
Szögi Csaba

Kapaszkodj belém!

Mindeneknél jobban szeretlek, Egyetlen, mert ez idáig a teljességet ke-
restem mindenütt. Téged. Ezért most eljöttem, hogy magammal vigyem 
a lelkedet.

A legutóbbi életemben Csillnek nevezett el a vadász, ki rám talált az 
akácosban, a fa tövében, az arasznyi porhóban. Először a kutyákat hal-
lottam, ahogy csendesen zihálva közelednek egyenesen felém, és talpuk 
alatt sustorog a fagyos avar. A fiatalabbik rontott rám az éretlen lelkek 
meggondolatlanságával. Azonmód megismerte éles karmom szűz metszé-
sét, mire vinnyogva odábbtakarodott. Az öregebb csahos, habosan párál-
ló nyelvét öltögetve, türelmesen kivárta gazdája csörtető megérkeztét. Az 
ember, becsületére legyen mondva, azzal kezdte, hogy a síkos-egyenes, 
csupasz fatörzsön felkúszva visszajuttasson a kihűlt fészekbe, melyből ez 
életben örökbe fogadott, léha szüléim ki tudja mikor tovaröppentek már 
a delejes horizont felé.

A vadász persze nem boldogult a kapaszkodásban. Jobb híján magához 
vett, lecsitítva izgatott szolgáit, magához ölelve lágyan, a messzi kunyhó-
jáig elcipelt. Ropogott a tűz a kandallóban, talpam alá gubbasztófát kap-
tam, bőrszíjat a bokám köré – és frissen gőzölgő, még vérharmatos húst, 
napjában kétszer is. Tollaim azért erősödtek, büszke szárnyaimat a magas 
ég felé nyújtogattam, s azt kiáltottam: kríííí-kikikikikí! Persze fogalmam 
sem volt, honnan jöttem, s hová is tartok. Garuda. Igazából a Garuda ne-
vet adták néki égbe távozó szülei. Csőrén a hold kanyarulatát tartó anyja 
vijjogta ezt távoztában, miközben napfényarcú atyja áldón bólintotta rá 
üstökét. Való öntudatára még nem ébredt, mindazonáltal máris délceg 
sasunk, amikor végre szabadon engedték, a vadász büszke tekintetétől kí-
sérve alig csapott néhányat megerősbödött szárnyaival, máris a szomszé-
dos tanya tyúktenyészete felé kanyarodott, rávágva a zsenge és lüktető, 
eleven húsra, mikor lendületében megtöretett. Kinek-kinek sorsa szerint. 
A gazda nyílvesszeje éppen a szíve legközepét fúrta át.

Nem annak okán érkeztem ezúttal, életem szerelmese, hogy kenyérrel 
s borral tápláljalak, ámde azért, hogy a kígyót a porból kiragadjam, és 
a magas ég felé, egyenest a Napba röptessem; ennek vagyon itt most az 
ideje. Szárnyaim, mint mikor Illés szekerét röptették, és kitartó hitre buz-
dították Hióbot, biztosak immár. Eljöttem érted, hogy a látszatlét hínárjá-
ból kigubancoljam enyéimmel egyazon formán fénylő tollaidat, testvérem 
és szerelmem az Egyben.



13

Mit eddig szárnyalásnak képzeltél, puszta káprázat csupán. Ezúttal úgy 
hatolok sima combjaid közé, mint ahogy Napból a meleg fény a televény-
be belespriccel. Termékenyítő sugaraim duzzadó bimbóidat cirógatják, s 
miközben a pirkadat az éj sötét keblét felhasítja, a földiből az égibe zihálva 
megfogansz. A horizontról Hórusz szeme a zenitre emelkedik. Hozsán- 
nája hallatszik hetedik határig a végső háborúnak.

Nem a békét hoztam el, hanem a Fény diadalát az anyag talmi kulisszái 
közé, Egyetlen. Ébredj hát öntudatra, anyám, istennőm, szerelmesem! 
Lecsapok – és dús hajkoronádat megragadván a világgal egyetemben a 
Napba emellek, apánkba, kinek perzselő tekintetétől arcomat egyedül én 
nem fordítottam el sohasem. És soha már.

