek, Égbe Öltözöttnek is nevezik. Leghíresebb képviselői Doreen Valiente, Patricia C. 
Crowther és Monique Wilson, akik még Gardnertől nyerték el beavatásukat.

Sokban  hasonló  az  Alex  Sanders  által  létrehozott  Alexandriánus 
Wicca  is,  csak  nagyobb  hangsúlyt  fektetnek  a  szertartásokra. 
Leghíresebb  Alexandriánusok  Janet  és  Stewart  Farrar  és  dr. 
Vivianne  Crowley.
A  Tradicionális  vagy  Örökletes  Boszorkányság  a  családi 
hagyományokra  épül,  általában  titokban,  zártan  müködik. 
Leghíresebb képviselõje Old George Pickingill.

A  Szász  Boszorkányság  az  angolszász  tradíciókra  épül.  Istenpárja 
Freya  és  Wotan.  Kidolgozója  és  jelenlegi  vezetője  az  amerikai 
Raymond Buckland.

Hasonló az Északi (Nordic) vagy Germán Boszorkányság. A mágikus erejü rúnák erejét, a hősök, 
harcosok  kultuszát  elevenítik  fel.  Istenként  Odint,  a  germán  mitológia  főistenét  tisztelik.
A Dianikus Wicca a Wicca feminista irányzata. A Nagy Istennőt Diana néven tisztelik. Csak 
nők  lehetnek  a  tagjai.  (Vannak  leszbikus  coveneik  is.)  Követői  közé  tartozik  a  magyar 
származású Zsuzsanna Budapest (Mokcsay Zsuzsanna).

A Sámánisztikus Boszorkányság szintén erősen feminista jellegü irányzat, táncokkal, zenéléssel, 
dobolással.  Férfiak  is  tagjai  lehetnek.  Nagy  súlyt  fektetnek  az  Egység  és  az  Egyensúly 
megértésére. Nincsenek vezetőik. Híres képviselőjük Shan, aki előzőleg Dianikus csoport tagja 
volt.

A  Tudományos  Boszorkányság  (Boszorkányság  Mint  Tudomány)  szintén 
Amerikában jött  létre.  Vezetője  Laurie  Cabot.  A mágikus  és  parapszichológia 
tudományokat helyezik előtérbe.

A Faery Tradition a tündér-hagyományokkal foglalkozik. Irányítója és vezetője 
az amerikai Victor Anderson.

Az Amerikai Kelta Wicca hozzánk hasonlóan a kelta tradícióra építi rendszerét. 
Alapítója Jessica Bell. (Lady Sheba)
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A Wicca hitvallása

Ami közös a különböző tradíciókban:

-A látható  és  láthatatlan  természet  tisztelete,  szeretete,  az  örök  körforgás  elfogadása.
-Az Isteni Pár tisztelete, tehát a férfi és női aspektus egyenrangúságának elfogadása Isteni 
és emberi szinten egyaránt.

-Etikai  szabálya,  tanítása:  Azt  teszel  amit  akarsz,  csak  ne  árts  másoknak!  

A Wicca minden okkult,  metafizikai,  filozófiai  és  vallási  rendszert  elfogad.  Tanításai  között 
megtalálhatók az ókori misztériumok ugyan úgy, ahogy a sámánizmus egyes elemei, a keleti 
filozófiák  vagy  az  okkultizmus  és  a  rituális  mágia.
A Wicca szabad vallás, nem térít,  nincsenek dogmái, parancsolatai.  A csoportok vezetői sem 
uralkodnak  a  coven  tagjai  felett,  csak  tudásszintjük  különbözteti  meg  őket  a  többiektől.  A 
boszorkányok  legfontosabb  tevékenységei  a  természet,  a  Föld  védelme,  és  a  gyógyítás.

A Boszorkányok mágiája

A Wiccának három fokozatát különböztetjük meg: 

• az első a mágikus hit és a hagyományok megőrzése 
• a második a misztikus tudás megszerzése 
• a harmadik pedig a mágikus erő használata. 

Az ősi hit fontos része a mágia, amit bárki gyakorolhat. A boszorkányok szerint nincs külön 
fekete és fehér mágia. Cselekedeteink, céljaink határozzák meg mivé alakul. Minden tudást és 
erőt lehet pozitív és negatív cél érdekében alkalmazni. Mi azonban nem használjuk romboló, 
pusztító szándékkal, mert ez ellenkezne a természet tiszteletével, és a hitünkkel.

