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Tibold Szabina 
 

Szent asszonyok fájdalma 
 

Az Életfáról Énekelek 
 

Három fekete Holló ücsörgött az Életfán, a 
világok közötti titkos síkon. 
A legfiatalabb Holló megszólalt: 

„Időtlen idők óta ülök itt veletek, vigyázom 
ezt a fát, de én még egyetlen egyszer sem lát-
tam virágozni, vagy összezsugorodott szirmait 
a földre hullani.” 

A középső Holló megemelte lustán a szárnyait és 
ezt válaszolta: 

„Én pedig az Idő kezdetétől ülök ezen a fán, 
de én sem láttam virágait kinyílni és elher-
vadni, sem gyümölcseit duzzadni és színe-
sedni.” 

A beálló csendet a harmadik Holló krákogó torok-
köszörülése törte meg. Berozsdásodott hangján ez-
zel járult hozzá a társalgáshoz: 

„Itt ülök ezen a fán, mióta Ősanya Álmot el-
küldte hozzám üzenetével, s az bizony olyan 
régre nyúlik vissza, amikor Idő még nem is 
létezett. 
Ez a fa akkor teljes szépségében pompázott. 
Leveleinek mélyzöld smaragdjai között min-
denféle illatozó, selymes szirmú virágocskák 
kínálták hamvas-bársonyos kelyheiket. He-
lyükön idővel, apró duzzadások keletkeztek, 
melyek gyönyörű, édes-zamatos, aranyos és 
piruló gyümölcsökké fejlődtek. 
A kicsattanó gyümölcsöknek különböző for-
májuk volt, ízük és illatuk is más volt, de táp-
lálékukat ugyanazon gyökereken keresztül 
szívták magukba, s ugyan annak a fának 
gallyain, amelyeken születtek, találtak óvó 
otthonra. 
A gyümölcsök hálából magukban hordozták az 
Életfa magjait, hogy azokat nagyvonalúan 
szétszórják az Ősanya Teremtésében. Minden 
pici mag magában hordozta az Ősanya teljes-
ségét, és itt a világok feletti síkon állt az Élet-
fa az Istennő teljes pompájában. 
Állandóan voltak a fán virágok is, gyümölcsök 
is, s a gyümölcsök parádéjában mindig akadt 
egy-egy új, addig nem látott forma. 

Megkért engem akkor Álom, az Ősanya nevé-
ben, hogy nagyon vigyázzak a fára. Mert az az 
Élet kezdete és táplálója. 
Felelősségem megkönnyítéséül pedig, az Ős-
anya megajándékozott ott Álom látásával, a 
Teremtés kezdetének emlékével és időtlen 
bölcsességgel. 
Feladatom egyszerűnek tűnt: vigyáznom kel-
lett a fára, fényben és sötétben, ködben és 
csillogásban, s mivel Álom látása velem volt, 
alvásra nem volt szükségem. 
Akkoriban sokan elérték a síkot, s az Életfá-
hoz gyümölcsért folyamodtak, hogy beültet-
hessék a Mindenség legeldugottabb sarkát is 
az Ősanya csodáival. 
Csak azok értek azonban idáig, akik Képzelet 
segítségével Álom szárnyán utaztak. Azok fel-
ismerték az Életfa titkát és értékeit. S tudták, 
hogy gyengédséggel, és ha kell, még önmaguk 
feláldozásával is védeniük kell magvait. 
Azonban valami kezdett megváltozni itt a sí-
kon a fa körül. Egyre kevesebben értek ide el, 
s aki elérte a fát, az nem mindig a testvérek 
együttes segítségével érkezett. Aki Képzelettel 
utazott, annál hiányzott Álom szépsége és tisz-
tasága, és aki Álom szárnyán jött annak nem 
volt formája, s nem tudta hogyan magával vin-
ni az Életfa ajándékát. 
Az Életfa nagyon szomorú lett és gyümölcsei 
fonnyadtan a síkra hullottak. Egyre keveseb-
bet virágzott, s levelei is elvesztették smaragd 
mélységüket. 
Ekkor jelentél meg Te, középső nővérem, hogy 
ne egyedül szomorkodjam. Amikor levelei tel-
jesen lehullottak, legfiatalabb nővérünk meg-
érkezése sem segített az Életfa fellendítésén. 
Bánatosan Álomhoz folyamodtam és megkér-
deztem tőle, miért haldoklik az Életfa. Álom 
akkor elszállt velem és megmutatott egy vilá-
got példaképpen. Amit ott láttam, attól a szí-
vem összeszorult és könnyek gyűltek a sze-
membe. Életfa gyönyörű leszármazottait a lé-
nyek, akik Embernek nevezték magukat és 
fennkölten hirdették, hogy ők „Isten képében  
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formáltattak”, esztelenül irtották, mérgezték 
fojtogatták. Meg akarták mutatni Ősanyának, 
– akire már nem is emlékeztek és Képzelet 
unszolására Apának neveztek – hogy nincsen 
rá, már szükségük, hiszen ők is tudnak alkot-
ni, jobbat is, stabilabbat is, mint az Anya-
Természet. Fellelkesülve apró sikereiken 
Mindenhatónak képzelték magukat, s vadul 
vágták a fákat, hogy épületeket emeljenek ön-
maguk ünneplésére. Beképzeltségükben és 
kapzsiságukban kiirtották maguk körül az eg-
zisztenciájukat meghatározó, éltető természeti 
harmóniát. Ráadásul mindenre találtak ma-
gyarázatot, irtást rombolással gyógyítottak. 
Nem érdekelte őket Ősanya kifinomodott tö-
kéletessége. 
Mi pedig nővéreim, itt ülünk a haldokló Élet-
fán hangtalanul és nézzük a sorvadását.” 
„Valamit tennünk kéne!” 

