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Alexandr Szergejevics Puskin 

Jevgenyij Anyegin 

NEGYEDIK FEJEZET 

La morale est dans la nature des choses. 

                                                        (NECKER) 

              1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Minél hűvösebben szeretjük, 

A nő annál jobban szeret, 

S ha hálónkat reá kivetjük, 

Fogásunk csak biztos lehet. 

Ez így van. Ezelőtt sok évvel 

A szeretés művészetével 

Hideg ledérség kérkedett, 

S szív nélkül szerelmeskedett. 

Ez a szép mulatság avult ma, 

Tán vén majomnak megfelelt, 

Kit régi, szép idő kegyelt: 

A sok Lovelace letűnt a multba, 

Mint a szép vendéghaj s a sok 

Kecses, piros cipősarok. 

              „8 

Kit nem fáraszt képmutatása? 

A százszor ismételt mesék? 

Nagy buzgón plántálgatni másba, 

Miről az meg van győzve rég? 

Vitázni mindig egy vak érvvel, 

S olyan tévelygést zúzni széjjel, 

Amilyen már szellemtelen 

Kamaszlány-fejben sem terem! 

Kit nem merít ki eskü, átok, 

Színlelt félsz, hatlapos levél, 

Két síró szem, mely kér s remél, 

Sok pletyka, gyűrűk, ámitások, 

Míg néni les, mamácska lát, 

S a férj: unt és nehéz barát? 

              9 

Így látott Jevgenyij. De régen, 

Viharos évek hajnalán, 

Vak szenvedély forgószelében 

Loholt sok balga cél után. 

Az élet bő kézzel becézte: 

Most egyik szerelem igézte, 

Majd más. Megunja s másra vár, 

Csélcsap siker fárasztja már, 

Kalandra sem vágy, mindig-újra; 

„Az erkölcs a dolgok természetében van.” Necker 

francia államférfi volt, Madame de Staël apja. 
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Hallgatja lármán s csenden át 

Dúlt lelke örök moraját, 

S az ásítást átjátssza gúnyba. 

Nyolc fékevesztett éve volt: 

A legszebb korból tékozolt. 

              10 

Szerelem már rabul nem ejti, 

De udvarol, ha vonz a nő. 

Kosár? Egy perc és elfelejti. 

Csalás? Örvend, ha pauza jő. 

Kereste, s láz el nem ragadta, 

Otthagyta, s nem búsult miatta, 

Gyönyört, bántást meg nem jegyez. 

Sok whist-kártyással így van ez: 

Megjön hidegvérrel s unottan, 

Leül s játszik, s játék után 

Az udvaron vár már a szán, 

Hazahajtat s alszik nyugodtan, 

S reggel nem is gondol vele, 

Hol lesz estére partnere. 

              11 

De a Tatjana vallomása 

Jevgenyijre mélyen hatott, 

S a szűzi álmok szóvarázsa 

Sok képet felrajoztatott; 

S a kedves arcot látta búban, 

Haloványan és elborultan, 

S szelíd lett lelke és meleg, 

S ártatlan álom lepte meg. 

Egy percre régi vágy hatalmát 

Érezte szenvedélyesen - 

De hát nem csalná meg sosem 

Egy szűzies lélek bizalmát. 

Hanem fussunk a kertbe már, 

Ott most találkozott a pár. 

              12 

Egy percig álltak megriadva, 

Anyegin lelte fel magát: 

Hozzálép: „Írt, ne is tagadja. 

Olvastam sok meleg szavát, 

Bízó szerelme vallomását, 

Az ártatlan szív áradását; 

Őszintesége jólesett, 

Rég elnémult érzéseket 

Ébresztett vallomása bennem. 

De itt most nem dicsérgetem, 

A nyíltságáért kell nekem 

Hasonló nyíltsággal fizetnem. 



3 
 

És most jól hallgasson reám: 

Én is gyónok, legyen birám. 

              13 

Ha én családi körbe zárva 

Akarnám élni életem, 

S apák, férjek jó sorsa várna 

S jelölne jobb utat nekem, 

Ha érdekelne s megragadna 

Családi kép csak pillanatra, 

Menyasszonyom, szentül hiszem, 

Maga lenne, más senki sem. 

Nincs költő-szépelgés szavamban, 

Lány-eszményem néz vissza rám: 

Maga - s párul választanám, 

Legyen velem borús napomban, 

S hozzon gyönyörűségeket - 

S boldog volnék... ha még lehet. 

