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Alexandr Szergejevics Puskin 

Jevgenyij Anyegin 

HATODIK FEJEZET 

La sotto i giorni nubilosi e brevi, 

nasce una gente a cui l'morir non dole. 

                                               (PETRARCA) 

              1 

Lenszkij eltűntét észrevette 

Olenka buzgó táncosa, 

Elégedett, nem bántja tette, 

S unalommá hül virtusa. 

Olgácska ásítozva kémlel, 

Lenszkijt kutatgatná szemével; 

Kifárasztotta már nagyon, 

Mint rossz álom, a cotillon. 

Most vége. Vacsorához ülnek. 

Ágyalnak már. Faltól falig. 

Cselédszobától pitvarig 

Mindenhová ágyak kerülnek. 

Álmos mindenki s ágyba dűl. 

Anyegin ment el egyedül. 

              2 

Aludt a ház: a nagy szalonban 

Horkolt a hájas Pusztyakov, 

Folytatta hájas párja nyomban. 

Pihent Petuskov, Bujanov, 

Gvozgyin, Fljanov - ez émelyegve - 

Ebédlő-széksorokra fekve; 

Triquet a padlón nyúlik el, 

Most sapkát és trikót visel. 

A lányok a két lányszobában 

A két testvérnél alszanak. 

Tanjánk nem tud aludni csak: 

Ablaknál búsan áll magában, 

Diana-fényben, mely igéz, 

S a nagy, sötét mezőre néz. 

              3 

Anyegin nem várt érkezése, 

Nézése, mely simogatott, 

Olgát szédítő kedvtelése 

A lelke mélyéig hatott. 

Hogy volt? Nem érti semmiképpen, 

S féltékenység támad szegényben, 

Úgy érzi, szívét egy hideg 

S kemény marok szorítja meg, 

„felhős és kurta nappalokon teng itt 

(egy nemzetség, békétlennek születve – a mottóból 

kihagyott sor) 

már természettől, a halált sem bánja.” – Petrarca 

Daloskönyvéből 
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Sötét örvény zúdul alatta... 

„Belepusztulok ebbe - szól -, 

A szívem érte meglakol, 

De édes lesz vesznem miatta. 

A sorsommal pörölni kár: 

Boldoggá nem tesz úgyse már.” 

              4 

Lendülj, vers! Új figura lép föl, 

Mesém, előre, szaporán! 

Vlagyimir Krasznogorjejétől 

Öt verszta távolságra tán, 

Ott éldegél erőben, épen, 

Magányosságban, bölcseségben 

Zareckij. Egykor vakmerő 

Kártyás, korcsmás kötekedő, 

Léhűtő nép vezérkedője, 

Most agglegény s igénytelen. 

Nem mondom, hogy gyermektelen, 

A föld békés műveltetője, 

Sőt jó ember feltétlenül, 

Korunk, lám, így erkölcsösül. 

              5 

Egykor hízelgő, büszke szóval 

Dicsérgették vad virtusát. 

Igaz: az ászt pisztolygolyóval 

Jó húsz lépésről lőtte át. 

S egyszer, valódi mámorában, 

Így tűnt ki részegen, csatában: 

Kalmük lováról sárba dűlt, 

S ott nagy vitézül elterült. 

Egy francia a sár-halomban 

Ejtette foglyul: drága túsz! 

Kiszabadult, s mint Regulus, 

Készült is visszatérni nyomban, 

Mert Vérynél hitele volt, 

S reggel nyakalta már a bort. 

              6 

Víg fickó volt, nagy tréfamester, 

Sok bárgyú embert rászedett, 

Eszest is lépre csalt nemegyszer, 

Vagy nyílt szóval vagy hát megett, 

Pedig sok csínynek látta kárát, 

Sok tréfának megadta árát, 

S a tőr, mit másnak készitett, 

Sokszor saját csapdája lett. 

Tudott vidám szóval csatázni, 

Szólt élcesen s homályosan, 

Elhallgatott fortélyosan, 
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S tudott fortélyosan vitázni, 

Barátok közt viszályt szitott, 

S aztán párbajra uszitott. 

              7 

Vagy érdekből kibékítette, 

S hármasban ültek béketort, 

Majd orvul gúnyolta s nevette 

S minden szitkot fejükre szórt. 

Sed alia tempora!... Égtünk - 

De elmúlt ifjú hetykeségünk, 

Mint pajkos párja: szerelem. 

