
~~III . 

Emlékezés Dávid Ferencről. 
(SdlleUdnek 400·lk hford .. lóJI "Ik.lm'ból.) 

Hol egverő szirtek tróno/nak, 
Felhó, madd.r magasba szal/dos • 
S a hitról és a szabadságról 
Születnek holtig tartó álmok: 
Hajtsd meg ma, Erdély, ezer éves 
Koszofllval födött fejed 
S K olozs"ár, szép Szamosvölgy lánya. 
fiirösszed lelked harmatába 
Ezt a nagy, fényes szellemet. 

Itt született a kéklő tájon, 
Hol Mátyás napja még világol 
S itt vált ki lelke a tömegból, 
Mint az aranypor folyamárba/. 
A csecsemőnek - zord az ég künn
Félbemaradt a dajkadal, 
S az ifjunak, könyvvel kezébe, 
Eszmék tüze Idt keresztsége 
S honán végig zugó vihar. 

Harc mindenütt . ... Az ódon egyház 
Kapuit az idö megrdzza 



- 192 -

S nagy ajakok, LIlIher és Kdluin 
Tiinnek Jöl, mini (1 berci pdlma ... 
Lepesre ltipés s mind elő rI!, 
_ Oh az idő nem lelt be meg! -
Dd" id Ferenc /dnglelke hozza 
A szivekbe, a femplomokba 
Az egyetlen Isfen nevét. 

Szive örök egő zsardtllok, 
Me,y me/eget lővell magdból, 
Esze ace/kent megszikrdzva, 
R/itett melyspgu beuildgol ... 
löl/ es a kerek k6re dl/vdn, 
Szava meggyő:, majd csupa dal. 
A lelkesülts fllI'g-ml'gdrad ... 
És I6n egy llj v;nlgvasdmap. 
Eszmei Jenyes diadal. 

S amig jó Serve! Istl'l/élln 
IAngok kőzöfl sóhajt az rgre, 
Az llj val/lisra rlimosolyg itt 
Fejddm; trón biboro, lenye. 
Ha/dra ti/nY/l1t a Tiszdig , 
Mint órilisi jényszallag 
S alföldi sikon, Hargj/(fban 
Józan magyar lIep hymllllsdban 
Fürdött a szabad gondolal. 

Aztdn mi leli?. A zsamok végzett 
Sorsodról. sorsunkr6/. vnérünk 
Dtivid Ferenc.' .. Arany palldstia/ 
A tJdlladon ma megidu/1nJt 
AIMl a szép (uada/1I//61 
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A tórtenetet mOI/dd lovaM . .. 
S szölj: hordlIa lelki nagvsdg titkát, 
A: a srb fáj, melyi" bard/sdg. 
Vagy melyel pdpdk kardja vág?. 

Szó/j! i 1'1égst', Ile! . . .. Fölkent It'jedre 
Orök dicsöség lii2e árad. 
Vildgra szór /ényl ltimpafornya 
ri droai bus Oo/goldllOk . . , 
A: Ocedn cst'rdgal Ifl:del 
S ho:. ködös Albion baber/. 
Pilwnj! Oly szep az a "it'SD"~. 
Hogy egy ujabb vildgo/ I't's:roe, 
AI/'gha/mil mdsOtfs:or azért. 

Négy százada, hogy a bö/rsödbó/ 
Hódiló Illadra kiszdllld/. 
Villel kcrt'sdf/, diada/mi jt'lveny/. 
Utadba hull tóvis, vinigsuil. 
Alos/ mdr pihenj l Többe a sorsnak 

/'m suj/hal os/ora Rl.'dd, 
'~',1('d Ktirpd/ vis:hangjakippen 

Á/:lIg e.:.er viharon - ves:1.'n 
rogyog örök időkön dl. 