              14 

De boldogságra nem születtem, 

Nézem, mint idegen csodát. 

Hiába szép és feddhetetlen: 

Én meg nem érdemlem magát. 

Sejtésem itt aligha téved, 

Kínt hozna ránk a házasélet. 

Szerelmem bárhogy égne ma, 

Szokás kijózanítana; 

S ilyenből bú és könny eredhet, 

S nem fogná meg szánalmamat: 

Dühöngenék a könny miatt. 

Lám, ilyen rózsa is teremhet 

Hymen kertjében, s meglehet, 

Így élnénk hosszú éveket. 

              15 

Milyen rút ott a házasélet, 

Ahol méltatlan férj a pár, 

S szegény asszony, kit búja éget, 

Éjjel-nappal hiába vár. 

Értékes lélek, férje tudja, 

De sorsát átkozódva szidja, 

Szótlan, komor, kedélytelen 

S féltékeny - morcos-ridegen! 

Arcképem. Ilyen járt eszében, 

Mikor lángolva, lelkesen, 

Közvetlenül s értelmesen 

A levelét megírta szépen? 

Magát az álmodás után 

Ilyen kemény sors várja tán? 
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              16 

Nem térnek vissza álmok, évek, 

Lelkem meg nem újíthatom... 

Szeretem, mint testvéri lélek, 

Tán jobban is, bevallhatom. 

De - meg ne bántódjék miatta -: 

A lányszív gyakran váltogatja 

Álmokkal könnyű álmait, 

A fa is változást tanit, 

Lombot cserél, ha új nap érte, 

Ez égből rendelt végzete. 

Maga még fog szeretni, de... 

Kérem, tegyen féket szivére, 

Jöhetne más, ki drága bért 

Fizettet a naiv hitért.” 

              17 

Így hangzott prédikációja. 

Tatjana nem lát, könnye hull, 

Lélegzetét is visszafojtva 

Hallgatta, mit mond, szótlanul. 

Majd Jevgenyij karját kinálja, 

Búsan támaszkodik reája 

(Gépiesen - szólás ma ez), 

Feje bágyadtan csüggedez. 

A konyhakert mögött haladva 

Együtt a házhoz értek; ott 

Meg senki sem botránkozott: 

Jogát a jó vidék se hagyja, 

S tisztel szabad szokásokat, 

Mint büszke Moszkvában divat. 

              18 

Úgy látom, egyezünk mi abban, 

Jó olvasóm: Jevgenyijem 

A bús Tanjához bölcs szavakban 

Jólelkű volt. Volt ő ilyen. 

Nagylelkűvé nevelte multja, 

Bár sok gonosz nyelv csak szapulja, 

S kíméletet sehol se lát, 

Csepüli ellenség s barát 

(A kettő egy, ez bús valóság); 

Ellenségünk van mindenütt, 

De baráttól, ki szíven üt, 

Őrizz meg minket, égi jóság! 

Barát, barátok - jaj nekem! 

Nem ok nélkül emlegetem. 
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              19 

Így volna? Így. Fekete gondom 

Magamban most altatgatom, 

De - csak zárójelben - kimondom 

Barátodról: nincs rágalom 

(Mit hazug fej koholt titokban 

Úri mobnak padlás-vacokban), 

Nincs oly rikító bárgyuság, 

Goromba gúnyvers, zagyvaság, 

Melyet szánó mosolyt hazudva, 

Jó társaságban, konokul, 

Elszólásként, ártatlanul 

Pletykálni százszor is ne tudna. 

Különben melléd áll vakon 

S dicsér, szeret... mint jó rokon. 

              20 

Hm! Versem nyájas pártolója: 

Jól van s virul a sok rokon? 

De meglehet, több haszna volna, 

Ha a szót meghatározom. 

Rokonnak, olvasóm, jegyezd meg, 

Olyan embertársat neveznek, 

Ki sok becézést követel, 

Kit tisztelni s szeretni kell; 

Karácsonykor, orosz szokásból, 

Meg is kell látogatnod őt, 

Vagy írásban kivánsz erőt, 

S esztendeig sem ott, se máshol 

Utánad nem kívánkozik... 

Éltesse Isten vén korig! 

              21 

Barát s rokon hűsége: látszat, 

Kedvesben jobban bízhatunk; 

Vihar zúghat, villám cikázhat, 

Ezt fel nem adjuk, ez jogunk. 