Amint mondtam, Zareckijem 

Bölcs csendben él most, régi jussal; 

Ha szél zúdul vagy fergeteg, 

Akác, májusfa védi meg, 

Káposztát vet Horatiusszal, 

Rucát, libát tart - sőt: tanit, 

Ábéab-ra porontyait. 

              8 

Nem volt buta. S bár jellemével 

Hősünk ki nem békülhetett, 

Szerette azt, hogy bátran érvel 

S nyílt szemmel mond itéletet. 

Örült, ha látta - s meg se lepte, 

Hogy már reggel belép sietve. 

Köszönti a betoppanó, 

S szövődnék is talán a szó 

A köszöntés után, de szálát 

Zareckij gyorsan vágja szét: 

Átadja Lenszkij levelét 

S vigyorogva elhúzza száját. 

Anyegin Lenszkij pár sorát 

Ablakhoz állva futja át. 

              9 

Rövid szöveg, nem szenvedélyes, 

Hideg, kimért a hang, de nyílt, 

Előkelő, sehol sem érdes: 

Párbajra hívja Jevgenyijt. 

De ő sem tétováz a szóval, 

Odafordul s a hírhozóval 

Ezt közli: bármikor, ma még. 

Zareckijunknak épp elég, 

Feláll, itt nincs szükség vitára, 

Nem, nem maradhat, nyugtalan, 

Otthon tömérdek dolga van: 

S elment. És ott maradt magára 

Anyegin s elgondolkozott; 

De lelke nem volt már nyugodt. 

„De megváltoztak az idők!” 
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              10 

S joggal. Bírája lesz magának, 

S vádlója lesz a vallomás, 

Végére jár minden hibának: 

Először is abban hibás, 

Hogy gúnyt űzött, csak úgy szeszélyből, 

Egy kényes, ifjú szenvedélyből. 

Másodszor meg - a párbaj, ej! 

Bolondozzék, poéta-fej, 

Tizennyolc éves, észre térhet. 

Szerette is, mert hű barát, 

Mért nem mutatta meg tehát, 

Hogy benne nincs előitélet, 

S nem harcos és heves kamasz: 

Értelmes férfi, talpig az. 

              11 

Őszinte érzéssel felelni, 

Nem borzolódni, mint a vad, 

Csillapulás felé terelni: 

Így kellett volna. S elszalad 

A döntő perc. Késő. Hiába... 

Beleszólt a históriába 

A nagy párbaj-mesterkedő. 

Gonosz, pletykázó, fecsegő... 

Hát persze, meg lehetne vetni, 

Ha csúfot űz; de a buták, 

A suttogások, hahoták... 

Fő: a közvéleményt követni, 

Becsületünknek ingere! 

Bálvány! Világunk tengelye! 

              12 

Költőnk a szót feszülve várja, 

S haragja forr órákon át. 

De hozza nagyhangú futárja 

Anyegin fontos válaszát. 

Ez dúlt napját ünnepre váltja: 

Félt, hogy huncutkodó barátja 

Valami tréfás, szellemes 

Kibúvó ötletet keres, 

Nem jön párbaj-találkozóra. 

De eldőlt már s kétségtelen: 

A malomnál, a tetthelyen 

Kell lenni holnap virradóra, 

Kakast felhúzni pisztolyon, 

S célozni: combon? homlokon? 
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              13 

Kemény az elhatározása: 

Hozzá addig már nem megy el, 

Gyűlölt, kacér arcát ne lássa, 

Napállást és órát figyel, 

A végén vág egyet kezével 

És - Olgáék házához ér el. 

Azt hitte, hogy zavarba jő, 

Ha látja: ő az érkező, 

De lám, szegény költőnk elébe 

A lépcsőről a csintalan, 

Bohó s derűs leány suhan 

- Csélcsap reménység lenge képe - 

Sugárzó szemmel, kedvesen: 

A régi Olga teljesen. 

              14 

„Miért tűnt el oly korán az este?” 

Kérdezte rögtön. Lenszkij állt, 

A szót esett fejjel kereste, 

S kavart volt lelke és zilált. 

Két tiszta szem tekint reája, 

Övé közvetlensége, bája, 

A kedves, huncutkás derű - 

Hol a féltékenység s a düh? 

Bús érzékenység lett belőle; 

Már vallja: Olga még szeret! 

Bűnbánat lett a gyűlölet, 

Kész engedelmet kérni tőle, 

De nem talál szót, úgy remeg - 

Már boldog is, már nem beteg... 