– Nayah-
–
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Az noki m giaé á

 
Dr.  John  Dee  (1527-1608)  I.  Erzsébet  királynő 
udvari  asztrológusa  volt.  1581-ben 
megismerkedett  Edward  Kelly  (1555-1595) 
médiummal, aki azt állította,  hogy beszélni tud 
az angyalokkal kristálygömbjén keresztül.  Kelly 
lerajzolta az énoki betűket, aminek segítségével 
kidolgozták az énoki mágia rendszerét.
Közösen fordították le az énoki nyelvet. Dee az 
angyalokkal  az  ún.  "őrtornyokon"  és 
"Aethyr"-eken keresztül lépett kapcsolatba. Kelly 
volt  a  médium,  Dee  pedig  mindent  hűen 
lejegyzetelt.
Dee kutatásainak egyik fô eredménye egy tábla-
sorozat volt, amelyet négyzetekre lehet bontani. 
Minden négyzetben betűk voltak, ezek az énoki 
ABC  angol  megfelelôi.  Ezekbôl  lehet  kirakni 
azoknak az istenségeknek a neveit, akik az adott 
négyszög által szimbolizált régiókat uralják. Ezek 

a táblák jelentik a láthatatlan szférák letérképezését, amelyek a fizikai világ körül vannak. 1659-
ben adták ki dr. John Dee naplóját, ami fôképp a szellemi lényekkel való kapcsolattartásáról 
értekezik.
Dee munkájának kis visszhangja akadt, egészen a 19. századig, amikor a titkos angliai Adeptusok 
testvérisége,  akik  magukat  Golden  Dawn  hermetikus  rendjének  nevezték,  használni  nem 
kezdték Dee rendszerét. Meghívták az énoki istenségeket, asztrális utazásokat tettek ezekbe a 
régiókba  és  tudományos  magyarázattal  szolgáltak  saját  fizikai  tapasztalataikra.
Egy  tagjuk,  a  híres-hírhedt  Aleister  Crowley  beutazta  mind  a  30  Aethyrt,  és  tapasztalatait 
gondosan lejegyezte. (The Vision and the Voice) 

– Osara -
–
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A n polyi rendszer á

Az alábbi levezetést Aleister Crowley - Thot Tarot című írása alapján közöljük. A számmágia 
alapjait  és  a  Teremtés  folyamatát  egyaránt  magában foglalja,  a  kabbalisztikus  elképzelésekre 
támaszkodva.  
Kiindulópont:  az abszolút nulla,  a semmi = "Ain Soph",  a korlátozás nélküli  nemlét, a tér = 
puszta jelenlét bemutatása kell = "Ain Soph Aur", a korlátlan fény = a hely elképzelése, ahol van 
= pont (pozíció), az egyes szám = a helyet le kell írni, definiálni kell valamivel = másik pont 
elhelyezése, a kettes szám, a vonal = a két pont közötti  távolság és különbségtétel = felület, 
háromszög, sík, a hármasság = nem lehet többé az ideák világában mozogni = negyedik pont, a 
létezés kritériuma, ahol kilép az ideák világából, a négyesség.
Így a nemlétbôl kifejlôdött a létezô.
De itt még semmilyen változás nem lehetséges. Rákényszerülünk az ismert valóság analizálására 
= az ötödik pozitív elképzelés a MOZGÁS.
Ez magába zárja az IDÔ elképzelését is. = van egy olyan pont, ami öntudatos lehet, képes lehet 
arra,  hogy  magát  a  már  meglevô  pontok  fogalmaiban  meghatározza.  =  a  hatos,  a  rendszer 
középpontja.  

 Hindu analízis - Vedanda rendszer:

Az egzisztencia feltételei: 

• Sat - a lét egzisztenciája, magában véve 
• Chit - a gondolkodási képesség és megértés 
• Ananda - a gyönyör 

Ezekbôl származik a fejlôdés lehetôsége.
"A lét, gondolkodás és boldogság képezik a lehetô legkisebb minôségeket, amelyet egy pontnak 
birtokolni  kell  ahhoz,  hogy  igazi,  az  értelem által  észrevehetô  tapasztalatot  szerezzen  saját 
magáról." = 9,8,7

10: a valóságismeret. Azon a felismerésen alapul, hogy a pont az elôbbi 9 kibontakozásaiból épül 
fel. 