Így van. De a divat szeszélye, 

A társaságok véleménye, 

A makacsság, mely bajt terem... 

S pehellyé lesz a női nem. 

S bár jó asszonytól jár a férjnek 

A házastársi tisztelet, 

Ha véleményt mond - meglehet, 

Hogy hű asszonyt is megkisértnek, 

S elkapja egy rossz pillanat: 

A szívvel sátán játszogat. 
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              22 

Hihet-e hát a szív? Szerethet? 

Ki nem csal meg s nem ámit el? 

Ki nézi úgy a szót s a tettet, 

Hogy mértékünkkel mérlegel? 

Van-e, ki rágalmat ne szórjon, 

Ki hozzánk dédelgetve szóljon, 

Ki véd, ha vétkesek vagyunk, 

Kit soha meg nem unhatunk? 

Te, délibábok hajszolója, 

Ködkép után magad ne vesd, 

Te csak magad, magad szeresd, 

Regényem tisztelt olvasója! 

Méltóbb annál nincs senki sem, 

És kedvesebb sincs, azt hiszem. 

              23 

És a találkozás hatása? 

Jaj, nem nehéz megsejteni! 

Tanjánk szívét a kín csak ássa, 

S nem tudja csendesíteni. 

Lánylelkében, mely búra vágyott, 

A kín szította még a lángot 

Nagy, szertelen tűzzel kigyúl; 

Eped szegény álmatlanul. 

Egészségének friss virága, 

Szűzi nyugalma, mosolya, 

Mint puszta hang, tűnik tova, 

Homályosul szép ifjusága; 

Most virradt hajnalt így fed el 

A vad vihar, felhőivel. 

              24 

Jaj, hervadoz már teste-lelke, 

Halovány, szótlan, fogy: beteg? 

Teher, mi eddig érdekelte, 

Nem élénkíti semmi meg. 

Szomszédék aggódást hazudnak, 

S nagy-fejcsóválva összesúgnak: 

Férjhezmenés - más nem segít!... 

Elég lesz. Hangot váltok itt: 

A boldog szerelem szavától 

Derüljön most a képzelet, 

Bár érzem bús részvétemet, 

Búcsúzva drága Tatjanától. 

Bocsássátok meg ezt nekem: 

Tatjanát nagyon szeretem. 
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              25 

Vlagyimirt a kis Olga bája 

Mindjobban fogja, mást se lát, 

Rab már, s teljes lélekkel áldja 

Az édesen gyötrő igát. 

Náluk van mindig. Félsötétben 

Ülnek szobája szögletében, 

Vagy, kézen fogva, már korán 

Sétálnak künn a fák során. 

S aztán? Ha mámor elborítja, 

Zavartan és szemérmesen 

Fürtjét simítja édesen, 

Mosolyától felbátorítva - 

Vagy megcsókolgat néha tán 

Egy kis szegélyt a szép ruhán. 

              26 

Vagy felolvas színezve, szépen 

Egy jóra oktató románt, 

Lefőzne ez sokszínüségben 

Egy tájfestő Chateaubriand-t. 

S ahol a könyv kalandregényes, 

Hatása lányszívekre kényes, 

Ott átlapozza szótlanul, 

S míg átugorja, elpirul. 

Majd egy sarokba elvonulva 

A pár a sakktáblához ül, 

S felkönyökölve elmerül 

S egymásra gondol ott is újra: 

Lenszkij parasztja lép, s vele 

Saját bástyáját csapja le. 

              27 

Hazamegy, s ott is Olga, Olga - 

Lelkében más kép nem lehet. 

Kis emlékkönyv fölé hajolva 

Finom lapokra festeget. 

Fest sírkövet s idylli képet, 

Cypris-szentélyt, szelíd vidéket, 

Lantot, melyen galamb pihen, 

Finom színekkel, könnyeden; 

Alján sok bölcs emlékszövegnek, 

Ahol nevekkel van tele, 

Érzelmes verset ír bele, 

Néma jelül emlékezetnek; 

Perc műve, mely sokáig él, 

S némán is mind egyről beszél. 
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              28 

Kisasszonykézben hébe-korba 

Láttál ilyent faluhelyen, 

Barátnők mázolták be sorra 

Elül s hátul is teljesen. 

