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A lepke

Zöld lepke, mint hulló levél,
Melyet tovább legyint a szél,
Nem száll virágot lepni meg,
Csak lenn, az út porán libeg. 

Nincs feltünő bársony meze,
Csilló-pora, fény-lemeze;
Virágkorát most éli bár:
Oly színhagyott köntösbe’ jár. 

Volt napja, volt, négy, tán öt is,
Hogy izlelt ő szerelmet is;
Most a jövőnek hint magot,
Nem fél, hogy a láb rátapod. 

Szegény! ha rátoppantanék,
pusztulna ő s egy nemzedék;
De oly bizalmas ott alant:
Mért bántsam a kis gondtalant?… 
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Élj, lepke! éld múló nyarad,
Ha még egy-két napod marad:
Jöhet vihar nagy-hirtelen,
S megfagysz esőn, hideg szelen. 

köszönd, hogy már tekintetem
Földhöz lapúl, nem föl vetem:
Ha bátran még fenn hordanám,
Rád is tiportam volna tán. 

Mért nézzek a magasba fel?
e szép világ: egy ködlepel;
Nem látom az ég madarát,
Csak téged itt s útam porát. 

Nem a pacsirtát, aki szánt;
A napnak áldott fénye bánt;
De az anyaföld színtelen
Fakóján megnyugszik szemem. 

Sorsom pedig, s egy méla gond
egemből már a földre vont;
De nem remény-magot vetek:
Azt nézem: hol pihenhetek? 

(1877. július 13.)
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epilOguS

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.
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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 hírnév, mint az érdem:

Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya. 

kik hiúnak és kevélynek –
Tudom, boldognak is vélnek:

S boldogságot
irígy nélkül még ki látott? 

Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;

S pályám bére
Égető, mint Nessus vére. 
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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. 
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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.)