Szólalt meg a legfiatalabb Holló. S fekete tollazata 
kék villámokat szórt felindultságában. 

„De mit?” 
Kérdezte a középső kicsit bambán károgva. 
 

 

Megszólalt újra a legöregebb: 
„Az Ősanya három ajándékkal gazdagított 
minket: 

Álom látásával, 
A teremtés emlékével, 
Időtlen bölcsességgel! 

Használjuk ajándékainkat az Életfa meg-
mentésére! 
Tervem pedig a következő: Egyenként átrepü-
lünk a botladozó világba és Álom segítségével 
emlékeztetjük nővéreinket az igaz Kezdetre és 
felébresztjük bennük az alvó bölcsességet. Én 
azt mondom, ha ajándékunkat nem fogadják 
szívesen és figyelmeztetésünket nem veszik 
lelkükre, az Életfa meghal, s akkor a Teremtés 
újra sötétségbe borul; az Ősanya arca soha 
többé nem ragyog fel fátyla mögül. 

A Holló nővéreknek tetszett a terv, egyenként le-
szálltak a világba, ahol kincseiket megosztották 
nővéreikkel. 
Azok pedig kopogtatnak minden nő ablakán, ká-
rogják, figyelmeztetésüket úton-útszélen, faágon, 
telefonpóznán, szántóföldeken és a városok park-
jaiban. 
Egy holló engem is meglátogatott és megkért, hogy 
írjam meg nővéreinek emberi szóval is az üze-
netét. 
 
 

Eklipsz 
 

Szivárvány délután 
Földárnyék Hold arcán 
Hozza baljóslatát… 

 

 
 
 

Halál 
 

A halállal való első jelentős találkozásom 
nagyon sokáig meghatározta Halálról alkotott el-
képzelésemet és a vele folytatott kapcsolatomat. 
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Halál félelmetes volt és fekete. Minden, ami Ha-
lállal szembeállított, és minden ami Halálra em-
lékeztetett borzadállyal párosult, kíváncsisággal 
töltött el. 

Halál mindenütt jelen volt, mindenben léleg-
zett. Még az álmomba is befúrta magát, üldözött, 
hatalmas erőfeszítésre sarkallva, melyből izzadva, 
könnyesen, mellemből kiugrani akaró szívvel ri-
adtam fel. A nagyapám életből való átlépése a 
megmagyarázhatatlanba, Halállal való hosszú és 
szemmel láthatóan fájdalmas viadal volt ez a szá-
momra, eget és földet rengető tapasztalat. 

Nagyapámat nagyon szerettem és különlege-
sen tiszteltem. Őzikének hívott és soha egy rossz 
szava nem volt hozzám. Az ő szeretetében és meg-
értő bölcsességében csak tündökölni és melegedni 
lehetett. Hatalmas volt, talán még az életnél is 
hatalmasabb. Sámán is volt, semmitől nem félt, 
mogyorófa pálcával – amivel általában szalonnát 
sütött – még ördögöt is tudott űzni. Mesélt nekem, 
ha rendetlen voltam, egy kislányról, akit Rendet-
lenkének hívtak. A kislány dolgai nagyon hason-
lítottak az enyéimre, s megoldásai megmutatták a 
helyes utat számomra is. 

Nagyapa sétákra is elvitt magával, nagy csu-
kákban, világoskék kabátkában (amit nagymama 
varrt) muffal a nyakamban slattyogtam, komótosan 
lépkedő, óriás bőrkabátba bújtatott alakja mellett. 
Fogta a kezemet és beszélgettük, komolyan. Saj-
nos már nem emlékszem mikről, de a társalgások 
tisztasága és melegsége valóságként él a szí-
vemben. 

Drága Papóka halványodott az életünkből. 
Hosszú, nehéz betegsége árnyékot vetett maga, s 
az élet közé. 

Ebből a szomorú időszakból csak felvillanó 
képek maradtak az emlékeimben. Szép időben a 
diófák alatt pihent párnákon, betakargatva. A dió-
fák magukba fogadták lényét és örökre megőrizték 
emlékét. Hűs árnyékot adó ágaik éppen annyi 
napsugarat szűrtek keresztül, amennyire Nagy-
apának szüksége volt. Leveleik pedig, halkan dú-
dolgattak, vagy meséltek neki. 

