
100 Anyanyelvünk épségéért 

S ha zúdulnak véres csaták, 
Szabadságért nem küzdenek, 
Mert elnyomás, népszolgaság 
Előttük ismeretlenek. 
Törvényök nincs — boldog hiány! 
A vének élőszája rendel 
Igazságot... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  
 
Oda van a szép nyár, oda! 
A természet lassan kihal; 
Nincs többé nagyszerű csoda, 
Többé se napfény, sem vihar; 
Pacsirta nem szánt, csalogány 
Nem zöngi dalját este, reggel; 
Nincs délibáb... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  
 
Egyhanguság, egyformaság; 
A nappal egy világos éj; 
Nem kék az ég, nem zöld az ág, 
Menny, föld határán semmi kéj; 
Csak sír az égbolt ezután 
Örök unalmu lanyha cseppel, 
Mig szétolvad... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  

Óh jer, mulattass engemet, 
Hunyó dicsőség lantosa; 
Érdekli mostan lelkemet 
Borongó ég, kihalt tusa, 
Emlékhalom a harc fián, 
Ki az utolsók közt esett el; 
Remény nélkül... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  
 
Felhőid és zúgó szeled, 
A zizegő haraszt, mohar, 
Magános tölgy a domb felett, 
Bolyongó tűz, hullámmoraj — 
Ez, amit lelkem most kiván! 
Enyésző nép, ki méla kedvvel 
Multján borong... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  
 
Kinek sötétes éjjelen 
A hős apákhoz költözött 
Daliák lelke megjelen, 
Alánéz bús felhők között 
És int feléd: „Jer, Osszián, 
A holtakat miért vered fel? 
Nincs többé Caledonián 
Nép, kit te felgyujts énekeddel.” 

 
(1850. okt.) 

 
Vajda János 

 

A virrasztókA virrasztókA virrasztókA virrasztók    
 

Itt a nagy halott előttünk, 
Kiterítve mereven. 
A hideg, a téli éjben, 
Csillagoltó sötétségben 
Mi vagyunk még éberen. 
 

A sirásban elfáradt már 
Valamennyi jó rokon. 
Talán mi se volnánk ébren, 
Hanem mert a torban, éhen, 
Rágódunk a csontokon. 
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A csontokon sem rágódnánk, 
De hát — ez a kenyerünk. 
Nem maradt ránk dús örökség; 
Fizet minket a nemzetség, 
Ha sírunk, énekelünk. 
 
Már maholnap ez se kell majd. 
„Elég volt a gyász, a dal. 
Ami megholt, föl nem támad. 
Haszontalan minden bánat! 
Haj rá étel, dal, ital!” 
 
Ilyen szelet hallunk is már. 
Ki legtöbbet örökölt, 
Annak van a legjobb kedve; 
Ott van a mult elfeledve, 
És eladva az a föld, 
 
Hol pihennek a nagy ősök, 
Kik szerezték vérökön 
Azt is, amin ők mulatnak... 
Idegenek jól aratnak 
Vérben ázott térökön. 
 
Ők alusznak szépen, mélyen; 
Ébren már csak mi vagyunk. 
Ők alusznak s nem álmodnak; 
Mi virrasztunk ébren, haj csak 
Ébren is mi — álmodunk. 

Álmodunk mi hihetetlent, 
El se merjük mondani. 
A holt szeme félig nyitva; 
Hátha meg nem volna halva, 
S lehetne még valami... 
 
A nagy tenger éjszakába 
Ki-kinézünk olykoron. 
Mert nem tudjuk, hány az óra, 
Hallgatunk a kakasszóra, 
Merengünk egy csillagon, 
 
Jó reménnyel, vak reménnyel, 
Hogy ha megvirradna már! 
De a hajnal csak nem pirkad, 
S amit látunk, az se csillag: 
Bolygó fény, vagy fénybogár! 
 
És csak oly csöndes ne volna! 
De ez úgy fojt, úgy ijeszt... 
Dalunk is már egyre fárad, 
Alig ad még bátorságot... 
Égen földön semmi nesz... 
 
Szempillánk is csuklik immár... 
S ha az álom elnyomott, 
S mi is alszunk, boldog Isten! 
Akkor aztán késő minden — 
Mozdulhat a tetszhalott!... 

 
Tompa Mihály 

 

A gólyáhozA gólyáhozA gólyáhozA gólyához    
 
Megenyhült a lég, vídul a határ, 
S te ujra itt vagy, jó gólya-madár! 
Az ócska fészket megigazgatod, 
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod. 

 

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak 
Csalárd napsúgár és siró patak; 
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet, 
Az élet fagyva van s megdermedett. 

 


