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L 1 B E R XCV 

BUD N 1 S VET 

POVEST ZA OTROKE I N DOJENCE 

(8 hebrej8kimi in latinskimi opombami za 

u~ene in preudarne) 

8pi8al Sir Alei8ter CROWLEY 

iz angLeš~ine v slovenš~ino preobrnil Janez Trobentar 

Ljubljana 2l.junij 1988 e.v. ali AN Illxviii e.n • 

(op.p.: poet,ična alegorija o odno8u duše 8 8vojim Genij em. ) 
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Virgo Mundi 

Adonai 

Pe.gasus 

Sphinx 

V.V.V.V.V. 

B UD N 1 s VET 

Ime mi je Lola. kajti jaz seffi Kl juč Na slade, 

in drugi otroc i iz mojih sanj me kličejo Lola 

Sanja . Ko sem zbujena, veste , jaz vem, da sanj am. 

torej morajo biti zelo nespametn i otroci, se v am 

ne zdi . Tud i ljudje so v sanj a h , k i so čisto od= 

rasli in prav grozni . A kar je naj važne jše, to 

j e p re bujena oseba . S&~o eden je , nikol i namreč 

n e bi moge l ob s t a j a ti nekdo , kako r je on. Ime nu= 

jem ga moj Pravl jični Princ . On j ezdi kon j a s 

p r ekrasnimi kri li, ki s o kako r od l a boda, i n 

včasih n a n e k em ~udnem s tvoru, k i je k akor lev 

al i b ik in ki i ma žen s k e prsi i n obraz ter oči 

brez dna. 

Moj Pravljični Princ je teman fant in zelo 

lep. Zdi se mi, da ga morajo vsi imeti rad i , pa 

se ga vendar vsi bojijo. On zre skozi vas, kakor 

da bi ne imeli na sebi ničesar, razep v zrcalu 

njegovega uma. Nikoli se ne reži ali zmrduje, 

nit_i smeje; kajti karkoli gleda, gleda tisto, 

kar je na oni strani in tako se nikoli nič~ne 

pripeti. Ustnice ima bolj rdeče kot ·katerakoli 

vrtnica, ki ste jo kdaj videri. In ko one ne 

drhtijo na mojih, vidi~ na njih poljub, kakor 

da bl poljubljal nekoga, ki ga ne vidite. 

Wo, vedeti morate, da je moj Pravljični 

Princ moj ljubimec, in nekega dne bo prišel in 

odjezdil z mano in me poročil. Ne bom vam pove= 
1, 

dala n~egoveg& imena, ker je prečudovito. To je 

med nama velika skrivnost. Ko sva se zaročila, 

mi je podaril tako lep prstan! 
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SigilIe Annuli 

1 . Cognominis 666 
2 . 1 Ordi ni s 

3 . I I Ordinis 

4 . III Or dinis 

I ncantatio 
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PR V 1 D E 1 

Bil je takšen : na njem je bil najprej njegov 

grb s soncem in nekimi rožami na nekakšni pa= 
lici, na katerem je bila napisana ene strašna 

številka. Potem je bil na nje~ en breg ljubkih 

cvetlic s soncem, ki sije nad njim, iznad pa 

ena rdeča vrtnica na zlatem križu, in potem 

ena trokraka zvezda, ki se je tako bleščala, 

da nihče ne bi mogel gledati vanjo, razen če 

bi im el ljubezen v očeh; sredi te pa je bil o 

eno oko brez veke. Ta vse vidi, bi si mislila, 
r 

ampa k , vidi te, -nikoli ne more zaspati, ke r 

nima veke. Ob s traneh pa je pisalo I . N.R.I. 

