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Visszatekintés

telé men "av ...metlé si nÉ
,inedzeq nesételü°
tevé dezit !áhen"e sÉ
xinedzükel lu%%or-lóJ
akjas a za ...metlé si nÉ
,ttotagnir ,t!áh si megnE
akjad a i%etiq ne+eM
.totazgam őme'e' A

Én is éltem... vagy nem élet
Születésen kezdeni,
És egynehány tized évet
Jól-rosszul leküzdeni?
Én is éltem... az a sajka
Engem is hányt, ringatott,
Melyen kiteszi a dajka
A csecsemő magzatot.
Első nap is oly borultan
Hajola reám az ég!
S hogy nevetni megtanultam,
Sírni immár jól tudék;
Sohase birám teljébe'
Örömeim poharát;
Az ifjuság szép kertébe
Vas korláton néztem át.

natlurob +o si pan őslE
Xgé za máer alojaH
,matlunatgem inteven "oh S
;wédut lój rámmi inríS
?ebéjlet márib esahoS
;tárahop miemörÖ
ebétreq pé% gásujfi zA
.tá metzén notálroq saV
roksám-re%"e matlú! evléF
:inat%aka% tá=ór "E
roksádokzár a _ tlov őséQ
.iamri% watlluhel dniM
,togásgodlob a mésereQ
:tnegedi tremsi men "E
_ togáliv a etré matráJ
.tnelejgem ah mélüreq S

Félve nyúltam egyszer-máskor
Egy rózsát szakasztani:
Késő volt – a rázkodáskor
Mind lehulltak szirmai.
Keresém a boldogságot,
Egy nem ismert idegent:
Jártam érte a világot –
S kerülém ha megjelent.

,ergésnelteggüf a mat"áV
,tamocnál mádroh sigéM
ergévle sédzüq a "oheN
:tamosros astibso+úS
tióláh +em ,wandav a tniM
,itehpét men na"u lE
,widólok!áh gím ,tágam eD
.iteg+öpmöheb nabboJ

Vágytam a függetlenségre,
Mégis hordám láncomat,
Nehogy a küzdés elvégre
Súlyosbitsa sorsomat:
Mint a vadnak, mely hálóit
El ugyan nem tépheti,
De magát, míg hánykolódik,
Jobban behömpölygeti.
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...watlov ,watlov si miamlÁ
Xmiamlá ujfi né ,hÓ
,watlo%ofté% ,wetnütle géR
.nia!rá% lé% a döq tniM
;tte%é!ele _ dnárbá za zA
;+omogtsüf _ rávgél a zA
,tezré za za ,!émer a zA
_ Xlohes 'nin _ gáliv a zA

Álmaim is voltak, voltak...
Óh, én ifju álmaim!
Rég eltüntek, szétfoszoltak,
Mint köd a szél szárnyain.
Az az ábránd – elenyészett;
Az a légvár – füstgomoly;
Az a remény, az az érzet,
Az a világ – nincs sehol! –
Nem valék erős meghalni,
Mikor halnom lehetett:
Nem vagyok erős hurcolni
E rámszakadt életet.
Ki veszi le vállaimról...
De megálljunk, ne, – ne még!
Súlyos a teher, de imhol
Egy sugár előttem ég.

,inlahgem sőre wélav meN
:ttetehel monlah rokiM
inlocruh sőre wo"av meN
.tetelé tdaka%már E
...lórmialláv el i%ev iQ
Xgém en _ ,en ,wnujllágem eD
lohmi ed ,rehet a so+úS
.gé mettőle rágus "E
_ ,wentevö% pé% ü!éf edne°
_ ,%agiv "e-nelte"e +eM
wentetere% ,wenmelere°
.za "av et XagálivdloH
_ le jrésiq ,ó xe-%résiklE
;gimorís _ e%%em za 'niN
lejjé süred eb dzolo/áf S
Xwidomlá tto djam ikA

Szende fényü szép szövetnek, –
Mely egyetlen-egy vigasz, –
Szerelemnek, szeretetnek
Holdvilága! te vagy az.
Elkisérsz-e? oh, kisérj el –
Nincs az messze – síromig;
S fátyolozd be derüs éjjel
Aki majd ott álmodik!
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