
HORVÁTH BÉLA:

AMISSIS AMICIS
I.

Azért vagyok hazámban számkivetve,
Mert néma nemzetért kiáltozám,
Szemembe vert a poklokon a pernye
S tüzön futottam, vastag éjszakán,
Az égbe néztem, égi rendszerekbe,
De nem hallottál, hallgatag hazám!
Nem hallasz engem, édes Magyarország,
De minden jussom cenkek ragadozzák.

II.

A korcs pogánynak nem vagyok keresztény,
A jövevénynek nem vagyok magyar,
De liseim síralmát zengedezvén
Az ajkamon nem alszik el a dal!
Egy ezredéve dajkám vagy te Veszprém,
Egy ezredéve gyűlt bennem a baj,
Hogy szava legyen annak a cselédnek,
Ki hallgatott és tűrt egyezredévet.

III.

Ti csillag-néző, együgyű kanászok,
Ti sírba-döntött, régi magyarok,
Ha mozdulok, minden tagomban fájtok,
Bennem buzogtok s bennetek vagyok.
A szájamon szól a ti szoígasagtok
És engem néznek mind a csillagok,
Kik arcotokba égi fényt sütöttek,
Mert szelgak voltatok és üldözöttek.

IV.
Szivem kiszáradj, megszakadj te, bordám,
Ha megtagadnálak ti pásztorok
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S a dolgotok csak egyszer nem dalolnám,
De ládd, a tüzbe, vérbe gázolok,
Mert jártam én a püspök lanka dombján,
Kicsiny kezembe kaptam egy botot
S ahogy Iorgattam, megfutott a konda
És mindhalálig emlékszem a dombra.

V.

Emlékszem rátok mindörökre, dombok!
Veszprém, sürögtem minden dombodon,
Sirhalmaid porába sirva omlok,
Hogy ottan porladj, porhanyó porom!
De addig dolgomat szivembe kongod,
Tornyod tanit, a püspöki torony
És egyre zeng, viIággá küldöz engem,
Hogy éneket bárhol bolyongva zengjem.

VI.

Igy mentem én a tudományba, - London
Nagy bölcse vitt a világ tetején,
Mégis belém dobogtál régi dombom,
Hogy meg ne dőljek életem felén,
De forradalmam égjen. egyre forrjon,
A nagy világban igy növekedém
S bölcsek csodáltak siheder koromban,
Dicső hiremben, nyurga nyomoromban.

VII.

De nem tudott más bölcseséget elmém,
Mint égi város, téged vallani!
A zord időnek már ideje telvén
Hasadjatok meg, Veszprém halmal !
Tomboljatok a holtak néma nyelvén,
A porból keljetek ti hajdani
Holtak, tanúnak végre jöjjetek kl,
Ne hagyjatok kutyák közé kivetni!
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VIII.

Nem gyáva létért lettem itten árva:
Belé van oltva már a hullafolt,
A föld elsenyved, mint a sárga lárva
S ki porban élt, mind porban is lakolt.
De láttam én a csillagokba látva
S kihirdetem, ahogy megírva volt:
A Szívem nélkül ki lehetne boldog?
Majd oda hulltok, ahova hajoltok.

IX.

S hozzá hajolni vágyva-vágyva vágytam,
A kárhozat reszkette agyvelőm,

De Atya, Fiú, Szent-Lélek, ti Hárman
Egy Isten: benned bízom vakmerőn,

Hogy élek, élek, élek a halálban
Örök napon, időtlen delelőn !
S elé borulva küzdelembe kaptam,
A lelkem vassal ezért foghatatlan,

X.

Nem foghat rajta semmiféle fegyver,
Nem ölheti se vérpad, sem bitó,
Nem kötheti ki semmiféle kender,
Nem kattan rá a hüvelyk-szorító!
De, Istenem, te oldaladba vedd el,
Égő szívedbe tégy, Szabadító!
Fölírtál engem a te öt sebedben,
Igy lettem boldog s benned ölhetetlen.

XI.

Igy röpködök a rengeteg veszélyben
S világ rohadtán meg nem rothadok,
Dübörgő táborokban jönnek értem
Tüzes kerubok, kardos angyalok.
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Valóban itt valék? valóban éltem?
Itt Iengek én, vagy már nem is vagyok?
Ha éltem is, nem élt szivembe semmí,
Csak vágyam innen mennI, menní menní.

XII.

Ez volt e rongy világon diadalmam,
Ezért hevültem dolgodon. te nép!
S nem híggadok, dühömben olthatatlan
Tüzes Galamb tüzes kegyelme ég!
Pokol tüzét parázsba rojtogattam,
S pokol se bírta meg szívem hevét,
Füstöt csapott a lángja, mínd kihamvadt
S megcsóváltam az égi forradalmat.

XIII.

De lángoló jelet kinek csiholtam ?
Vonít a nép a vastag éjszakán.
A néma nemzetért minek csaholtam ?
Nem hallottál meg, hallgatag hazám.
De élve-halva meg nem csillapodtam,
A boldog korszakot kiáltozám,
Mert lesz idö, hogy csillagom megéled
S fölkelnek majd a messzi nemzedékek!
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