              15, 16, 17 

Jó most megint Olgával ülni 

S búsan merengve nézni őt; 

A tegnap témáját kerüli, 

Ahhoz nem érez már erőt. 

„Megmentem én - gondolja róla -, 

Nem tűröm, hogy csábítgatója 

Szívét, mely ifjú és meleg, 

Bókkal, sóhajjal ejtse meg; 

A kertnek mérges nyálu férge 

Liliomszárat rágjon el, 

S a zsenge, kétnapos kehely 

Elhervadjon nyílást sem érve.” 

És minden szó értelme ez: 

„Holnap golyóm célpontja lesz.” 
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              18 

S Tanja... Ha Lenszkij tudna róla, 

Hogy nyilall át a kín sebén! 

És Tanja is ha tudta volna, 

Vagy megsejdítené szegény, 

Hogy holnap sírjukért merészen 

Megküzdenek halálra készen: 

Szerelme tán csodát tehet, 

Kibékítné a két szivet. 

De ő csak ég a szenvedélyben, 

S erről lélek se tudhatott, 

Jevgenyij róla hallgatott, 

S Tanjánk epedt, s titkolta mélyen; 

Egy tudta tán a föld szinén: 

Nyanya - de ő butuska, vén. 

              19 

Lenszkij ma változik csapongva, 

Most szótalan, majd felderül, 

De hát: költő-vér; ráncba vonja 

Homlokát, s a spinéthez ül; 

Néhány akkordot fog merengve 

S arcába néz, a tiszta szembe, 

És révülten suttogja már: 

„Boldog vagyok most, ugyebár?” 

Késő van, menni kell, maradna 

S szorong: a búcsú perce jön, 

S mikor Olgától elköszön, 

A szíve mintha megszakadna. 

Ránéz a lány: mi baj lehet? 

„Mi lelte?” - Semmi. - S elsiet. 

              20 

Pisztolyait otthon kivette, 

Megnézte s visszatette még, 

S lefeküdt; egy Schiller-kötetbe 

Pillantna, míg a gyertya ég. 

De egy kép fogja újra s újra, 

S nem zsibbad szendergésbe búja, 

Nem lát, nem érez semmi mást, 

Csak Olgát, a bájost, csodást. 

Könyvét jobb is, ha összecsapja, 

S tollat ragad; áramlanak 

A lázas, dőre versszavak, 

Olvassa tűzzel s mondogatja; 

Gyelvig szavalt ily lelkesen 

Becsípve lagzis esteken. 
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              21 

Véletlenül meg is maradtak 

S itt vannak bús panaszai: 

„Vajon hová, hová szaladtak 

Tavaszom arany napjai? 

Mit hoz a holnap virradatja? 

Szemem mind hasztalan kutatja. 

Ködébe fény nem sugaraz. 

Mindegy: a sors-törvény igaz. 

Elesém-é nyíllal találva, 

Vagy testem mellett félrecsap: 

Kiszabva hoz ránk jót a nap, 

Van ébrenlétje, és van álma; 

Áldott, ha gonddal ránk derül, 

S áldott, ha éjben elmerül. 

              22 

Megjő a hajnal rózsafénnyel, 

Új nap kel s új sugárözön, 

S én holnap tán a síri éjjel 

Mély rejtelmébe költözöm, 

S emlékem - ifjú volt s poéta - 

A lomha Lethe martaléka; 

Mindenki elfelejt, te nem. 

Ugye, kijársz, szép gyermekem, 

S urnámra könnyet ejt a kék szem? 

Szeretett - gondolsz vissza rám - 

Viharos élet-hajnalán 

Enyém volt, értem élt egészen!... 

Jöjj, drága társ, jöjj, drága szív, 

Az életpárod hangja hív!” 

              23 

Bágyadt borongás volt szavában 

(Romantikus - mondjuk; de hát 

Én itt nem látok igazában 

Egy szikrányi romantikát.) 

S hajnal felé, amikor éppen 

Egy divatos szó volt eszében: 

Ideál - fejjel félredűl, 

Kifáradt és elszenderül. 

Aludnék is talán. Hiába: 

A szomszéd nagy garral benyit, 

S a szendergésbe hang hasít, 

Ahogy belép a halk szobába: 

„Hét óra már. Fel, fel, gyerünk! 