in T.A.R.O., kar pomeni veliko čudnih in č u= 

do vitih reči, i n tudi strašnih . Človeka , ki 

nosi ta prstan, n~hč e ne more rani t i, bi s i 

mislila. Ves je i z enega kosa ametis ta in moj 

PravIj ični Princ- mi---j e--pove dal: "Kadarkol i s i 
me zaželiš, poglej v ta prstan in me pokl iči 

vselej zelo nežno po mojem imenu, nato ga po= 

ljubi in ga obožuj ter se globoko za~ri vanj , 

in jaz bom prišel k tebi." Tako sem s i i zmi sli = 
la ljubko pesmico, ki jo povem vedno, ko se 

zbudim, kajti, veste, jaz sem zelo zaspana ~de= 

klica . in venomer toliko sanjam o drugih otroc i h , 

kar je škoda, ker ljubim SaIDO ' enega in to j e 

moj Pravljični Princ. Tole je pesmica, ki sem 

si jo izmislila za oboževanje prstana; de l no 

je iz besed, delno pa iz slikic . Uganiti mo r ate 
kaj slikice pomenijo in tako boste dobili poe= 

zija. 

ROTITEV PRSTANA 

ADONAI! Ti najnotranjejši moj A 
Ki sijajna podoba moje duše si, 

Strastni ljubimec Neveste tvoje poželenj, 

Zbudi me, priž~mi k sebi in odvedi! 

Rotim te, da z menoj se snideš 



" 

--- ---- ..... ----

In v t ale Arne t istav prstan prideš. 

V mojih oč e h vzšlo je zlato () 

Budnost moja premagala Nočno je tesnobo. 

Zagledala sem krasno to Edino lice: 

Prišla iz teme sem v L.V.X. ' 

Rotim te, da z menoj se snideš 
In v tale Amet1stov prstan prid eš. 

I.N.R . I . - tako na križ pribita, 
Pokončana, zakopana; nato pa vdih vstajenja! 

T.A.R . O. - tako postala sem slovita, 

Posvečena, polna divjega ~ 
Rotim Te, da z menoj s e snideš 

In v t a le Arnetist ov prstan prideš . 

Kr i p i j em svo j o , meso si jeffi in kožo , 

_ Na po t pripravrj ena .sem _dal j no: 

Saj ti .pokazal si mi + in O 
~ Il , !;t . 

Rotim Te, da z meno j s e s nideš 

In v tale Amet i stav prstan prideš. 

Omagana zdaj čakam na povelje Tvo je , 

Na milost te združitve, Angel moj. 

Ta Zakrament prečisti naj obo j e, 

Občevanje in pa stik s Teboj. 

Ro tim Te, da z menoj se ,snideš 
, 

In v tale Ametistov prstan prideš . 

Ničesar vam nisem povedala o sebi, saj t o v 

bistvu sploh ni važno. Edi.po, o čemer vam hočem 

govori~ i, to je moj Pravljični Princ. Zdaj, ko 

vam tole pripovedujem, mi je sedemnajst let i n 

imam čisto svetle lase, če me pogledate z za= 

prtimi očmi, a v resnici sem temna in imam 

svetlo kožo. Vedno sem skuštrana in oči imam 

velike, velike in okrogle, vedno začudene nad 

vsem. Nič ne de, to je le zoprna malemkost . Po= 

vedala vam bom, kaj se je nekega dne zgod i lo, 

-' 
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k o sem izgovorila pesem prstanu. Nisem bila 

čisto , pri sebi, ko sem pričela, a ko sem na= 

daljevala, je začel postajati vse večji in si= 

jajnejši, in ko s em prišla do " Am etistov prstan 

prideš" petič ( pesem ima pet kitic, ker ima ime 

mojega ljubega pet V-jev), je prijezdil preko 

prekrasnega sončnega zetona, vspodbujajoč svo= 

jega krilatega konja z ostrogami, dokler vse 

nebo ni postalo krvavo rdeče kakor vrtnica. 

Nato me je prijel in me posedel na svojega konja, 

jaz pa sem se mu ovila okrog vratu, ko sva od= 

jezdila v noč. Rekel mi je, da me bo odvedel s 

seboj v svojo Palačo in mi jo vso razkazal, in 

da se bova nekega dne poročila, jaz pa bom po= 

stala gospodarica vsega tega. Nato sem si zaže= 

lel a, da bi se to zgodilo takoj, a sem spoznala, 

da je to nemogoč~, ker sem bila tako zaspana in 

sanjale sem čudne in slebe reči; in ne morete 

biti dobra soproga, če se vam vedno to dogaja. 

