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Kolozsvári hóesésKolozsvári hóesésKolozsvári hóesésKolozsvári hóesés    
 

Szakad a hó Kolozsvár főterén, 
Sötét fenyő a mégis-zöld remény. 
Fehér fátyol, mely mindent egybefog, 
Fölsejlenek a zúgó havasok. 
A hóesésben halkulnak a léptek. 
Pár árnyalak, mint bolyongó kísértet. 
A kérdés jégtű, mellednek szegezve: 
Sárba veszhetsz, tündértáncú eszme?! 
 

Szakad a hó Kolozsvár főterén. 
Hogy világít, mint földöntúli fény! 
Apró lámpás, törékeny kristály-mécses, 
Mi fekete volt, lassanként fehér lesz. 
S mintha együtt derülne a lélek, 
Felhangzanak gyereknevetések, 
És egy véres századon keresztül 
A béke havas csipkebokra rezdül. 
 

Szakad a hó Kolozsvár főterén, 
Néma zene, hangtalan költemény. 
Így tanít, hogy nem veszhet el semmi, 
Dalát a csönd mégis megteremti. 
Embersorsok, ezer néma bánat, 
És a Szamos zuhogva kiárad. 
Embersorsok szélsodorta tánca  
És fölzúg Erdély szimfóniája. 

 

A kolozsA kolozsA kolozsA kolozsvári Magyar Operavári Magyar Operavári Magyar Operavári Magyar Opera    
a Margitszigetena Margitszigetena Margitszigetena Margitszigeten 

 

Erkel Ferenc: Hunyadi László 
 

Vihar dörgött, de az sem zavart. 
A színpad öblén megvillant a kard. 
Szerelem s hit énekelt áriát. 
Taps köszönti Lászlót s Máriát. 
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VarázsitalVarázsitalVarázsitalVarázsital    
 

Mint a fiú egyszer a mesében, 
Álmomban egy hármas úthoz értem. 
Zuhogott egy patak három ága, 
Úgy futott szét az álomvilágba. 
 
Hív az egyik: — Ha mellettem jársz majd, 
Virágos rét, tarka mezők várnak. 
A lelkedben lepke-libbenések, 
Kéklő égbolt, madárdal kísérnek. 
 
A hegyekből aranyszemet hoztam, 
Gyönyörködhetsz csillogó habokban. 
És a szemed csodálkozva láthat 
Színes halat, elsuhanó árnyat. 
 
Másik ága kőről kőre ugrik, 
Vizet hogy a dörgő mélybe zúdít. 
— Viszlek fenyők sűrű vadonába, 
Ösvényedet csupán a vad járja. 
 
Másnak magány, távoli, kietlen — 
Málnabokor teremhet szívedben. 
Előtted a vadon tüskeága 
Elsimul majd, ha a lépted járja. 
 
Mélybe fut a harmadik erecske, 
Onnan szólít szüntelen csevegve: 
— Tükrözöm a barlangoknak titkát, 
Sötétségben fehér cseppkő-szikrát. 
 
Merítettem, hol még egybeforrott 
A hármas ág, úgy ittam egy kortyot. 
Mezők zöldje, fenyves rengetegje, 
Mélység titka szétfutott erembe. 

 


