
358 FORDÍTÁSOK.

UJABB OLASZ CLASSIKUSOKBOL.1) 

Május ötödiké.
(Marnom ódája Napoleon halálára.)

Csak volt. A milyen mozdulatlan 
Feküdt a test, végsőt lehelve, 
Midőn, melyet már elfelejtett 
Fölszállott óriási lelke: 
így áll a föld, nagy rémületbe’, 
Hogy ím a hír hozzá jutott.

S némán a végzet emberének 
Gondol utolsó nappalára,
S nem tudja még, más századokban 
Ilyen nyomot halandó lába 
Hagy-é megint a föld porába,
A melyet vér boríta el ?

őt látta szellemem, a trónon 
Mint tündökölt, s nem nyíltmeg aj - 
Én váltakozva földre bukni, [kam; 
Fölkelni s újra bukni hagytam — 
De akkor százezernyi hangban 
Az enyimet nem hallhaták.

Szüzén a szolga-bámulattól,
S gúnytól, mely sebze vakmerően, 
Midőn a fénysugár im eltűnt,
Most kél e hang a levegőben ! 
Sírnál fakad a dal belőlem,
Mely tán örökre élni fog.

Az Alpokig a piramistól,
A Rajnától a Manzanárig 
Villám tüze utói nem érte 
E bárdnak villogó csapásit.
Egy óczeántól szállt a másig, 
Scyllától Tanaishoz ért.

Igaz dicsőség volt e része ?
Más nemzedék feleljen arra.
Mi földre hajtjuk homlokunkat 
Az Űr előtt, ki azt akarta,
Hogy benne légyen nagy hatalma 
És szelleme legtöbb nyoma.

Öröm, mely reszket s fölviharzik 
Nagy szándokoknak ébredtére, 
Aggódás, mely a szívbe forrong, 
Mikor egy trón tűnik eléje,
Melyet csak őrülés remélne,
S mit méltó díjaként elér:

Érezte mind; volt része sokszor 
Dicsfény - növesztő harczveszély- 
Menekülésben, diadalban. [ben, 
Száműzték s ült királyi széken, 
Kétszer feküdt a porba mélyen, 
Oltárra kétszer helyhezék.

1) Felolvastatott a Philologiai Társaságnak inárcz. 1-én tartott ülésén.
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Nevét nevezte, és két század,
A melyek egymással csatáztak, 
Mint hogyha végzetük beszélne 
Várták, mi lesz a nagy határzat. 
Ő csöndet intett és középre 
Leült mint választott biró.

Eltűnt. S a napok és az éjek, 
Hal-börtönébe mik leteltek, 
Mind hirdetői kegyeletnek, 
Határtalan irígykedésnek, 
Kiolthatatlan gyűlöletnek 
És örök szeretetnek is.

Amint rásúlyosúl a hullám 
Szegény hajótörött fejére —
A hullám, melyről széttekintett, 
De melyről nem tünék szemébe 
A messze, messze part szegélye 
Bármily soká fürkészte is :

Szivére rája nehezedve 
A múlt idők emléki voltak ! 
Hányszor kivánta elbeszélni 
Küzdelmeit az utó-kornak!
S fáradtan ejté el a tollat 
A túdós könyv elé ha ült.

[pal,
S hogy’ csöndesen meghalt a nap- 
Ö hányszor állt ott, leszegezve 
Villámtekintetét a sárba!
És fonva karjait keresztbe, 
Megszállta őt emlékezetje 
Oly napnak, amely rég letűnt.

Előtte állott könnyű sátra,
És látta, mint tört annyi sánczra, 
És látta árját tuzlovaknak,
Előtte állt had csillogása,
És látta: forrtak birodalmak, — 
S mi gyorsan csöndesült le mind !

Ah ! súlya ennyi fájdalomnak 
Megtörte rég pihegő keblét. 
Kétségbesett. De jöttek égből 
Kezek, a melyek fölemelték 
Oly légbe, mit ma is lehel még — 
Könnyebben mint a föld legét.

És elvivék a szép remények 
Virágozó ösvényin által,
Örök mezőkre, mik’ jutalma 
Birokra kel akármi vágygyal,
A hol sötétbe’, csöndbe’ szárnyal 
A dicsőség s a földi hír.

Te Hit, szép, jó és halhatatlan, 
Erőd győz mindig, hogyha támad, 
Tábládra most örömmel írd fe l:
«Még soha le nem bomlának 
Szíve előtt a Golgotának 
Ily büszke nagyság térdei!»

Űzd onnan el a gúnyolókat,
Hol hamvai nyugtot leiének.
Az a ki kínt s vigasztalást adr 
Az isten, a ki temet, éltet, 
Szalmáján puszta fekhelyének 
Pihenni ő melléje tért.

Radó Antal.
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