On pa mi je rekel, da bom neko~ starejša in ne 

bom več toliko spala in sva potem oba malo za= 

spala. A kar je pomembno, je to, da ne smem biti 

preveč lena in zadovoljna s sanjarje?jem, torej 

se bom morala trdo boriti. 

Kmalu potem sva prispela do prekrasnega ze= 

lenega gaja z najčudovitejšo hišo, ki ste jo 

kdaj videli. Okrog ogromnega ,travnika tam leži 

čudovita kača z jekleno-sivkastimi luskami in s 

svojim repom v svojem gobcu, ki ga požira in po= 
• 

žiri; ker ni ničesar drugega zanjo za pojesti, 

in moj Pravljični Princ mi je povedal, da bo to 

počela venomer, dokler je ~e bo ostalo nič več. 

Jaz p~ sem rekla, da se bo potem vse manjšalo in 

manj šalo, dokler ne bo porušila travnika in pa= 

lače, nakar sem začela jokati, se mi zdi. A moj 

Princ mi je dejal: liNe bodi no tako neumna", češ 

da nisem še zadosti stara, da bi razumela, kaj 

vse to pomeni, in da bom nekega dne že odrasla, 

a kar mi preostane, je to, da sem lahko srečna 

kar se ~e da. Tako me je._poljubil in sva sesto= 
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Sepulchrum 

Pastos Patri 
nostri C.R.C. 

nič drugega, kot le za to, da bi njega spoznal 

vse bolj in bolj. Tako so me žeblji nehali bo= 

leti, seveda, ker sem namreč spoznala, da sem 
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se v resnici poročila in to je bil le del tega. 

Tako sem bila srečna, tako srečna! Tedaj mi je 

moj Princ dal svojo roko na glavo in, povem vam, 

bila sem budna, kot še nikoli prej; še bolj 

kakor takrat, ko me je poljubljal. Nato mi je 

rekel naj grem y Nevestino sobo~ To je bila 

najnenavadnejša soba, ki je kdajkoli obstajala, 

s sedmimi stenami. Na tleh je bil en grozen 

zmaj in stene so bile pobarvane z vsemi barvami, 

ki si jih lahko zamislite, znenava~nimi liki 

in slik9illi. Svetloba sploh ni bila takšna kot v 

sanjah; to je bila budna svetloba in je priha= 

jala iz prekrasne vrtnice na stropu. Na sredi 

je stala miza, prek~ita s prečudovitimi slikami 

in pisavo, in na njej so ves čas stale sila 

čudne reči. V sredini je bilo majhno razpelo 

iz samih diamantov, rubinov, smaragdov in dru= 

gih draguljev, potem je bil tu nož z zlatim ro= 

čajem, in čaša, polna najodličnejšega vina, in 

en čuden kovanec z nekim čudnim napiBom na njem 

in ena hecna majhna palica, prekrita s plameni, 

kakor rožna veja z vrtnicami. Poleg čudnega ko= 

vanca je ležala ena težka železna veriga, ~i sem 

jo vzela in si jo dala za vrat, ker sem bila pač 

vezana za mojega Pravljičnega Princa in nikoli 

več ne bom hodila naokrog kakor navadni ljudje, 

dokler ga ne bom spet našla. ,Potem so vzeli nož, 

ga namočili v čašo in me prebodli vsepovprek, 

da bi mi pokazali, kako se ;nimam česa bati, če 

le lahko najdem svojega Princa. Nato sem vzela 

razpelo in ga vzdignila, da bi bilo svetleje, 

da bi videla, če se nemara ne skriva nekje v 

kakšnem kotu; toda ne! Pa sem vedela, da je 

nekje blizu in zazdelo se mi je, da mora biti 

v zaboju, ki se je nahajal pod mizo; in postala sem 

grozno žalostna, ker sem vedela, da se bo nekaj 

zgodilo. Ko sem bila gotova in sem zbrala dovolj 
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Baculum 
I.Adepti 

Crux Ansata 

Pedum et 
Flagellwn 
Osiridis 

( C~rinter mortuos 
\"--,,. v~vum petes? 