– Osara -
–
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Versek 

Tűz és Jég 

Olyan mint a halál
a vörössel írt levél
belőled száll fel
mint távoli füstcsík
hamvadó máglyák
összefonódó szent
üzenete rebbenő
ima a hideg égbe
hited csendes ígérete
csak a pogány isten
látja lehajtott fejeden
a vérből font koszorút
hát táncolj neki a tűzben
és meztelen tested
olvassza meg körötte
a feledés jegét 

1997. 11. 26. - Nayah -

Ezüst úrnő 

Mint magányos állat az éjben, ki
vad bérc tetejére hág hogy elérjen,
oly vadul üvöltve sírom szent dalom
feléd örökké megújuló csábító Úrnőm
és lágykarú Anyám
Te segíts ha mindent lezártam, mikor
elhagy hitem te nyújtsd felém fehér
karod óvó-borzalmas ölelésbe szorítva
elkárhozott vad gyermekét az égnek,
szeress akkor sötéten és puhán, majd
maradj mellettem ősi szemfedélnek,
s ha elhal üvöltő hangom a szélben
kérlek fejezd be megkezdett imám 

1995.-1997. 10. 26. - Nayah - 

Nefelejcs 

Kicsiny virág
sírhant szélén
lehajtja szép fejét
múló lélek
tiszafa-élet
valaki véget ért. 

1997. 11. 22. Budapest - Osara - 

Együtt lógunk 

felakasztott
tölgy-kemény
adeptusok
fejünk mellett
fityeg a hold
míg lengő
lábaink ütemére
jó tanítványok
pókhálóból
fonnak hidat és
baglyok odvából
építenek oltárt 

1997. 12. 03. - Nayah - 
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A madár 

Hittel ragadtam szent kardot
és a csend lehajtott fejjel figyelte
mint indulok új ösvényeken
régi köpönyegem vadul csattogott
mögöttem - sólyomszárnyak vakító röpte -
ahogy szelek dagasztották súlyos nagy
lendületté megdobbant lábam alatt a föld
az én legszentebb nyitott öl? anyám
és sziklák remegtek ahogy sarum
tapodta szép konok homlokuk
hittel ragadtam szent kardot
és szemembôl a felhôk fölé röppent
a világok hídja - a legszebb madár 

1998. 01. 05. Budaörs - Osara -

Életforma 

Szobor vagyok.
Formába dermedt testemen
megcsillannak az ívek.
és az emberek
azt mondják:
a szobor lelke táncol. 

Budapest, 1994. vége  - Osara -

K nyvismertetö ő

Részletek Robin Hobb: A nép orgyilkosa című könyvéből. 

"Az  önmagunkat  középpontba  helyező  gyakorlat  egyszerű.  Nem arra 
kell gondolni, mit akarunk tenni. Nem kell arra gondolni, mit tettünk. 
Aztán nem kell arra gondolni, hogy nem gondolunk azokra a dolgokra. 
Akkor  pedig  megtaláljuk  a  Most  nevű  helyet,  az  időt,  ami  a 
végtelenségig húzódik, és valóban csak az egyetlen idő. Akkor, azon a 
helyen végre lesz idôd önmagad lenni.
Létezik  egyfajta  tisztaság  abban,  ha  csak  alszol,  eszel  és  vadászol. 
Végtére is, mindenkinek csak erre van szüksége. Egyedül futottunk, mi, 
a Farkas és nem hiányzott semmi. Nem vágytunk szarvashúsra, ha egy 
nyúl ugrott elénk, és nem irigyeltük a hollókat, amiért a maradékunkat 
csipegették.  Néha emlékeztünk egy másik időre és egy másik módra. 
Amikor eszünkbe jutott,  eltűnődtünk,  vajon mi lehetett  olyan fontos 
benne. Nem öltük meg, amit nem tudtunk megenni, nem ettük meg, 

