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Egy nevendék ifjú szerzetessel. 
A' mint Vásza megpillantja Markot , 
Jobb kezével int a' szerzetesnek : 
„Lassan érintsd a' földet lábaddal, 
Álmából a' hőst, hogy fel ne költsed, 
Mert rosz kedvű Marko álma' tüntén, 
'S rosz kedvében tán megölne minket/ 
Nézi a' pap a' hős' édes álmát, 
'8 megpillantja a' levélt az ágon, 
Átolvassa csendesen magában. 
A' levélben áll, hogy Marko meghalt. 
Ekkor a' pap ménjéről leugrik, 
Megtapintja Marko hőst kezével, 
O de Marko régen halva volt már. 
Sűrű könnyet könnyez a' Heguman, 
Mert ő Markot sajnálá szivében. — 
Marko* három tűszóit leoldja, 
És tulajdon oldalára zárja. 
Gondol gondol, hosszan gondol a' pap, 
Hol temesse sírba Marko9 testét; 
Eszmél eszmél, mindig egyet eszmél. 
Marko' testét feltévé lovára , 
Véle tenger-part felé elindult. 
Ott hajóra űle a' tetemmel 
És elvitte Athos' szent hegyére, 
Melly benyúl a* nagy tenger' szivébe. 
Hajta sok szent klastromok ragyognak 
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'S szent Vilin dár-temp lom is közöttük. 
Szent Vilindár' templomába vitte , 
Szent igéket olvasott felette, 
Szent halotti dalt zengett felette, 
Millyet holtnak énekelni szoktak; 
Eltemette a' templom-középre, 
Emléket nem állított felette, 
Hogy ne tudná senki Marko' sírját, 
Hogy ne keljen ellensége gúnyra 
Vigadozva Marko hős' halálán. 
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„Férfiak 1" így szólott Pannon' vészistene hajdan, 
„Boldog földet adok, víjatok érte, ha kell.'7 

S víttanak elszántan nagy bátor nemzetek érte, 
'S véresen a' diadalt végre kinyerte magyar. 

Ah de viszály maradott a' népek' leikein: a' föld 
Boldoggá nem tud lenni ez átok alatt. 
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Emelka szép 's kegyes leányka volt, 
Szép és kegyes, mint a' nap' égi fénye; 
Mint hárfahang szelíd 's lágy érzeménye ; 
Jó lelke tiszta 's csendes, mint a' hold. 

'& a' lányka' szíve szívemhez hajolt; 
O lett valóm' szerelme 's éleménye, 
Szűz karja közt örök kedv' zöld reménye 
Mellett sok órám édesen lefolyt. 

Emelka! hol maradsz ? — Jer , kedvesem , 
Jer a' ligetbe; már a' nap leszállott, 
ím jöttöd' lángoló szívvel lesem ! 

Jaj a' liget kietlen puszta hely! 
Ölében a' szerelmi szó elállott — 
Emelka nyugszik — nyugszik , nem jön-el 
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