:: 

· Non est hic ille; 
resurrexit. 

poguma, sem jim rekla, naj odprejo zaboj; in 

ti, taisti ljudje, ki so me nagnali skozi tisto 

grozno luknjo, da sem izgubila svojega Princa 

in ki so me pribili na tisto rde~o plo~~o, so 

odstranili mizo in odprli zaboj; in v njem je 

ležal moj Pravljični Princ, ~isto, čisto mrtev. 

Ko bi vi vedeli, kako žalostna sem bila! A s 

seboj sem imela sprehajaIno pal~co s perutni= 

carni in sijo~im soncem na vrhu, k~ je bila nje= 

gova, in z njo sem se dotaknila njegovih prsi, 

da bi ga prebudila, ampak ni pomagalo. Le za= 

zdelo se mi je, da slišim njegov glas, ki mi 

govori prelepe stvari in bila sem Rrepričana, 

lj 

da v resnici ni mrtev. Nato sem mu palico po= 

ložila na prsi in zraven' položila še eno majhno 

stvar, ki sem jo pozabila omeniti. To je bil 

nekakšen križ s krožnim ročajem, ki ga je imel 

nadvse rad. A stran nisem mogla oditi brez n~= 

česa njegovega, zato sem vzela pastirsko palico 

in majhen bič s krvjo na njem in dragulji, ki so 

kapljali s krvi, ~e veste kaj mislim; to so mi 

dali v roke, ko so ga zakopali. Potem sem odšla 

in sem jokala, jokala, jokala. A preden sem od= 

šla predaleč, so me poklicali nazaj; in ti ljudje, 

ki so bili vseskozi mrki, so se smejali, nakar 

sem opazila, da so trugo vzeli ven iz majhtie so= 

be sedmerih sten, in truga je bila čisto prazna. 

Potem so za~eli govoriti o vsem tem in slišala 

sem mojega Princa v majhni sobi, kako je govoril 

neke svete in vzvišene re~i, kot so zvezde, ki 

so posejane po poti, kjer potujejo v Vozu, ki SB 

imenuj e "Mil ioni le t". Na tO) so me vzel i nazaj v 

maj hno " so bo in ttam na sred ije s tal moj Pravlj i= 

~ni Princ. Pokleknila sem predenj in vsi smo mu 

poljubljali njegova lepa stopala, in nešteto oči, 

ki so bili kakor diamanti, skriti v njegovih sto= 

palih, se nam je smejalo in nas razveseljevalo. 

Nismo mogli dvigniti glav, kajti bil je presija= . 
jen, da bi ga mogli gledati; on pa je pripovedo= 

val čudovite stvari, o umirajočih 8lavcih, ki 80 



/' 

Advenit L.V.X. 
sub tri bus 

speciebus. 

Symbola Hodos 
Chameleonis. 

Symbola Gladius 

~ et 
'f' 

~ Serpens. 

Mons Abiegnus 

v.Cavernarum 

žalovali za uvenelimi vrtnicami in se nabadali 

na njihovo trnje; in telo enega od njih, je po= 
stalo eno samo oko, tako da se je zdelo, kakor 

bi se še nerojena misel svetlobe porodila na 

večnem morju. Nato se je pojavila svetloba, kot 

ena ognjena strela, ki je segla z vzhoda do za= 

hoda; kakor meč' ješvignila. 

Počasi smo vstali in zazdelo se mi je, da 
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sem čisto mrtva, zakopana sredi'- piramide iz naj = 
sijajnejše svetlobB, ki si jo lahko zamislite. 

In to je bila _ pr~vtako budna svetloba; in vsakdo 

ve, da je celo budna tema v resnici svetlejša od 

sanjske svetlobe. Tako lahko kar ugiba te, kakšna 

ta svetloba je. In tudi še več kot"samo to; ~ploh 

vam ne morem povedati. Vem tudi, . kaj pomeni 

I.N.R.I. na Prstanu: a vam tega ne morem pove= 

dati, zato ker v jeziku sanj toliko pomembnih 

besed manjka. To je sila neumen jezik, se mi zdi. 