Anyegin vár. Elkéshetünk.” 
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              24 

De tévedett: sehol se várja, 

Úgy alszik, mint a bunda még. 

Venus kakast hall már, szavára 

Ritkul az éji sűrüség; 

S ő nyugszik még az ágy ölében, 

S a nap már feljebb hág az égen, 

Futó szél porhavat sodor, 

Szikrázva száll s kering a por, 

De még az álom leng felette, 

S az ágy csak nem bocsátja el. 

De végre felserken s kikel, 

Egy függönyt félreránt sietve, 

Kinéz, fényt lát, eszmélkedik: 

Indulni kell, elkéshetik. 

              25 

Kicsenget. Francia lakáját, 

Guillot-t riasztja. Futva jő, 

Papucsát hozza, bő kabátját; 

Fehérneműt készít elő. 

Anyegin öltözik loholva, 

S ő is készüljön már, a szolga, 

Tüstént együtt indulnak el, 

S a pisztolyokra ő ügyel. 

Künn útra kész már könnyü szánja. 

Beülnek és száguldanak, 

Már itt a kis malompatak, 

A két sorsos Lepage-t lakája 

Már hozza is; szán és lovak 

A két tölgyfánál várjanak. 

              26 

A gátnak dűlve várja régen 

Türelmetlen ellenfele, 

Zareckij gépész-szemmel éppen 

A kő forgását szólja le. 

Jön Jevgenyij: késett, bocsánat. 

Zareckij ámul, hangja támad: 

„Segédje nincs? Nem hoz? Miért?” 

Mert ehhez ő pedánsul ért, 

A módszer klasszikus tudója: 

Ha egyik elterül, ügyel, 

Szabály szerint terüljön el, 

Nem így vagy úgy; a rendet óvja, 

A megszentelt tradiciót 

(Dicsérjük benne ezt a jót). 
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              27 

„Segéd? Barátom lesz segédem, 

Monsieur Guillot, őt hoztam el. 

Kifogásuk nem lesz, remélem 

- Szólt Jevgenyij -, ő megfelel. 

Bár rangja nincs és ismeretlen, 

Igen jó fickó s feddhetetlen.” 

Zareckij ajkát rágva néz. 

Anyegin Lenszkijt kérdi: „Kész? 

Kezdhetjük?” - Kezdjük el, ha tetszik.- 

A malmon túl lesz jó helyük. 

A jó fickó és mesterük 

A szakkérdést tárgyalni kezdik. 

Áll s földre néz, egymásra nem, 

A két ellenség mereven. 

              28 

Két ellenség! Hát rég is űzte 

Őket vérszomjas indulat? 

Rég volt, hogy lelkük összefűzte 

Közös cél, asztal, gondolat? 

Most mint kiket vérbosszu sarkal, 

Acsarkodnak bőszült haraggal, 

S egymásnak - álomképzelet 

Teremt ily szörnyűségeket - 

Hidegvérrel vesztére törnek... 

Nevetni jót nem többet ér, 

Amíg kezük nem érte vér? 

S ha békén szétmennek s nem ölnek?... 

De afférban bilincs nekünk 

Félemlítő álszégyenünk. 

              29 

A töltővessző verve koppan, 

A cső villog kegyetlenül, 

Golyó les már a pisztolyokban, 

A kakas kattan s megfeszül. 

A serpenyőbe szürke sorban 

Pereg a por. Megbízhatóan 

Szerelt kovájuk készen áll. 

Guillot egy nagy tönköt talál 

S megbújik ott riadt-szerényen. 

Ledobják a köpenyt jelül. 

Indul Zareckij s mesterül 

Harminckét lépést mér a téren, 

Itt is, ott is helyet jelöl. 

S állnak pisztollyal, kétfelől. 
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              30 

„Előre!” Mozdulnak nyugodtan, 

S még egymást célba nem veszik, 

Hidegvérrel, határozottan 

Négy lépést tesz most mindenik 

- Négy lépcsőfok sötét halálba -, 

Ekkor Jevgenyij, meg sem állva, 

Emelni kezdi fegyverét, 

S célozza már ellenfelét. 

Öt újabb lépés még. Behunyja 

Lenszkij is már a bal szemét - 

De dörrenés szakítja szét 

A csendet... Int a végzet ujja: 

Meging a költő szótlanul, 

S kezéből a pisztoly kihull. 

              31 

Kezét mellére ejti lágyan, 

S a földre rogy. Ködös szemén 

Nem kínos szenvedés: halál van. 

