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látószög

A hóhoz kötődik minden fonto-
sabb gyermekkori téli emlékem. 
Egész napos szánkózások, hatal-
mas sisonkázások iskolából ha-
zafelé jövet, hógomolyától betört 
ablak, iszkiri a mérges szomszéd 
elől, az első korcsolya karácsony-
ra az apámtól, a csetlő-botló lé-
pések, majd a száguldás a jégen, 
a szabadság, a játék öröme. Éjféli 
misék meghittsége, láb alatt ro-
pogó puha hó, világító fehérség, 
reggel jégvirágos ablakok.

Az idő biztosan megszépíti 
az emlékeket, de a hidegre nem 
emlékszem, csak a térdig érő 
havakra, a békére, a csendre, 
és persze a csempekályha jóleső 
duruzsolására. 

Ma végre lehullt a hó, ha kará-
csonyra nem is, de közvetlenül 
utána egy kis örömet csak szer-
zett a gyermekeknek, az olyan 
romantikus lelkeknek, mint én, 
és a sízni vágyóknak, akik idén 
nem mehetnek külföldi sípara-

Üdvözlégy, tiszta hó,

végtelen fehérséggel felszikrázva,

sötét, fagyos és hosszú éjszakákon

derengő fénnyel bíztató –

Üdvözlégy, áldott tiszta hó! 

Üdvözlégy, némaság,

melyben angyalos pihék szállingóznak

és feszül, lüktet százezer ujjongás

mint égfelé-tárt havas ág –

Üdvözlégy, puha némaság! 

Üdvözlégy, sejtelem,

korcsolyázatlan jövendőnk vidéke, messze-érző álmunk

szánkázik néha csendesen –

Üdvözlégy, szűzi sejtelem! 

Üdvözlégy, Eljövő,

ki sáros, szürke, sívár világunknak

mondod, takarva bolyhos hermelinnel:

– Aludj, torony! Aludj, tet ő!

Üdvözlégy, titkos Eljövő! 

Szatmár, 1925. IX. 28.

A HÓ
Varga Melinda 
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Jövendő havak himnusza

dicsomokba, s be kell érniük a 
hazai tájak egyébként egyálta-
lán nem rossz lehetőségeivel. 
A híradók mégis mint valami 
rémképet, természeti katasztró-
fát állítják be a havazást, pedig 
a puha és selymes hó mennyivel 
jobb a napokig tartó esőzésnél, a 
tetőtől talpig koromszürke tájnál 

és a csontig hatoló ködnél. Arról 
nem is beszélve, hogy a fagy a ví-
rusokban is kárt tesz, nem tud-
nak úgy szaporodni, míg az eső-
cseppeken, a párás levegőben 
jobban megkapaszkodik minden 
hitvány vírus az in fl uenzától a 
náthát okozó fajokig és a koro-
násbundájúig egyaránt. 

A szobám ablakából nézem a 
pilinkéző havat, megbűvöl, akár a 
tenger nyáron, és nem tudok gon-
dolni semmi rosszra. Csak fi gye-
lem, ahogy belepi tiszta fehérrel 
a fekete földet, betemet könnyet, 
vért, halált, és utána tudom, hogy 
tavasz lesz, hóvirággal, tulipán-
nal, madarak röptével.