A setétség felett aratott diadalunk ára a porhó karmos csikorgása tal-
punk alatt, héjanászokkal terhes avarhalmok felett a hajnali harmat illanó 
párája. Sárkányok a párkányon és vízköpők az alkóv rejtekén. Husss.... 
ködökbe, füstbe. Szét. Háromszor merültem el a vízben éretted, Egyet-
len, és titánok máját rágtam szüntelen! Nem húz innen engemet lefelé 
semmi sem immár. Hamvaimat nem kergeti a szél. Porban kúszó kígyóból 
sassá lettünk, ím, égbe csattanó örök villámlattá, istenek pörölyévé, an-
gyalok jajszavává, fényes felkiáltójellé a végtelen éjszaka sötét peremén 
egyensúlyozva. A végső Rend szilárd. Mint arra csupán a szellem képes... 
Titok nincs már feltáratlan. Ám a lélekfának csúcsa messze még. Szállj fel 
hát az élet madarára, kapaszkodj erős vállamba – ha színről színre látni 
vágysz.

Lecsapok.
Emelkedünk.
Ujjongó hangod meredek utunkon végigkísér.
Kríííí-kikikikikí!

A fénynek angyalai ablakot vágnak

Hámlik már a vakolat.
És még azt mondják, errefelé legfeljebb a zuzmó terem meg, abból is 

csak a rózsásan piruló nordikus, hah! Lám, a semmi ágán kapaszkodva 
sarjadt ki keblem iszonyatos fájdalmának szikár virága. A mideneket leta-
roló északi viharajkak jeges csókjától sem retten – fennen hirdeti a lélek 
örökkévalóságát. Az örök kárhozattal sújtott lélek örökkévalóságát is.

Halld hát történetemet.
Thórbjörn regnálásának második évében kötött ki kecses friggjével egy 

parányi szigeten az ifjú hadúr, Úlfur a legészakibb fjordtól két és fél fok-
nyira északnyugatnak. A temérdek kincset, mit eseménydús útjuk közben 
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összeharácsoltak, vitézei elé szóratta mind a part hóborította fövenyén, 
majd alkonyatkor az Északi Fény Kapuján át szállására távozott.

Háta megett Esti Úlfurként emlegették mindközönségesen. Mint aki 
lelkét mindörökre az Öregek gondjára bízta. Ékes harci bárdját ezúttal is 
kampójára akasztotta a kristályterem csillámfalán, aztán aznap már nem 
látta őt senki.

Csupán azt a rubintos csillogást vágytam újra látni most is, mire örökös 
kárhozatomban a nyirkos folyosók mélyén folyton és egyre vágyom; még 
csak ennyi titkot rejtett eszeveszett száguldásom a sziklák között, amikor 
a parton megpillantottalak, angyal. A rozmáragyar éppen csak felsértette 
orcád bíbor bársonyát, alig egy cseppnyi vér permetezett makulátlanul 
fehér szárnyadra, amikor is megtorpantam oktalan vágtatásomban, és 
szuvas karmaimmal zuhantadban megragadtalak. (Pedig egyik angyalnak 
sem árt, ha szokja kicsit a zuhanást. Ennyit bár megtanultunk.)

És megragadta az ifjú hadúr, Úlfur a Walhallából egyenesen ide közénk 
bukfencező valkűrt, megragadta istentelenül a szárnyai tövénél; de te an-
gyal, te angyal, hát nem érzed te magad is, hogy ugyanonnan és ugyanoda 
huppanunk le folyton mindannyian, mi malaszttal telt és kegyvesztett égi 
szárnyasok, együtt, mindannyian, áááúúúúúú!... nem tehetek róóólaaa! – 
jajveszékelt a jámbor. – Dús bundámat csakis azért növesztettem, mert 
megvesz engemet itt a Magasságosnak istentelen hidege, körmöm, fogam 
csak a napi betevőért, no meg a vágyott rubint csillogásért szolgál enge-
met, nem pedig hogy téged, égi magasztos rokonom, megsebezzelek...

