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Az alsó kereszt a körrel egybeolvasva Vénusz 
(Aphrodite), ebben az esetben a kör: tükör, a ke-
reszt: tükörtartó (Vénusz tükre). A kör lehet vulva 
is, Vénusz vulvája, a kereszt hímvessző, egybeol-
vasva: közösülés. A kereszt önmagában a keresz-
ténység, Krisztus. Innen vissza, fel a körhöz, az a 
kereszttel: a nő, Szűz Mária, aki (most éppen fejjel 
lefelé) a Holdsarlón ül mint Nagyboldogasszony… 

Merkúr asztrológiai-asztronómiai jelét némi 
fantáziával akár botnak is nézhetnénk, ún. Her-
mész-botnak, vagy ún. hírnökbotnak, amely a 
kereskedelem ősi asztrológiai szimbóluma, a 
Caduceus… 

Antiochiust, akiben Hermész „botját”, hermáját, 
phallosát is fellelni véltük, felfoghatjuk egy olyan 
kereskedőnek, aki ragaszkodik árujához, arájához, 
eladó lányához, Periclest pedig ebben a kontextus-
ban olyan vevőnek kell elképzelnünk, aki nem vevő 
a nem eladó arára, és (Hermész-)bottal üthetjük 
nyomát, de aki nem hiszi, járjon utána… 
 
* Merkúr jele: 
 
Hagymás István Shakespeare-látlatok I. – János király; 
Julius Caesar; Antonius és Kleopátra; Athéni Timon 
című tanulmánykötete 2016-ban jelent meg a Muravi-
dék Baráti Kör Kulturális Egyesület gondozásában. A 
készülő, Shakespeare-látlatok II. című kötet egyik feje-
zete a Pericles-tanulmány, amelyet 3 részben közöltünk. 
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Lappangó neszek  
   Bognár Géza művész úrnak 
 
…mint fakadó csorbulatlanságok 
szántódnak erre, az öblösült hangok –  
körbedöngölő orgonákként, az 
arcokra hajlón… 
mikor múlnak a fénytelenségek, teljesbe 
cserélve, az eddigi ízeket – pattanó 
vonásokat dobva, az áhítozókra és mint 
lappangó neszek, a liliomosodott fülekbe 
már dagadón dörögnek, derék zengetegeket 
lehelve… hisz itt van ő, a mester, ingó 
fodrokban, a síkból kidomborulva – áradatát 
majd felénk hajtva, ifjúkat, őszeseket 
űző kalandba, …minket rángatva és mint 
fékezhetetlen dalok, ömlenek a mondatok –  
libegő öltözetbe hozón… és sebesednek az 
emelkedések, már futva szarvasuló seregletbe, 
miközben oltalmaznak mindannyiunkat –  
csapkodatlan göröngyöletben, már 
meg-megnyugtatva… tisztelő szigetet 
dobva, a ránk kacsintgató húrokra és a 
lég égetegének harangja, feszül, már 
sebezhetetlen bizalomban… 
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