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Csak volt. Ahogy megdermedetten
Halálos sóhaját lihegte,
S holtan hevert, semmit se tudva
S kihűlt porát elhagyta lelke,
Épp így a föld a hírre
Megrendült, belekábult.

Döbbenve megdobban utolsó
Napján a végzet emberének;
Nem sejtve, lesz-e még más időkön

Ilyen halandó lesz-e még egy,
Ki majd nyomába nyargal
S véres porába száguld,

A szellemem ragyogva látta
A trónuson, de meg se szólalt;
Midőn lehullt, fölkelt, elomlott
S ezren daloltak harsogó dalt,
Nem dőlt a harsogásba
Bukdosó diadalmán:

És nem dicsérte hízelegve,
Nem is gyalázta bújva gyáván,
De most dalol megilletődve

Ilyen sugar borús halálán;
Dalol haló porába
S nem hal meg ez a dal tán.

Az Alpokon, a Sivatagban,
A Manzanerrán és a Rajnán
Mennydörgött, gyorsan győzni bátor,
Villámait nyomban lecsapván;
A Scíllától a Dónig
Dörgött a tengerek közt.

Igaz dicsöség volt-e dolga?
Itéljen ebben az utókor:
Mi csak hajtsuk meg homlokunkat
Az Úr előtt, hogy a futó por
Sarából megteremté
Mínt győzedelmi eszközt.

21 273



274

Te vad gyönyör, tüzes hevesség,
Te vakmerőség számvetése;
Szolgált a szíve csüggedetlen,
Hogy a hatalmat el ne késse;
S megnyerte nagy jutalmát,
Mit nem hihet csak őrült.

Mindent kipróbált: a dicső fényt,
A viadalt, a veszedelmet,
Szomorkodott, győzött, leverték,
Uralkodott, száműzve tengett:
Kétszer volt ő az oltár
S a porba kétszer ő dűlt.

Nevét kimondta: és a két kor,
Mely egymást ölve szembenézett,
Magát megadta elterülve,
Nem bánva, jönne bár a végzet;
Csöndet teremtve köztük
Ö volt a végitélet.

S eltűnt; a szigeten szorongott;
A bősz irígység volt szigetje,
A lángoló irgalmatosság,
S a bosszú, mely körülsziszegte :
Szigetje szánalomnak
S a kerek föld dühének.

Mint a hajótöröttön átcsap
A hullám, homlokát taposva
S habok közül mégis kipillant
Szegény a végtelen magosba,
De hasztalan keresgél
Valami messzi partot;

Lelkébe úgy omolt sötéten
A múlt idő, a sűrű felleg
Jaj, hányszor vágyta följegyezni,
Hogy léte itt lenn mire tellett,
De maradandó könyvén
A tolla elhanyatlott!

Jaj, hányszor áldozott le búsan
A nap, sötéten ellebegvén,
A hamvadó sugárba bámult,
Karját keresztbe vetve mellén.
S a múlt idők emléke
Szakadt suhogva rája!
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És látta mind a lenge sátrat,
A sáncokat ledőlni lassan,
A vágtató lovak sörényét
S villámló táborát avasban,
Serényen sorakozva
Kemény vezényszavára.

Jaj, lelkét annyi gyász gyötörte,
Hogy kábultan kétségbe vessék
És fuldokolt a gyötrelemben,
De akkor jött a szent kegyesség,
S egy égi kéz ragadta
A lángoló egekbe.

Vezette szépen a virágos
Mezőben, vitte az őrök rét
Ösvényein, ahol a vágyat
Legyőzi végtelen öröklét
S a földi fény elomlik,
A semmibe peregve.

Örök dicsőség! Bíztatásod
A végső diadaIba dobban!
Ragadd el ezt a diadalt is:
Nem volt dicsőbb, ki sírna jobban
S a véres Golgotáért
A gőgöt így levetné.

T'e űzöd el az átkozó szót
Haló porán kegyes malaszttal:
S az Isten, aki büntet és kegyelmez,
Aki lesújt és megvígasztal,
Nyomorult vánkosáról
Fölvette maga mellé,

Horváth Béla fordítása.
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