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.matrájgem rám tetelé zA 
,matráj gola" wa' eri!bböT 

...?nozib golaˇ 
.no%ubinmo ah bbelöfgeL 

 
,totagof +éveq wos mattáL 

:tokab arfic ,t+egnet se!éF 
Xmeklel a "e S 

.metle"iri ?es gem ahoS 
 

,levőlünneb metdőröt meN 
:levőn arfic ,larrú ek/eH 

arro llá ?"oH 
.arótatkab nilé% tú zA 

 
larrá%i'ól irú "e aH 

:larrás treveb s matzoklálaT 
_ ,metlöröp meN 

.metlörötel ,matlláerléF 
 

,tto-tti neléftú za ne%iH 
:ttoti! meken gáriv siq "E 

,evde%el tzA 
.evdeq nednim meví% tlovgeM 

 
;matrájgem ,mí ,tetelé zA 

:matráv tima ,ttoda tza meN 
,tebböt ahéN 

.tebbeseveq ,evlleq ,evréQ 
 

,metréq men ráb ,temíc adA 
:medré za tnim ,vén-ríh a bböt S 

,av"áv ar"aN 
.a"áv melbeq anlov tletéB 

 
_ wen+éveq sé wanúih wiQ 

:wenlév si wangodlob ,moduT 
togásgodlob S 

xttotál iq gém lüklén "írI 
 

Epilógus 
 
 
 
Az életet már megjártam. 
Többnyire csak gyalog jártam, 
Gyalog bizon'... 
Legfölebb ha omnibuszon. 
 
Láttam sok kevély fogatot, 
Fényes tengelyt, cifra bakot: 
S egy a lelkem! 
Soha meg se' irigyeltem. 
 
Nem törődtem bennülővel, 
Hetyke úrral, cifra nővel: 
Hogy' áll orra 
Az út szélin baktatóra. 
 
Ha egy úri lócsiszárral 
Találkoztam s bevert sárral: 
Nem pöröltem, – 
Félreálltam, letöröltem. 
 
Hiszen az útfélen itt-ott, 
Egy kis virág nekem nyitott: 
Azt leszedve, 
Megvolt szívem minden kedve. 
 
Az életet, ím, megjártam; 
Nem azt adott, amit vártam: 
Néha többet, 
Kérve, kellve, kevesebbet. 
 
Ada címet, bár nem kértem, 
S több a hír-név, mint az érdem: 
Nagyra vágyva, 
Bételt volna keblem vágya. 
 
Kik hiúnak és kevélynek – 
Tudom, boldognak is vélnek: 
S boldogságot 
Irígy nélkül még ki látott? 
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+etém soktit megne ahráB 
;+etéq wörö za :t%émelöF 

eréb má+áp S 
.erév su%%eN tnim ,őtegÉ 

 
...Xgém tráv aknum wedrémet +iM 

wétláveb tima ,séveq +iM 
?ebre%-?ebléF 

...X?ebre' tto"ah me!émer !áh S 
 

;matrájgem rám tetelé zA 
,matráz av"áv ebmevi% tiM 

,atzoh men tzA 
.at%ofgem lu'akam lóttA 

 
,tamlagu! nelteggüf siq "E 

,tahnagofgem lad a neb+eM 
:evréq metréQ 

.ervé-lürvé át%alah ő S 
 

,ná!rá bmol dlöz tek%éf sednö~ 
,mánrávle-le má=úm avoH 

;motájas +eM 
.modála' siq sé né enneB 

 
,tegésgerö mádiv ,sáknuM 

...tegév nabba ,metdzeq tim ,loH 
;wa' tlov i!!E 

.wastlo ,wessetlü tnigem "oh S 
 

:őséq ,rám si ánda ah ,tsoM 
:ősgév a ,ráv molagu! "E 

,nojllá% ?"oh treM 
,avti!iq rám ajtilaq ráB 

xno!rá% ttege% ,si rádam baR 
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Bárha engem titkos métely 
Fölemészt: az örök kétely; 
S pályám bére 
Égető, mint Nessus vére. 
 
Mily temérdek munka várt még!... 
Mily kevés, amit beválték 
Félbe'-szerbe' 
S hány reményem hagyott cserbe'!... 
 
Az életet már megjártam; 
Mit szivembe vágyva zártam, 
Azt nem hozta, 
Attól makacsul megfoszta. 
 
Egy kis független nyugalmat, 
Melyben a dal megfoganhat, 
Kértem kérve: 
S ő halasztá évrül-évre. 
 
Csöndes fészket zöld lomb árnyán, 
Hova múzsám el-elvárnám, 
Mely sajátom; 
Benne én és kis családom. 
 
Munkás, vidám öregséget, 
Hol, mit kezdtem, abban véget... 
Ennyi volt csak; 
S hogy megint ültessek, oltsak. 
 
Most, ha adná is már, késő: 
Egy nyugalom vár, a végső: 
Mert hogy' szálljon, 
Bár kalitja már kinyitva, 
Rab madár is, szegett szárnyon? 
 
 
 
1877. július 6. 
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