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Ó én hazám! látok falat meg ívet,
Előttem annyi kép meg oszlop,
És csonka tornyok, ősi szobrok —
De nincs sebolse régi híred !
Nincs kard s babér, e büszke terhe
Elődeinknek . . . Ah ! lefegyvereztek !
Most puszta kebled, puszta homlokod !
Öh hány ősapástul vagy leverve 1
Óh hány seb, mennyi vér I
Mért láttam ezt meg ?
Te legszebb asszony, mondd: miér’?
Hah, kérlek, szóljatok:
Te menny, te föld ! Nincs ki felelné,
Hogy őt ki tette hát ilyenné ?!
Mindkét keze nehéz bilincsben,
Haja zilált, ruhája sincsen . . .
így ül a földön, elfelejtve
S kétségbe esve.
Lehajtja térdei közé fejét,
És sír . . . Ö s;rj hazám, hisz van miért!
Hisz egyforn án a legnagyobb
Diadalod és nyomorod!
Forrás ha lenne mind a két szemed,
Keserved nem lehetne oly nagy,
Mint veszteséged, tz'gyened.
UrnŐ ki voltál, szolgáló vagy!
Ki szól vagy ír felőled,
Múltadra gondol s kérdi egyre :
•Nagy volt s nagy nem maradt ?*
Miért ? Hol hagytad őserődet
A hősi lélek és a szablya merre ?
Ki vette hát el kardodat ?
Elórulának ?
Mi csel, mi munka s hatalom
Vehette el ruhádat,
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S arany kötőd’, mely itt volt nyakadon ?
Ö mondd, mikor s hogy eshetél le
Olyan magasbul olyan szörnyű mélybe ?
Nem küzde senki érted ?
A tieid tán meg se védtek ?
Fegyvert ide ! fegyvert ide!
Magam megyek a barcz veszélyibe,
S magamban ott
Ha meghalok:
Az eget arr’ az egyre kérem:
Tüzzé legyen olasz szivekbe’ vérem!
De merre fiaid ? Hallok kiáltást,
Hallom zaját fegyvernek, harsonának . . .
Ah, idegen vidéken
Csatáznak gyermekid!
Hadd nézzem... óh! szemem még most te lát mást
Mint teDgerét gyalogok- s paripáknak,
Port, füstöt s kardokat a légben —
A felhők mennykövit.
'
S nem kelsz-e fel ? Hát reszkető szemed
Mért nem mered
E gyászra vetni rája ?
Mért harczol ott azon a tájon
Olaszhon ifja ? Fényes istenek ;
Olasz aczél más földért van kirántva . . .
Boldogtalan, ki elhal oly csatákon,
Hol nem hazájáért esék el,
Se nőért s gyermekért —
De hol vívott más népek ellenével,
S testébül látva omlani a vért,
Nem szólhat: «Édes szép honom,
Mit adtál, éltemet most vissz’ádom!*
Te boldog ősi kor, ó légy megáldva!
Te szép idő, mikor a népek
Csupán hónuk miatt mentek halálba!
S ti thessali vidékek,
Miket dicsőség s hírnév vesz körül,
Hol gyengébb volt nagy Perzsia s a végzet
Mint pár vitéz, kik küzdtek hősökül:
Te rajtad szikla, hab,
A vándoroknak alig hallhatóan
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Csak arrul szólanak,
Hogyan takarták itt e tájat,
A kik a győzhetetlen légióban
Hónuknak életükkel áldosának.
A gyáva Xerxes elfutott,
Vadul futott a Hellesponton át,
S gúnyolják most a késő unokák .. .
Antéla halmán, épen ott,
Hol porba hullt a szent sereg,
Simonides tünék fel.
Nézé a földet és eget
S áztatta arczait sűrű könyével.
Pihegve és remegve
Pengette lantját:

„

«Ó boldogok,
Kik lándzsa elé álltatok,
Szeretve azt, ki élteteket adta:
E hon s e föld csodálnak bennetek.
Fegyverre s annyi harczba
Nagy érzelem híhatta lelketek,
Sanyarú végzet szólithatta . . .
Vidáman tűnt elétek
A legutolsó óra,
Midőn derülten mentetek
Nehéz utakra, könyet fakasztókra.
Hogy tánczba jöttök, tán csak azt hivétek
És nem halálba —
De ünnepély zajába!
Pedig már vártak is reátok
Fagyos habok és szörnyű bárdok.
S tiéitek nem voltak ott,
Midőn a szikla-tájon
Csókot ?e kapva és meg sem siratva
Elhunytatok . . .
De nem a nélkül, hogy ne fájjon
S ne szüljön kínt á perzsa hadnak
Bukásotok.*
Miként oroszlán, közepette
Bőszült bivaly csapatnak,
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A támadók hátára fekve
Gerinczük marja nagy fogával,
Majd czombjaik harapja által:
így vágta szét a perzsa népét
Görög tűz és görög vitézség.
Ló és lovas a porl.a dől,
A vad futás meg összegombolyit
Győzöttet, sátrát és kocsit. . .
Maga a zsarnok legelői
Sápaltan és remegve váglat
S a hellen hősöket
Befösti vére barbar katonáknak,
Kiket legyőztek nagy sebek,S a kik halomba rogyva holtra válnak.
S ti éltek — ab, ti boldogok! —
Mig itt len ember írni s szólni fog!
Előbb bukik a nap a mélybe,
Hogy kialudjék tengerek vizébe,
Mint elmúlik majd honszerelmetek
Eget veró nagy dicsősége!
Sírotok oltár, melyhez eljövendnek
Késő időkben jó anyák,
Mutatni kisded gyermekeknek
A vércseppek dicső nyomát.
S én leborulok im a földre,
Ti boldogok,
És minden kőre és göröngyre
Csókot nyomok . . .
Legyen dicsőjtve mindegyik
Örökké — egyik sarktól másikig.
Bár nyugtot testem véletek találna !
Véremtül is bár lenne lágy e té r!
De hogyha sorsom nem kívánja,
Hogy haldokolva bősz csatába
Szemem lezárjam honomér’:
Dalnokotok szegény hire,
Ha Ég segíti meg,
Terjedjen olyan messzire,
Mint hősi híretek!
R adó A n t a l .
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