Havas hegyek napos felén 

Így hull le szikrázón remegve 

A hó leváló görgetegje. 

Anyeginon hideg fut át, 

Odaront, ott a jó barát, 

Ránéz, szólítja... mindhiába: 

Poétánk meg nem hallja őt, 

Nincs, odalett idő előtt! 

A hajnal szépséges virága 

Viharszélben lelankadott, 

Az oltártűz kihamvadott!... 

              32 

Békésen fekszik, holtra válva, 

A homlok oly furcsán fehér, 

A pisztoly mell alatt találta, 

Gőzölve csordogál a vér. 

Egy perce még: szívében égett 

És lüktetett a lelkes élet, 

Remény, gyűlölség, szerelem, 

Pezsgett a vére szüntelen: 

S olyan most, mint a ház, mely árva, 

Hallgat, sötét van benne, csend, 

A zaj örökre elpihent, 

Krétázott ablakán fatábla. 

Úrnője nincs már, elveszett, 

Az isten tudja, merre lett. 
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              33 

Epigrammával ingerelni 

Ellenségünket élvezet, 

És azt is élvezet figyelni, 

Amint tükörbe nézeget, 

S látva magát nagyszarvu testtel, 

Magára ráismerni restell; 

De élvezetnek több talán, 

Ha „Én vagyok!” - süvölt bután; 

Ám ennél is több tán, ha csendben 

Készíted tisztes sírlakát, 

Célozva halvány homlokát, 

Illő távolban állva szemben; 

De ha kezedtől elveszett, 

Az már aligha élvezet. 

              34 

Hát még ha fiatal barát az, 

Akit pisztolygolyód elért, 

Mert megbántott egy hetyke válasz, 

Vagy egy nézésért, semmiért, 

Borozva, meglobbant a véred, 

Vagy ő lobbant meg, mert te sérted, 

S párbajra hív fölényesen? 

De mondd, milyen kín fog sziven, 

Ha földön látod, összeesve, 

S a homlokán, amely kihül, 

A vég sötét árnyéka ül, 

S halottra dermed már a teste; 

Nem kelti fel rémült szavad, 

Süket és szótalan marad? 

              35 

Anyegin szívét kín hasítja, 

Csak nézi Lenszkijt gyászosan 

S a pisztolyt görcsösen szorítja. 

Zareckij szól: „No, vége van.” 

Vége!... Megremeg a szörnyü szóra 

És összeborzadva s vivódva 

Odábbmegy s emberért kiált. 

Zareckij a hült testhez állt, 

A szánba fektették ügyelve, 

S indul a borzalmas fuvar. 

Holtat szimmant, zablába mar, 

Horkan, s hőköl vadul figyelve 

A három ló, a zabla-szél 

Csupa hab, szállnak, mint a szél. 
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              36 

A lelketek most fájhat érte: 

Virág-ígéret volt s remény, 

És a gyümölcs-kort meg nem érte, 

Nem is rég volt gyermek szegény, 

S elhervadt! Hol van lángolása, 

Eszmék, érzések áradása, 

A sok terv, mely magasra néz, 

A tűz, mely ifjú és merész? 

Tudásra, tettre szomjusága, 

Szerelmes, lázas szenvedés, 

Bűntől, szégyentől rettegés, 

A látomások szűz világa, 

A szép, mely nem földi s mai, 

S ti, szent költészet álmai? 

              37 

Holnap tán népek hőse volna, 

Ki egy világnak fényt adott, 

S elnémult lantja, hogyha szólna, 

Bezengne késő századot, 

Erőben nem lankadva, bátran. 

A nagyvilág lépcsősorában 

Magas lépcsőfok várta tán. 

A bús mártir-árnyék után 

Vak sírba szállt szent titka mélyen, 

Számunkra hangja elveszett, 

Nem fog buzdítni lelkeket, 

S át nem hatolhat síri éjen 

Jövendő évek himnusza 

S utódok áldó kórusa. 

              38, 39 

De meglehet: költő-szivére 

Az várt, hogy szürke sorsot ér, 

Elillan sok szép ifju éve, 

S kihül a lelki tűz s a vér. 

Más lesz, s múzsáival szakítva, 

Megnősül s nincs falun, mi szítsa, 

S rá boldog férjek szarva vár, 

Hálókabátot öltve jár; 

Valóság földjén áll a lába. 