És sírt az angyal is: – Elvesztél, ifjú hadúr, Úlfur, a jeges Hélben építik 
már betonkoporsódat, tégla sírhelyedet, soha el nem porladó téglákból, 
kitéphetetlen rácsokkal a kriptán. Azon átaltörni, szerelmem, egyenlő 
volna a mindenhatósággal – mondta, és homlokon csókolta a fövenyen 
vinnyogó vezérfarkast. – Sok szerencsét – suttogta, miközben a jeges 
áramlat felé taszította a bőrtutajt, rubintosan csillogó máglyát gyújtva a 
tetején. – Egyetlen szerelmesem.

Falakat éppíttet az én Uram, Istenem, falakat mikörénk. (Így persze 
nem annyira unalmas a történelem. Bocsánat, a Történet.) Örvendezel, 
Uram, amikor egyeseknek sikerül azokat lerombolniuk – de azért Te állít-
tatod fel őket. Csak hát... tudod, mi van? Uram? Az acélfénynek angyalai 
mindenhol ablakot vágnak. A falaidba. És a homlokodon is. Hórusz te-
kintete pihenjen meg mirajtunk.

(Az ifjú hadúrt, Úlfurt másnap a hóborította fövenyen találták meg vi-
tézei, pucéran, elcsendesedve. Mosolygott. És még teljesen megdermedt 
állapotában is verejtékezett. Ennek egy cseppjéből sarjadt a párkányo-
mon büszkélkedő vadvirág. Az Úr ábrázatára maga is. Ámen.)

Hámlik már a vakolat. Hadd emlékeztesselek hát önmagadra, Uram: 
soha ne feledd, nincs rács kitéphetetlen.
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Szemtől szemben

Éjsötét a szemed, az a gyönyörű, Anubisz, mégis, márványtekinte-
ted tisztán és ezüstben ragyogja be a domboldalt; akácméz és hűvös le-
vendula. Elvezet a bölcsődig és vissza. Hárfasugarai bizsergetik sovány 
tarkómat. Tollamat felborzolom a jótékony ködben, pupillám óriásra ke-
rekedik. Szemtől szemben – ma éjjel.

– Uiíííípp!...
Pedig szóltam neki még jó időben. Az ablaka alatt rikoltoztam álló éj-

szakákon át – napnyugta és napkelte között mindvégig, ahol az árnyék a 
fény hegyke keblei közé élvez boldog és örök agóniában és feltámadásban 
–, csőrömmel karcoltam volna már ablakkeretét a kedvesnek, ha nem fé-
lek a pokol ólálkodó kutyáitól, miközben ő egyre csak írta élete regényét, 
dühödt és ujjongó örök teremtésben – vagy csupán bámulta a mennyeze-
tet némán. Sóvárgás nélkül, rendületlen bizalommal.

Door Of Cosmagonie. Ahogy telsz és megtelsz, és ahogy aztán meg-
fogyatkozol: arcod e három betűt formázza csillagmagos mennyezetünk 
álomvásznán. Elvezetsz. Hozzád és énhozzám. Utat mutatsz a szegény 
küldönclegénynek. Így találta most is házát, örök óvó alkonylakját, szép 
szeretőjének.

Felcsendül az ének – halk, tündérlépteken kocogó; füvek sípját, su-
garadnak hárfahúrját csendben megszólaltató. Tollgúnyámon átvibráló, 
gyengéd ködvarázs.

Ez a fa itt, melynek alvó ágán megkapaszkodok, tőled hátrál vajon, vagy 
szép szerelmem álma riasztja egyre odább? Átlibbenek dér alatt szuny- 
nyadó fűszálak karcos ámbraillatába, körmöm hamarosan puhatolózva 
kopog a kövön. (Megfásult sóhajból reped a dal. Ha megérted, a vérünk 
mit akar: talán... kiáltozni fogok.)

– Uiíííípp!...
...látom ám a távolban felködlő szögesdrótot. Csak tudnám, melyikő-

tök eszelte ki. A Kalauz?... Vagy a Költő? Bizonyára közösen szerettétek 
volna megtréfálni e szárnyas talpú küldöncöt, aki vagyok. Ma éjjel. És 
örökkön. Míg a kozmogónia fel nem tárja fényes kapuit az újjászületés-
nek. Addig távozom. Itt maradva; mámoromban megélek, magam mögött 
hagyva a világot. Álom, álom, édes álom – bocsásd rám ébenszárnyaidat.


