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Gúnyol az irigység: hogy időmet hasztalan élem,
# — Léha a költészet, s csak henye elme müve, —

Ősök példáján illendőbb lenne: keresnem
— Küzdés közt felvert porban — a harczi babért,

Vagy bíráskodnom, vagy — bért nem kérve — közügyben
A nyilt szószéken szerzenem érdemeket.

Mind kicsi ez nekem! — Én halhatlanságra sovárgok,
Szerte egész földön zengjenek énekeim.

Élni Homér fog a míg Tenedosz és Ide fenállnak,
S a rohanó Szimoisz tengeröbölbe szakad,

Héziod ismert lesz míg musttól duzzad a szőllő,
És a szántóföld termi a búzakalászt,

KaUimakosz dalait zengik mindenhol a földön
— Szelleme bárha szerény, műremek: irmodora, —

Híre Szophoklesznek — szomorú játékiban — élend,
S míg lesz csillagos ég — névben — Aratosz is él,

Veszni Menandrosznak neve nem fog míg «kerítőné», 
•Tévedtnő*, -hűtlen szolga*, «kemény atya* lesz,

El nem múló név az enyelgő Acciusé, és 
Enniusé, noha ez még hanyag irmodorú,

Jázon < arany gyapját* a regét, és azt ki regélte 
Varrót a költőt melyik idő feledi ?

A «Természetről* a mit írt Lucretius, az csak 
A mindenséggel egy nap enyészhetik el,

Virgilt olvassák — a hol ember lakja a földet —
Míg a világuralom székhelye Róma marad,

Míg dobog emberszív — gyengéd szerelemre az érzést — 
Mindenkor tőlled fogja tanúlni: Tibull,

Nyúgottól keletig ha Lykoriszt zengi az ének —
Kedvese a költő: Gallus eszünkbe jutand.

Még hát a kőszirt, s a türelmes ekék vasa: porlik 
S elkopik a korral, fen marad élve a D al!

A költészettel se király, sem harczi dicsőség 
Nem mérkőzhetnek, Bőt az arany maga sem.

Azt, mi silány, a tömeg hadd kérje, — nekem tele kelyhet 
Kasztali forrásból töltsön a szőke Apoll,

Homlokom’ — a hideget remegő — Myrtusz koszorúzza,
És sokat olvassák: Hű szeretők — dalaim.

Élőt gúnyol az irigység,.bókét hagy a holtnak,
Ennek — a mit szerzett — Érdeme: védi nevét,

Testem hát hamuvá ha enyészik is egykor a máglyán —
Szebb fele lényemnek : szellemem élve marad.

Ónossy Mátyás.

Digitized by LjOOQ Le