A helyesírás szégyenére 

S szokás szerint rossz versre mérve 

Sok lelkes kívánság van ott, 

Vesztik s toldják a szótagot. 

Első lapján rímet találhatsz: 

„Qu' écrirez-vous sur ces tablettes?” 

S alatta: t. à v. Annette; 

S a végső lapnál is megállhatsz: 

„Aki téged jobban szeret, 

Írjon nevem alá nevet.” 

              29 

De van más képnek is divatja: 

Látsz fáklyát, csokrot, két szivet; 

Valaki itt szentül fogadja, 

Hogy „koporsójáig szeret”; 

Amott egy költő-tiszt köszönt be, 

S gonosz verset firkant a könyvbe. 

Barátaim, bevallhatom, 

Írnék én is ilyen lapon, 

Mert meg volnék győződve róla, 

Hogy ott minden badar szavam 

Jó szívvel nézik s nyájasan, 

Nem lesz, ki fitymálón leszólja 

S szétszedje versem: nem hamis? 

S ha az, van benne szellem is? 

              30 

De titeket, díszes-kevélyek, 

Sátáni könyvtár átkai, 

Melyektől meggyötörve félnek 

Az új kor rímkovácsai, 

Melyek díszét Tolsztoj ecsetje 

Csodás tudással festegette 

S versük Baratinszkij-remek - 

Bár villámtűz égetne meg! 

Ha egy nagy nő kezembe adja 

Negyedrétes díszalbumát, 

Düh s borzongás fut rajtam át, 

Feszül a gúnyvers indulatja, 

S epigrammává forrna ki, 

S így írjak madrigált neki? 

  

„Mit fog írni ezekre a lapokra… Az 

ön Annette-je” 
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              31 

Ha Lenszkijtől kér verset Olga, 

Nem madrigált farag neki, 

Nem vet hideg szikrát a tolla: 

A szenvedély remegteti; 

Amit lát, hall és róla érez, 

Abból mind egy-egy költemény lesz, 

Elégiája úgy fakad, 

Mint egy természetes patak. 

Lelkes Jazikov! Ittasulva 

Te így dalolsz, s nem tudja más, 

Kihez beszél a vallomás. 

Elégiáid koszorúja 

Megőrzi emlékül neked 

Poéta-sorsod, életed. 

              32 

Csitt! Zord bírálók hangja búsit, 

Kemény szavakkal intenek: 

Elégiáink koszorúit 

Hajítsuk el. S így feddenek: 

„Mit ér, ha mindig keseregtek, 

Mindig csak egy nótát brekegtek, 

Mit érnek régi bánatok? 

Elég volt! Mást daloljatok!” 

- Tőr, álarc, harsonák tehát, mi? 

Értjük, mit feddésed tanít: 

Te holt világ holt tárgyait 

Szeretnéd feltámasztva látni. - 

„Dehogy! - bírálónk így felel. - 

Uraim, óda, óda kell! 

              33 

Nagy évek tettre biztatója, 

Múlt kort idéző alkotás...” 

- Mindig csak ünnepélyes óda! 

Hagyjuk. Mi itt a változás? 

Szatiraköltőnk joggal írja: 

Az a ravasz, külföldi líra 

Tán elviselhetőbb nekünk, 

Mint bús és csüggedt énekünk? - 

„Nincs cél a bús elégiában, 

Ríkatni csak nem érdemes, 

Az óda célja meg nemes, 

Magasztos...” Cáfolnám vitában; 

De mért veszítsek össze itt 

Két tábort: régit és mait? 
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              34 

Hír és szabadság álmodója: 

Lenszkij is lobbant s lázadott, 

S írt volna ódát is, de Olga 

Ódákat el sem olvasott. 

Volt már könnyes poéta-lélek, 

Ki olvashatta kedvesének, 

Mit róla írt? Mondják, s lehet, 

Nincs ennél égibb élvezet. 

Boldog költő! Szerény a vágya: 

Az álmát szólaltatja meg, 

S mellette boldogan piheg 

Szerelme s verse drága tárgya! 

S míg ő boldog, tán azalatt 

A lányész másfelé szaladt. 

              35 

De én, ha versekké fonódnak 

Lelkemben álmok s ritmusok, 

Csak kedves, régi gondozómnak, 

Öreg nyanyámnak olvasok. 

Vagy: végzem már az unt ebédet, 

S egy jó szomszédom erre téved, 

Kabátszárnyánál elkapom, 

S drámáimmal nyomorgatom. 