A diófák alá Halál nem merészkedett, ott 
csak a csend és nyugalom honolt. 

Halál a házban lakozott. Sötét sarkokban ta-
nyázott, pókhálókban ringatózott. Halál ott lógott a 
kabátakasztón, bujkált csukott ajtók mögött, su-
hant pincében, osont padláson. Halál nem félt 

még a napfénytől sem! Ott lubickolt velünk a 
Bódvában nyáron, slattyogott mögöttem a latyak-
ban ősszel, zörgette fagyott csontjait téli estéken 
hazafelé az iskolából. 

Halál mindenütt jelen volt, csak a diófák alá 
nem merészkedett, azoktól félt. 

Nagyapa talán nem tudta ezt, mert egyre több 
időt töltött a hálószobában. A hálószobában, ahol 
Halál uralkodott. Senki nem látta őt, de ha igen, 
akkor nem beszéltek róla. 

Halál a sarokban kuksolt, várakozott, orvos-
ságszagú lehelete megdermedten ült a levegőben. 

Halál nem szerette a zajt, a nevetést, csak a 
csendet és a sötétséget, így nem volt meglepő, 
hogy az éjszakát választotta Papóka magához öle-
lésére. 

A diófák és én is átaludtuk nagyapa búcsúját, 
felébredvén addigi életünk legüresebb reggelére. 

Papóka távozásával, valahogy a biztonság 
megszűnt, az élet triviálissá vált. Minden átalakult 
és mintha az erő és a szeretet forrása elapadt vol-
na. Halál örvendezett és teljesen átvette az ural-
mat, sikerélményétől felbátorodva, újra megjelent 
álmaimban. Üldözött, ijesztgetett, felvillant az em-
berek arcán, megjelent a mosolyukban. 

Halál ott ólálkodott az öcsém körül is, de sze-
retetem közéjük állt. A nagymamámat is ijeszt-
gette és kivetette hálóját az édesanyámra is. A há-
zat eluralta és a családot feloszlatta. Új utakat vá-
lasztva mindenki menekült előle, árnyéka azon-
ban mögöttünk maradt. 

Haláltól én féltem a legjobban, mivel a legna-
gyobb távolságot tettem közé és én közém – mond-
hatom egy teljes óceánt és egy kontinenst. 

Nem számított neki, engem talált meg elő-
ször. Bekopogtatott hozzám, szerelemnek álcázva 
magát. Behálózott és őrültnek titulált, belém foj-
totta az életet és kívánatossá tette magát. A karjai-
ba szédültem. Életem elvesztette értelmét. Halál 
rémisztgető csont-zenéje harmonikus csenddé 
vált, félelmetes sötétsége csodálatos fénnyé ala-
kult, börtönében a szabadság ajtói tárultak fel. Az 
Élet megszürkült és egy anyagi csapdává vált. Ha-
lál rájött, hogy már nem félek tőle, így a játék 
unalmas lett számára. Mélyen a szemembe nézett 
és úgy döntött nem kellek neki. 

Visszanyomott gyengéd kezekkel a testembe 
és odaadott Életnek: 

„Kínlódj vele tovább!” 
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Élet kedvesen fogadott, felragyogtatva színeit 
újra, majd felajánlotta szépségei és titkai feltárá-
sát együttműködésem ajándékául. Bár megújulva 
és tiszta szemmel, hálásan fogadtam ajánlatát, Ha-
lált nem tudtam elfelejteni. Minden kő alatt, min-
den barlangban, minden pókhálóban és poros 
könyvben őt keresem, de úgy elmenekült előlem, 
hogy még a legsötétebb sarokban is Élettel talá-
lom magam szembe. 
 

 
 
 
 

Derengés 
 

Ősanyánk arca élé vonta 
 fátylát, 

Mint a Hold Földünk 
 árnyékát – 

Ám az árnyék 
 elsompolyog, 

Ősanya mosolya 
 felragyog! 

 
 
 

 

 

Macska Mágia 
 

Álmomban suttogtam 
Neked: 

 

’Ördög a szeretőm – 
Halál a nevelőm, 

 

Álmomban suttogtam 
Neked! 

 

Macskafiú dermedt 
sziluett – 

Türelme időtlen, 
Nincs benne félelem… 
 

Macskanő borzong 
Mozdulata kéjben, 
Sötétségbe burkolózva 
Titkos közelségben – 
 

Viola szín horizonton 
Indigó űr mélyét, 
Vérfekete hullámokban 
Küldi szenvedélyét. 

 

 
 

Smaragd szemek 
Ámbra lángba forrva, 
Macskanő hangtalan, 
Mozdul az árnyékban – 
 

Macskafiú megfeszül, 
Majd lusta könnyedséggel 
Pózol a holdfényben, 
Hívogató mézzel. 

 

A város fölött tető tartja 
titkát: 

Szerelmesek vörös-izzó 
lángja 

Átváltotta őket 
A macska világba! 


