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Tibold Szabina 
 

…Ha a halál árnyékában járnék is… 
 

Egy gondolat 
 

Önmagunk szerint kell élnünk, minden bo-
csánatkérés nélkül. 
 Mi kell, hogy eldöntsük szeretjük-e azt, aki 
vagyunk, harmóniában van-e lényünk a belső és 
külső világgal. Ha nem tudjuk elfogadni és sze-
retni önmagunkat, akkor világunk ellenszenvében 
élünk, úgy kívül, mint belül. 
 Ebben a disszonanciában vetődik fel igé-
nyünk arra, hogy önalakítással és pozitív megmoz-
dulásokkal egység és harmónia felé törekedjünk. 
 

 
 
 
 

A Magyarokról (1996) 
 

 Beszélgetésünk közben a magyarokra terelő-
dött a szó. „Milyen emberek a magyarok?” Kér-
dezte Lossaine. 
 „Alkoholisták!” Válaszolta a férjem. „Szinte 
mindenki iszik – és rengeteget, állandó jelleggel.” 
Fejezte be jellemzését szomorú bírálattal. „Igen,” 
mondtam „az igaz, hogy isznak, de mégsem az 
ivászat a meghatározója népünknek…” s itt el-
hallgattam egy pillanatra, hogy a magyarok jel-
lemzéséhez összeszedjem a gondolataimat. 
 A beállt csendet Lossaine hangja törte meg: 
„Melankolikus emberek a magyarok?” Kérdezte. 
 „Igen” – feleltem meglepetten, „melankoli-
kus, romantikus, álmodozó fajta.” 
 „Azért isznak.” Szögezte le Lossaine. „Az ál-
maik üresek, a romantikájuk nem old meg sem-
mit, csak új álmokba kergeti őket, melyekből fel-
ébredvén melankóliába lankadnak, s az űrt itallal 
töltik fel.” 
 Elmosolyodtam barátnőm eszmefuttatásán, de 
szavaiban nagy igazságot fedeztem fel. Visszaem-
lékeztem magyarországi éveimre, egy kilátástalan 
jövőre, a ’melankólia’ fő karaktere volt énemnek. 

 Miután alapjaimban megrengetett az Élet, s 
álmaim valóra válását tettekben találtam meg, me-
lankóliám a színfalak mögé húzódott és kosztümöt 
cserélt. 

Lossaine, „milyen emberek a magyarok?” 
kérdésére választ nem kapott. Az igazság az, hogy 
nem tudom milyen emberek a magyarok, de ami-
kor hazavetődnek gondolataim, a kedves, mosoly-
gó, humoros arcok merülnek fel bennem. A szür-
keséget, félelmeket, megaláztatásokat elnyelte a 
semmiség. Jelentőségük pillanata értéktelenségbe 
hullott. 
 Azt hiszem, a magyarok jó emberek, mert ezt 
akarom hinni… 
 Akkor jók, ha egy kissé melankolikus fazon-
ban is. 

 

2014-re a férjem is én is megállapítottuk, 
hogy a magyarok leszoktak az ivászatról. 
 

 
 
 
 

Macskajáték 
 

Fényes-Szem ezüst árnyékként 
  oson, 
Kis húgát Gizmát, 
Hangtalan lapos kúszással  
  követi nyomon; 
 
Gizma-Gizmarelda előtte 
 kecsesen lebeg, 
Pózna-lábacskáit fonogatván, 
 a holddal enyeleg – 
 
Fényes-Szem vetődik 
 párducként megfeszül, 
S az ezüstös árnyék 
 szürke ködvihart szül… 
 
Gizma-Gizmarelda 
 rongylabdaként gurul, 
Fényes-Szem öntelt 
 dorombolásra gyújt; 
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Hanyag eleganciával 
Hosszasan elterülnek, 
Mímelt lustasággal 
Unottan hevernek, 
Farkuk meg-megrezzen, 
Itt-ott félrecsapdos, 
Hogy ki pattan először, 
Marad az ő titkuk… 
 

 
 
 
 

Fehér ige 
 

Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Kék-fekete Holló 
Hová igyekszel? 
 
’Repülök én 
Messze és szabadon, 
Egy Lí nevű boszorkánnyá 
 változom!’ 
 
Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Vén Lívé Ó! Ó! Ó! 
Miért változol Holló?! 
 
’Bűbájjal én 
alakom cserélem 
S Lí sötétségét egyhamar 
 kivégzem!’ 
 
Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Tisztítsd meg Lít Holló 
 és menj! 

Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Lít jóvá változtasd 
Hogy fényben növekedjen! 
 
Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Súgd meg öreg Lí 
   nekem − 
 
Nem kívánod, 
Hogy Farkasod  
 lásson? 
Lelked Holló-Királynőként 
a magasba szálljon? 
Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Utadon Vén Holló 
a Fény kisérjen! 

 

 
 
 

Reinkarnáció 
 

Gyanútlan, tűnődőn 
Léptem a szobába, 
S ott állt Ő, 
Érdeklőn, kedvesen 
 szakállal 
’Óh’ mondá az eszem, 
’veszélyes a szexepiled, 
csak mosolyogj, 
S ne mutasd ki női 
 gyengeséged!’ 
 
Szemei szürke vizű tavak, 
Baljában a Sámánok 
Örvénye halad, 
hasamban tűz, lángoló 
 szenvedély, 
S lelkem védtelenül rőt 
Lángjaiba vész … 
 
Nem, itt 
Nem ebben a valóságban, 
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Valamikor térben és időben, 
Egy letűnt világban, 
Ő engem karjaiban 
    tartott, 
S méhembe tőle 
Picinyek sora fogamzott –  
Fehér oszlopok közt 
  éltünk 
Rabszolgák olajozták 
Gyúrták sima testünk, 
Ő gazdag kalmárként 
  üzletelt 
S én Jézus tanításaiból 
Kaptam hitelt –  
A héber és pogány istenek 
Haragja megtalált, 
Osiris főpapja és 
A vak rabbi adtak 
Fejemre halált – 
S bár nem köveztek meg 
Mint a hetérákat, 
Inkább dobták 
Gyermektől nehéz testemet 
 az oroszlánnak. 
Ő állt és könnyektől 
Vakon nézte, 
Hogy az Egy és való 
Érték 
Fösvény életében – 
Bíbor-vér alkonyba 
Majd az Örök Álomba  
 réved… 

 

 

Út a Sivatagban 
 

Felcsavartam magam előtt 
 az utat, 
Jártamban rugdaltam 
Apró kavicsokat – 
Ködbe süppedt a vidék, 
Álom valóságba, 
S a felkelő Nap 
Fátylat vont arcára – 
Előttem az úton őz-mama 
 álldogált, 
Két kis őzikével, kíváncsian, 
 sután – 
Repdesett a lelkem 
Kecses varázsuktól, 
Szivárvány-köd hajnalív 
 ajándékától. 
Fekete éjjen reménytvesztett 
 álma 
Új értelmet talált 
E Fény-hasadásban. 

 
 
 

A végtelenség Titka 
 

Én vagyok a Végtelen, 
Én vagyok Ő! 
Én, az örökkön fogamzó 
 NŐ – 
Minden lény szívemből 
Sorsát meríti, 
Kezem érintése 
Nyugalmát menti – 
Fátylam lebbenése 
Életét jelenti, 
Álom mosolya 
Titkait megfejti – 
 
Én vagyok Ő, az örökkön 
 szülő 
Végtelen 
 NŐ! 

 
 
 
 
 