Vagy (tréfán kivül): hogyha bánat 

És rím már elcsigáz nagyon, 

EI-elkószálok csónakon 

S riasztgatom a vadrucákat; 

Strófám édes zenéje hat, 

S felrebben egy-egy nagy csapat. 

              36, 37 

S Anyegin? Versem olvasója, 

Várj, percnyi türelem nem árt, 

Elmondom én apróra róla, 

Reggeltől estig mit csinált. 

Remete módra él magában, 

Nyáron felkel hét óra tájban, 

S pongyolában vízhez siet, 

Mely hegy tövéből integet, 

S Gulnara költőjét követve, 

Átússza Hellespontusát, 

Kávézik, unva lapoz át 

Egy rossz újságot s félrevetve 

Felöltözik... 
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              38, 39 

Könyv, séta, alvás, fák homálya, 

Vizek, csobogva altatók, 

Fekete szemű, szőke lányka 

Ajkáról pár friss ízü csók; 

Zablázott ló, mely fékre kényes, 

Ebédelés, elég igényes, 

Aranyszín bor az asztalon, 

Magányosság, nagy nyugalom: 

Nembánomság elvét követve, 

Így élt aszkéta-életet, 

A nyári szép nap telhetett, 

Nem is számolta - elfeledte 

A várost és barátait, 

Zaj s ünnepély unalmait. 

              40 

De itt, észak felé, a kis nyár 

Mint egy torz déli tél, olyan. 

Egyet-kettőt villan s fut is már, 

Bár ezt be sem vallják sokan. 

Ősz leng a szellő hűvösében, 

Ritkábban van részünk a fényben, 

Kurtul a nap, zordul az ég, 

A titkos erdő-sűrüség 

Vetkőzik már búsan zizegve, 

Hervadt mezőkre köd borul, 

Kiáltó vadlúd-raj vonul 

Délibáb vidékre, más vizekre, 

Nehéz évszak jön, unalom, 

November áll az udvaron. 

              41 

Hűs ködből kelt a nap sugára, 

A szántóföld is néma már, 

Az éhes farkas és a párja 

Az út mentén utasra vár; 

Vadat sejdít a ló szimatja 

S horkan - gazdája megriadva, 

Hajszolva hajt a hegyre fel; 

Hajnalban csordát nem terel 

A pásztor, s többé nem legeltet, 

Tülökszó már nem hívogat 

Delelni szomjas barmokat; 

Parasztházban lány énekelget 

S fon, míg a téli jó barát: 

Szilácstűz hinti sugarát. 
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              42 

Az ősz csikorgó fagyba fordul, 

A dér ezüstös takaró... 

(Most azt várod rímemre: zordul; 

Itt van, ni, kapd el, olvasó!) 

Modern parkettnél is simábban 

Ragyog a patak jégruhában, 

Csáklyás fiúhad fut s nevet, 

S hersegtet villogó jeget. 

Nagy, piros lábú lúd biceg be, 

Nehéz testével úszna még, 

Vigyázva lép, de sík a jég, 

S elcsúszik s félredűl. Zizegve 

Száll már az első, szűzi hó, 

Örvénylő csillag-millió. 

              43 

Mit tudnál tenni téli zugban? 

Séta? A megszűkült világ 

Unalmas látvány kis falukban, 

Egyhangú, pőre pusztaság, 

Lovagolnál a zord vidéken? 

Kopott patkójú ló a jégen 

Tétován jár s ügyetlenül, 

És egykettőre elterül. 

Bús házban ülj, s vigaszt keresve 

Olvasgasd Pradtot, Scottodat, 

Vagy nézz át számadásokat, 

Zsémbelj s igyál, s a hosszu este 

Elmúlik, mint a tegnapod, 

S remek tél - elmondhatod. 

              44 

Mint Childe Harold, ő is magányba 

S tűnődő renyheségbe hull. 

Az ágy után friss kádja várja, 

Aztán egész nap szótlanul 

A biliárdnál kalkulálva, 

Egy tompa dákóval megállva 

Két csontgolyót lök és figyel, 

Van úgy, hogy reggel kezdi el. 

Száll a falusi este fátyla, 

Már a dákózás is sivár, 

Kandallónál terítve vár 

Az asztal. Jön Lenszkij, barátja, 

A szürke trojka hozta el. 