Negyven év köszvényt hoz. Iszik, 

Eszik, hízik s unatkozik, 

S egy nap rokkanva roskad ágyba, 

Nők s gyermekek sírnak körül, 

S több orvos vár, amíg kihül. 
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              40 

De így vagy úgy: az ifju költő 

Meghalt s szerelme is vele, 

Jaj! Nem mereng a bús tünődő, 

Baráti kéz döntötte le! 

A faluban, hol lángja égett, 

Egy helyet lel, ki arra tévedt, 

Ott két fenyőtő összenőtt, 

Két ér kigyóz a fák előtt: 

A szomszéd völgy szelíd patakja. 

A szántó sokszor nyugszik itt, 

Az aratólány itt merit 

Megkonduló korsót a habba; 

Víz zúg, a lombárnyék sötét, 

Ott állították fel kövét, 

              41 

Tövén (ha halk eső dalolva 

Tavaszi gyepfüvön szemel) 

A pásztor bocskort fon, s a Volga 

Halásznépéről énekel. 

S a város kedves, ifju hölgye, 

Aki nyaralni jött a völgybe, 

S a réten és pataksoron 

Magányosan nyargal lovon, 

Gyors kézzel egyet ránt a féken, 

Ott megállítja jó lovát, 

Felveti kalapfátyolát, 

Átfut a dátumon s a néven, 

Áll meghatódva, szótlanul, 

S szemére könnyes köd borul. 

              42 

S léptet tovább a sík határban, 

Tűnődő arcán bú lebeg, 

Merengő lelkében homály van: 

Lenszkij balsorsa fogta meg. 

S gondolja: „S Olga? És a gyásza? 

Hosszú volt kínja, búsulása? 

Vagy már a könnynek vége lett? 

Hát lánytestvére hol lehet? 

S ki a modern nőket gyülölte, 

S embert és társakat került, 

S borús szeszélyben elmerült, 

S az ifjú verselőt megölte?” 

Tinektek ezt rendem szerint 

Elmondom majd apróra mind. 
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              43 

De nem most. Mert bár Jevgenyijem 

Mindig kedves nekem nagyon, 

S hozzá majd visszatér a szívem, 

Most egyelőre elhagyom. 

Időm már prózához terelget, 

Együgyű rímet messze kerget, 

S én - sóhajjal beismerem - 

Már bágyadtabban kedvelem. 

Tollamnak is csappant a kedve 

Firkálni röpke kis lapon; 

Más, hűvös eszmék vágya von, 

Szigorú gond gondot követve, 

Csendben, zsivajban látogat 

S riasztja költő-álmomat. 

              44 

Volt már más vágyam s szenvedélyem, 

S ismertem új bánat szavát; 

Azokhoz már nincs több reményem, 

S rég bánom multam bánatát. 

Ó, hol vagy, szép álomvilágom? 

S hol vagy (örök rím), ifjúságom? 

Talán valóság, hogy halott, 

S koszorúja elhervadott? 

Talán elillant már valóban. 

Bús verstémát sem hagyva rám, 

Tavasz-időm gyorsan s korán 

(Miről eddig csak játszva szóltam)? 

És vissza nem fordul soha? 

S harminc év int idestova? 

              45 

Napom delet jelez. Belátom: 

Nem érem többé hajnalát. 

Nem baj. Ó, könnyű ifjuságom, 

Búcsúzzunk, mint két jó barát. 

Köszönöm a gyönyörüséget, 

Tüzed, mely édes kínnal éget, 

A zajt, vihart és víg napot, 

Mindazt, mit kedved adhatott. 

Köszönöm. Csendben vagy hevülve 

Kiittam egy cseppig borod, 

Enyém volt minden mámorod - 

Elég! Indulok már derülve, 

A sors új utat s célt mutat, 

Hogy kipihenjem multamat. 
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              46 

Hadd nézzek szét. Isten megáldjon 

Csendes tanyám, búvóhelyem, 

Hol szenvedély és lusta álom 

S tűnődés közt folyt életem. 

S poéta-ihletem, te drága, 

Sugarazz még fantáziámra, 

Biztasd meg álmos szívemet, 

S gyakran keresd fel fészkemet: 

Költő-lelkem ne hagyd kihülni, 

Sem eldurvulni kérgesen, 

Mámorban eltompulni sem 

S világ-csömörben megkövülni, 

A mélyben, melynek sodra van, 

S ahol, pajtás, fürdünk sokan! 

 