Sčasoma sem prišla malo k sebi in sem bila v 

resnici in prav zares poročena z mojim Pravljič= 

nim Princem, tako da sem sklepala, da bova od 

zdaj naprej za vedno skupaj. 

Ven iz majhne sobe s sedmimi stenami je pe= 

ljala pot z milioni vedno prečudovito se spremi= 

njajočih barv, ob katere straneh so v vrsti .stali 

oboroženi možje, ki so vihteli svoje meče Jz sa= r' 

mega veselja, kakor ognjene strele; vsenaokrog 

pa so pele in plesale svetlikaj oče se kače. Ko 
sva prišla izpod pobočja gore, naju je tam ča= 

kal pripravljen krilati konj. Vidite, Šesta 

Hiša je v resnici ena gora, ki se imenuje tudi 

Gora Abiegnus, le da se je ne vidi, ker se vanjo 

pride skozi notranja vrata. Obstaja Hiša, v ka= 

tero se pride le od zunaj, ker v nj ej niso ni= 

koli naredili nobenega hodnika; a o tem kdaj 
drugič; to je Tretja Hiša. Tako sva zajahala 

konja in odšla na medeni mesec. O najinem me= 

denem mesecu vam ne bom povedala ničesar. 

E x pIi c i t 

CapituLum Secundum vel de CollegiQ 

ad S.S. porta Collegii Interni. 

..-
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4t EK, ,im • M'H 

Lahko si predstavljate, kako sem bila besna. 

Hitro sem poslala človeka, da je na vsakohi~o 

obesil primerno ~tevilko z majhnim porogljivim 

napisom, da bi jih osramotila. Tako zdaj piše: 

Peta Hiša ali vsaj predstava o njej. 

Sedma Hi~a. Zunanji blišč in notranja 

pokvarj enos t ... 

in tako naprej. Na vsako sem ~e . dodala: "Ni 

prehoda od tu v Prvo Hi~o. Edina pot je ven 

in lepo po vrsti.1I 

To je sicer velika nadloga, včasih smo nam= 

reč lahko hodili povsod od znotraj in se nismo 

zmočili, če je deževalo, dandanes pa sploh ni 

nobene poti iz Četrte v Tretjo Hi~o. Lahko se 

gre, seveda, s Kočijo iz Pete v Tretjo Hišo ali 

skozi prehod, kjer živita Dvojčka, iz Seste v 

Tretjo Hišo, ampak to je prepovedano, če nisi 

bil prej v Getrti Hiši in" ne greš od tam isto::: 

casno. 

Tu so mi povedali, kaj pomeni T.A.R.O. na 

prstanu. Najprej pomeni Vrata in to je tudi ime 

~ojega Pravljičnega Princa, če ga izgovoriš črko 

po črko, vsako posebej v celoti. 

19 

Ima oseminsedemdeset delov, kar je tudi popoln 

načrt cele Palače. 'rako lahko vedno najdeš svojo 
." 

pot, ~e se spomniš in reče~ T.A.R.O .• Na prstanu 

je pisalo tudi I.N.R.I., se spomnite. I.N.R.I. 
je skrajšava za L.V.X., kar pomeni sijaj čisto 

prebujene Svetlobe in to je tudi ime mojeea 

Pravljičnega Princa, izgovorjeno na hitro. 

Rimljani so rekli, da ima petinšestdeset de= 

lov, kar je pet krat trinajst, dočim oseninse= 

demdes~t je pa šestkrat trinajst. 6e hočeš priti 

v Budni Svet, moraš dobro poznati svojo tabelo 

trinajstkratnikav. 6e vzame~ tako oboje skupaj, 

dobi~ enajstkrat trinajst in potem reče~ "Abra= 

hadabra", kar je najskrivnostnej~a beseda, ker 

ima enajst črk. Spomnite se, da se Hiše lahko 

štejejo vabe smeri, tako da je Tretja Hiša ob= 

enem tudi osma, Peta tudi Šesta in tako naprej. 
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