A vacsorát! Sietni kell! 
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              45 

Áldott italt kínál az asztal: 

Mihelyt a költő is leül, 

Elébük jégben hült palackkal 

Moët vagy Veuve Cliquot kerül, 

Fényben Hipokrené a társa: 

Játékos, gyöngyös csillogása 

(S a pezsgés más márkák borán) 

Megejtett s rabbá tett korán, 

Minden pénzem rá vesztegettem. 

Emlékeztek, sok cimborám? 

Varázs csillant a sugarán, 

S belőle forrt sok balga tettem, 

Vitatkozás, tréfálkozás, 

Vers, álom is, derűs, csodás! 

              46 

De pezsgő, sustorgó hab-árja 

Ma már gyomromhoz hűtelen, 

Az íny a csendes bort kivánja: 

A jó bordeaux-it kedvelem. 

Aď? Már nem való erőmhöz, 

Hasonlít fényes szeretőhöz: 

Eleven, csélcsap és hamis, 

Lélektelen s makrancos is. 

Te, Bordeaux, hű társ vagy, dicsérünk, 

Gondban vigasztalást hozol, 

Nem hagysz minket cserben sehol, 

S mindig segítesz, hogyha kérünk, 

Tétlenségben te vagy velünk. 

Vivat, bordeaux-i! Tisztelünk! 

              47 

Kihült a láng. Arany parázsra 

Leplet finom hamu terit, 

S halkan leheli hamvadása 

A gőz lengő szalagjait. 

A hő fogy. Füstölgő pipából 

A kéménylyukba húz a fátyol, 

Pezseg még a borospohár, 

Leszállt az este ködje már. 

(Be jó meghitt szó félsötétben, 

Barátságos pohár előtt. 

Úgy hívjuk ezt az est-időt: 

Eb s ordas közt. Miért, nem értem.) 

S most olvasóm hallgassa meg, 

A két barát miről cseveg. 
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              48 

„S ott túl világukat hogy élik? 

Hogy érzi Tatjanánk magát? 

És pajkos Olgád?” - Tölts, de félig.. 

Elég... Tiszteltet a család. 

Megvan, betegség gondja nélkül, 

Olgácskám napról napra szépül, 

Micsoda váll, milyen kebel! 

S a lelke!... Jöjj csak egyszer el, 

Meglásd, öröm lesz érkezésed; 

Mert hát, gondolkozz rajta tán: 

Kétszer benéztél, s azután 

Meg sem mutattad volna képed. 

Ej... szép eszem van, mondhatom: 

Meghívtak, jöjj el szombaton. - 

              49 

„Én?” - Persze. Tanja napja volna, 

Ünnepjük lesz a szombat-est, 

Meghív reá az anyja s Olga, 

Kibúvó nincs, ne is keresd. - 

„A sok vendég ... nem bírom őket, 

Az innen-onnan csődülőket...” 

- Ne hidd! Én biztosítalak: 

Családi kör ünnepli csak. 

Tedd meg! Igent mondj, felderítne. 

Felelj! - „Rendben van.” - Jössz tehát? 

S kiitta megmaradt borát, 

Poharát Olgáért ürítve, 

S tovább dicsérte szüntelen, 

De hát: ilyen a szerelem! 

              50 

Vidám. A menny előtte nyitva: 

Két kurta hét hamar lejár, 

S a nászágy édes ízű titka, 

Az üdvösségek csúcsa vár. 

Hymen sok gondja, búja, nyűge, 

A házasélet keserűje, 

Az unt napok rideg sora 

Eszébe nem jutott soha. 

Nekünk, kik küzdünk Hymen ellen, 

A házasélet mit jelent? 

Fárasztó képsort, végtelent, 

Lafontaine-es regény-keretben... 

Szegény Lenszkij mást nem tehet: 

Ő ilyen sorsra született. 

  



15 
 

              51 

Akit szeret, viszontszerette!... 

Így hitte s boldog volt vele; 

Boldog, ki bízását követve 

S a józan észt szerelve le, 

Úgy szunnyad édes érzelemben, 

Mint részeg utas éji csendben, 

Vagy (szebb így:) lepke, mely leszáll 

S virágölhöz tapadva hál. 

Szánd, ki nem szédül, sose rezdül, 

S mindent előre láthatott, 

S emberszót és mozdulatot 

Gyűlöletén bocsát keresztül, 

S kihűti a tapasztalat 

S a tiltó, józan öntudat. 

 


