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A rohírok rohama
(részlet egy gondori költő elveszettnek hitt eposzából) 

Írta: Viczenti Mátyás
[Művészeti Pályázat 2020 – 1. helyezett]

Amikor a Város kapuját a gonosz feltörte,
s bemocskolta érintetlen földünk küszöbét,
csak egyetlen Fehér Lovas állt meg előtte,
ki tiltón őrizte a szabad emberek örömét,

akkor, reményünk megtört ege alatt,
Théoden király felemelte zászlaját,
messzire kiáltott, harsogott hangja,

s a rohírok mély csöndben hallgatták,
szívük eggyé vált a halál csendjében,

büszkén magasodtak Pelennor bús mezeje fölé,
messze szállt lelkükben a híres ige,

miközben sereglettek királyuk köré:
„Rázd a dárdát, rontsd a pajzsot,

kard s vér napja vár, mire nap kél!”
s megjegyezte akkor azt a napot 

mind aki barát, mind aki ellenség,
mert Théoden megállíthatatlanul
tört rá az orkok sötét tömegére,

szemében ősei szíve izzott vadul,
a valák adtak újult erőt kardforgató kezének,

mind, aki eorlfi volt, lelkesült hévvel
ugratott királya után a csatába,

napfény csillogott pajzsaikról kevélyen,
arcuk mosolygott a kínhalálba,

de kevés lovasfi veszett aznap oda,
kik többé nem látták Rohan szép mezejét,

mert gyorsan hullott az ork horda,
eldobálva kardját-vértjét,

hisz mint a lavina, mely hegyoldalról zúdul,
s gyökerestül tépi ki az alanti fákat,
minden, mihez hozzáér, elpusztul,
ki utána felnéz, nem ismer a tájra,

vagy mint a forgószél, mely a pusztán nyargal,
felszívja, felkapja mi az útjába kerül, 

s hol falu volt vagy óriás hadak,
most törmelék, halál és rom vegyül,

úgy tisztult meg a Pelennor fele 
Lovasvég ádáz rohamától,

menekült Mordor vak serege,
s a Város felébredt az éjszakából,
majd Thengel fia Théoden végül
Harad zászlaját is megszerezte,

s habár körötte a sötétség mélyült,
seregét győztes rohamra vezette,

Harad zászlajával s kardjával kezében
emlékeznek rá hű harcosai,

így szólt – Ne féljétek a sötétséget!
halála előtt is fényt hoztak szavai...
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