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Tibold Szabina 
 

…Ha a halál árnyékában járnék is… 
 

 
 
 

Drága Édesanyám! 
 
 Te is tudod, hogy gyerekkoromban rettegtem 
az (unalmas, szürke hétköznapoktól), s örömmel 
jelentettem, hogy az életem eddig minden volt, 
csak ’szürke’ nem. Bár nagy részét a saját társa-
ságomban töltöttem, azt hiszem mégis azt az időt 
találom a legszínesebbnek, legtartalmasabbnak. 
Az ’unalmat’ nem ismerem, a szellem csavargá-
sainál érdekesebbet elképzelni sem tudok. 
 Mostanában gyakran megjelennek előttem 
gyerekkori képek, de valahogy azok sem forognak 
mások körül. Mindegyikben egyedül vagyok, vala-
milyen érzékszervi impresszióval. Színek, illatok, 
anyagi érintések, jó-rossz érzések, utópikus meg-
látások, egy felsőbb rendszer tudatossága, az em-
ber kicsinyessége, merev igaztalansága. Mind ez 
már akkor jelen volt bennem, megfogalmazhatat-
lanul, kifejezhetetlenül. Árnyékok követtek, de 
időnként a Fény is meglátogatott. Dualitásban él-
tem, s ez az állapot volt az egyetlen tudatos való-
ságom. Viszont egy gyengéd, világoskék sugarak-
ba burkolt ígéret is elő- előlebegett valahonnan a 
tudatalattimból, mely ösztökélt, hogy kövessem a 
Csillagom, megjelent amikor az árnyék be akarta 

velem szedetni a valeriánákat, vagy le akart taszí-
tani az avasi toronyból. Ez a kék fény egyre erő-
sebb lett körülettem és elhomályosítván az árnyé-
kot, egyesítette lényemet. A szivárványhíd már 
majdnem készen áll. 

 
 
 

Fehér Mágia 
 

Forró homlokára fehér 
 kezét tette, 
Hűvös ujjaival a démont 
   ijesztette, 
Anya kisgyermekét aggódón 
  figyelte, 
Az feküdt párnáin, 
 tekintete messze – 
Csepp teste égett 
 a Pokol tüzében, 
Ördögök rút hada 
   játszott közelében. 
A gyermek figyelte 
 félelmes társait, 
A szoba kitágult, 
    eltűntek falai – 
Az ördögök rá eddig 
 ügyet sem vetettek, 
De most, az egyik krampusz 
      figyelme ráesett! 
„Itt van! Megérkezett! 
 Gyertek, játsszunk vele! 
Kínozzuk, gyötörjük, 
    nincs az Égben helye!” 
A gyermek rettegett, 
 a Pokol szájában, 
Hőség emésztette, kínok 
           járták által. 
Lángok táncoltak 
       körülette vadul, 
Csúf népe közelgett, 
 s vigyorgott kajánul! 
Már majdnem megragadták, 
 s kátránysóba dobták, 
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De angyali kezek Őt 
          onnan felvonták – 
A Pokol szétoszlott, 
 soha nem létezett, 
Szobája csendjében 
 csak anyja énekelt. 
Puha érintéssel 
 simogatta arcát, 
Borogatásokkal oltogatta 
                kínját – 
Napfénnyel, s mosollyal 
          ölelte magához, 
S amikor felépült 
 tündérmesét mondott. 

 

 
 
 

Falba ütköztem 
 

Hol voltál, amikor 
 szükségem volt rád? 
Hol volt a Szeretet, 
 amikor kívántalak? 
Hol volt az Értelem, amikor  
 világom széthullott, 
Hol volt bizalmam 
 a múltban? 
 
Egyedül születünk? 
Egyedül halunk meg? 
Látszólag másoktól függenek 
    mind ezek, 
Mégis úgy tűnik, 
Sorsunk vajúdik, 
S összes fájdalma 
  csak a miénk lesz – 

Miért lépek a jövőbe? 
Miért hallgatózok a ködbe? 
Miért lebegtetem fátylad? 
Miért érzem hiányodat? 
 
Kérdéseim hullanak 
 visszhangzó csendbe, 
Mint ahogy vérem is 
 hiába csobog 
Fekete űrömben – 
Élet forrása bennem 
 Halál folyója? 
Lelkem álmai 
 üres utópia? 
 
Életemben minden átmenet 
   nehéz, 
Tükrömből rám gyakran  
  a Halál néz – 
Lelkem négykézláb 

    kúszik a Fény felé 
S én vakon teszem létem 
       lehetetlenné! 
 

    
 
 

Az Erõtlenség Ereje 
 

Árnyékok közt járt, 
 félelmet nem ismert, 
Áttetsző lényekkel 
 táncolt és énekelt – 
Buborék hólyagokon 
 ködhegyekre hágott, 
Szivárvány-folyóban 
 Sellőlánnyal játszott 
Hangtalan úszott 
 az Időtlenségben, 
Átlépett falain 
 a Végtelenségnek, 
Ablakok, számára 
 nyíltak a Semmiben, 
Szférák kórusában 
  lebegett könnytelen – 
Erőt nem érzett, 
 kívánsága nem volt, 
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Eggyé vált a Térrel, 
 álomról nem tudott – 
Formák szétoszlottak 
 hangokká, színekké, 
Majd árnyékba vesztek, 
    soha nem létezvén – 
Suhant Képzelettel 
        az Örök Álomban, 
Nem alkotott semmit, 
 Ő még meg sem fogant – 
 
 

 
 

Örök Partnerem 
 

Éjjeleim a Halállal  
 táncolom végig, 
Csont-kezét szorítom 
 merengő hajnalig. 
Szemüregeiben  
 bíbor, pirkadat, 
Fénylő koponyáján 
  rőt napkorong halad  
Öleli derekam 
 vézna karjaival, 
Keringőzik némán 
  veszett álmaimmal, 
Pokol lovainak hada 
  égre porzik, 
Mi Halál-tangót járunk, 
 s az csillagporrá omlik. 
Vérvörös bársonyon 
 szerelmes szív lüktet 
Fekete veremben 
  lapul a Szeretett 

Táncpartnerem szótlan 
 csak mosolya beszél; 
„Megtagadod vágyad, 
    Lelked halottan él!” 
 
 

Egy kis Számtanóra 
 
Sírt Kaffka Margit 
 Ötvenévesen, 
Magányosan 
 és felejtetten, 
Gyászolta eltűnt 
 fiatalságát, 
Kihűlt szerelmét, 
 elszakadt leányát – 
S én olvastam sorait, 
 Huszonévesen, 
Élet pezsgésében, 
  szerelmesen, 
Erőm, s boldogságom 
 végtelennek tűnt, 
Vágyam anyaságra 
  álombölcsőt szült – 
Kaffka Margit Űre 
 fájdalommal telt, 
De lelkemben akkor 
 megértést nem nyert – 
Húsz éve már annak, 
 hogy bánatát olvastam, 
Húsz évem kudarcát 
 ma Kaffkáéhoz adtam 
Az Ő Ötven éve, s az én 
 Negyvenkettőm, 
Kilencvenkettőre rúg, 
 tíz híján százkettő! 
Kedves Kaffka Margit, 
 hozzád csatlakozom, 
Boldogult nősorsom 
 tarisznyámba csapom, 
Te, meg én, és minden Nő 
 ki utunkat járja, 
Festheti ugyan azt 
 papírra tintával: 
Éveinek számát plusz 
 boldogtalanságát, 
Kalkulálgathatja örömeit, 
 s azok lehetőségszámítását… 
 