amit nem tudtunk megölni. Alkonyatkor és pirkadatkor volt a legjobb idő a vadászatra, a többi 
idő pedig az alvásra. Ezen kívül az időnek nem volt jelentősége.
A farkasoknak, akárcsak a kutyáknak, az élet rövidebb dolog, mint az embereknek, ha a napokat 
és az évszakokat számlálod. De két év alatt egy farkaskölyök megtesz annyi mindent, amennyit 
egy ember húsz év alatt. Eléri teljes erejét és nagyságát, megtanul mindent, amire szüksége van a 
vadászathoz,  a  vezérséghez,  vagy ahhoz,  hogy jó  pár  legyen.  életének  lángja  rövidebben és 
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fényesebben ég, mint az emberé. Egy évtized alatt többet tesz meg, mint egy ember ötször, vagy 
akár hatszor annyi idő alatt. Az idő nem fukar ahhoz, aki a mában él. ....... Éjszem. Változtató. 
Gyertek. Gyertek most. Hamarosan túl késő lesz. ......
Egy varjú leszáll,  nem messze.  Hopp, hopp. Elfordítja a fejét.  A játék kedvéért felé kapunk, 
megint repül. Mind a mienk. Hús nappal, és hús éjjel.
Gyertek hamar, gyertek most. Gyertek vissza hozzánk. Szükség van rátok. Gyertek, gyertek.
Nem  megy  el.  Hátrasunyjuk  a  fülünket,  de  még  mindig  halljuk,  gyertek,  gyertek,  gyertek 
Elveszi  az  örömünket  a  nyüszítésével.  Elég.  Eleget  ettünk  mostanára.  Megyünk,  csak  hogy 
megnyugodhasson.  .......
Gyertek  ide,  gyertek.  Éjszem,  Változtató,  hívlak  benneteket.  Gyertek  hozzám.
Az erdő véget ér. üres domboldal van előttünk, azon túl pedig egy lapos, sivár hely. Túl nyitott. 
A fagyott hóban nincsenek nyomok, de a domb aljában két ember áll. Falka Szíve gyorsan és 
keményen ás. A lehellete füstölög. A másiknál fény van, túl világos, amitől nehéz odanézni.
Falka Szíve abbahagyja az ásást. Fölnéz ránk.
Gyere mondja, gyere. .......
....... meggörnyeszti a hátát, a másik pedig segít neki. Kihúznak valamit a gödörből. A bűzétől 
felborzolódik  a  bundánk.  Megfordulunk,  futáshoz  készülünk,  körözünk,  de  nem  tudunk 
elmenni. Félelem van, veszély, fájdalom, magány és vég érzése.
Gyertek. Gyertek le ide hozzánk. Szükségünk van rátok. Eljött az idő.
Ez nem az idő. Az idő örökkévaló és mindenütt van. Szükségetek van ránk, de talán mi nem 
akarjuk, hogy szükségetek legyen ránk. .......
Ereszd el, Éjszem. Ő nem a tiéd fogak élessége érződik a szavaiban, még mindig túl kemény 
szemekkel néz minket. De a tiéd sem mondja Éjszem.
Kié vagyok tehát?
Egy pillanatnyi ingadozás, egyensúlyozás két világ közt, két valóság, két hús határán. Aztán a 
farkas  megpördül,  és  elmenekül,  behúzott  farokkal,  át  a  havon,  egyedül,  el  a  túl  sok 
idegenségtől.  A  hegy  tetején  megáll,  az  égnek  fordítja  az  orrát,  és  vonyít.  Vonyít  az  egész 
igazságtalansága miatt.

-....... Gyerünk, fiú! Nem haltál meg, nem vagy halott - aztán hirtelen magához ölelt, szakállas 
arca nekidörzsölődött az enyémnek, és forró könnyei az arcomat áztatták. Elôre-hátra ringatott 
a hóban ülve, a sírom szélén. - Nem vagy halott, fiam. Nem vagy halott.

.......  Még most  is,  amikor  a  fájdalom erősen telepszik  rám,  és  egyetlen gyógyfű;  sem képes 
teljesen  elűzni,  amikor  eszembe jut  a  test,  ami  fogságban tartja  a  szellememet,  fölidézem a 
Farkasként töltött napjaimat, mint életem egy korszakát.  Kényelem rejlik a fölidézésében, és 
kísértés. Gyere, vadássz velem, suttogja egy hang a fülembe. Hagyd magad mögött a fájdalmat, 
és legyen ismét a tiéd az életed. Van egy hely, ahol minden idő csak a most, a választás egyszerű, 
és mindig a sajátod. A farkasoknak nincs királyuk." 
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Wiccca - Beltane ritu l  á é

Az alábbi részlet az 1996-os Missouri környékbeli covenek Beltane ünnepén hangzott el. Ezt a 
találkozót Sabbatmeet néven 1980 óta tartják együtt.

A Gaiát megszemélyesítő főpapnő szövege:
"Rengeteg nevem van. én Gaia vagyok és Demeter. Keleten úgy ismernek engem, mint Kwan 
Yin.
A szél a leheletem, az eső a vérem, a Nap melege éltem tüze. Tudd, hogy én benned vagyok és te 
bennem  vagy.  Mert  a  szerelem  kedvéért  vagyok  megosztva  és  az  egyesülés  lehetőségéért. 
Magamból formáztam szeretőmet. A mi egyesülésünkből jött az élet egésze. De Ő eltávolodott. 
Elfelejtette,  hogy  egyek  vagyunk.  Uralmat  és  irányítást  keresett,  de  csak  magányt  és 
elszigeteltséget  talált.  Az  Ő  magánya:  terméketlensége  és  különvalósága.
Tudd, hogy mikor szeretsz, engem szeretsz. Tudd, hogy mikor kívánsz, engem kívánsz. De azt is 
tudd,  hogy  mikor  gyűlölsz,  mikor  megvetsz,  magadat  gyűlölöd,  magadat  veted  meg.  
Ünnepeljük  meg  a  születésnek  és  a  szenvedélynek  ezt  az  évszakát.
De emlékezz, mindannyian egyek vagyunk." 
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