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ELÚSZÓ
Ötven esztendeje annak, hogy a Jász-Kunság
egyik széplelkű költőjének, Kolosy Elvirának neve feltűnt az irodalomban. 1883.-ban, a kecskeméti Katona
József-emlékünnepély alkalmával hirdetett országos pályázaton Kolosy Elvira ódáját dicsérettel tüntette ki
a bírálóbizottság, melynek tagjai Gyulai Pál, Szász
Károly és Györy Vilmos voltak. Ugyanebben az időtájban a Magyar Tudományos Akadémia pályázatán
kétszer is dicséretet nyert Kolosy Elvira, és pedig
„Arany János emlékezete" és „Levél Kossuth Lajoshoz"
című ódáival.
Kolosy Elvira Kunhegyesen, 1863.-ban született,
s Jászberényben lakott, hol édes atyja, Kolosy Lajos
törvényszéki bíró volt. 1879.-ben, 16 éves korában írta
első versét. Innen kezdve több vidéki lap közöli tőle
verseket. Költői pályafutásának tetőpontja az 1883. évi
kecskeméti Katona József-emlékünnepélyre esik. Ez
alkalommal dicsérettel kitüntetett ódáját elszavalták, s
a kecskeméti ifjúság őt babérkoszorúval tisztelte meg,
melynek szalagján ódájából vett ez az idézet volt
aranyos betűkkel felírva: „Hullámzó szívének virága
a dal." Az örömnapokat azonban nemsokára gyásznapok váltották fel, a költőnöre súlyos csapások hulltak:
nővérét, Bertát, majd szüleit elvesztette, s 21 éves korában árvaságra és anyagi gondok közé jutott. Életének
felhővel borított láthatárán, — miként ö maga dalban
zengi — az ábránd fénysugara vont szivárványt, melynek ívén át lelke a gondok és bánatok elől a költészet
képzelt világába menekül, hogy ott a tövisről is virágot
tudjon. szakítani. A költészet karjain álmodik a boldog1*
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ságról és dal csendül meg lantján. Költői hivatottságot
érezvén magában, szabadságra és függetlenségre vágyik,
gyámbátyja házát elhagyja, s hajadon létére a bizonytalanságba, Budapest forgatagába indul, hogy ott
mint költő keresse meg kenyerét. Budapesten több lap
(„Vasárnapi Újság", „Ország-Világ", „Magyar Bazár",
„Magyar Szalon") közölt tőle verseket, a „Bolond Istók"
élclap pedig rendes munkatársának fogadta. E lapban
az ebben az időben (1885—1887) megjelent szerelmi
dalokat nagyrészben, jobbára névaláírás nélkül, ö irta.
Célul kitűzött élethivatásában való elhelyezkedésre irányuló törekvését tekintve, a nöemancipáció kezdetén
mint úttörő tűnik fel a magyar írónők között. Gyenge
szervezete azonban nemsokáig bírta a küzdelmet.
1887.-ben fiataton, 24 éves korában Budapesten elsorvadt.
Kolosy Elvira költői munkássága a mull század
80-as éveire esik. E kor lírai költészetének eszmevilága
és formakészlete érzik verseiben. Dalai kedves ábrándozásai egy fiatal leány léleknek. Hazafias lelkesedéséből
ünnepélyes ódák keltek életre. Vallásos lelkületéből lélekemelő zsoltárok fakadtak. Az ótestamentomi zsoltárokat
kezdte magyar versekre átírni, melyekből 69 készült el.
Zsoltárainak dallamát nagyobb részben Kálmán Farkas
gyüdi, majd gyomai ref. lelkész szerzetté. A „Protestáns Pap" című egyházi lap az 1883—1885. években, a „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" pedig az
1884—1886. években zsoltáraiból többet közölt.
Kolosy Elvira versei összegyűjtve nem jelentek
meg, ma már nevére is kevesen emlékeznek. Első
sikereinek félszázados évfordulóján hátrahagyott verseiből gyüjtsünk össze néhányat emlékbe, hogy legalább
ezek említés nélkül ne merüljenek a feledés homályába,
hanem öltsenek szárnyat ismét és szálljanak messze...
messze !
Kunhegyes, 1933. augusztus hó.
A

KIADÓ

:....:•..::..•:....:
Durva, kopár dnróc bár az
Életem,
Kélségbe én mindazáltal
Nem esem;
Fényes, tarka selyemsál a
Képzelet Hímezek rá azzal bájos
Képeket.

VlIíÁGI VERSEK
Szeretnék lenni...
Szeretnék lenni a langy esti szél,
Mely hollófürteiddel játszadoz;
Mely súgva-búgva annyi kéjt beszél
És szép szemedre édes álmot hoz.
Szeretnék lenni a nap sugara,
Mely arcodat hű csókkal önti el;
Mely a könnyet, mit tán bú sajtola,
Arcodról gyöngéden szárítja fel.
Szeretnék lenni a fűz ága, mely
Alá ha dőlsz, enyhén reád hajol;
Mely mint szelíden védő kar fed el
Hűs szélroham zord szarnycsapasitol.
Szeretnék lenni rózsa, majd hogy ott
Hő férfikebleden hervadjak el,
Míg a virág lelkét, az illatot
Ajkad mohón lihegve szívja fel.

6
Szeretnék lenni üde, zsenge fű,
Amelybe könnyű léptid nesze fül;
Mely hogyha néha a sok ernyejű
Erdőbe mégy, szolgál nyugágyadúl.
Szeretnék lenni minden, ami ott
Körödben van, bár percig is, jelen;
De tündér nem vagyok, s nem válthatok
Minduntalan más és más alakot:
Leány vagyok, szerény, igénytelen!
(1879.)

Léha ifjak.
Sok fiatal mulatozva baráti körébe' becsíp,
Női körökbe ha mén, arra kicsípi magát!
(1879.)

A jó cpigramma.
Mint a rózsa, kicsiny, de kerekded a jó epigramma.
Illata, méze vagyon, s szinte hegyes tövise.
(1879.)

Egy későn nősülőrc.
Ágasi! nőt vettél — kora, termete ámde felényi,
Mint tied. Ezt bízvást hívhatod így: feleség.
(1879.)
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Mit ér a kikelet...
Mit ér a kikelet, ha bimbót nem fakaszt,
Mit ér az ifjú kor, ha a szív nem szeret?
Isten ! nem alkotál virág nélkül tavaszt,
Mért alkotál tehát szeretteién szívet ?
Szívem, miként a tó, ha tükre sem rezeg
Szélcsendes, hő napon, oly nyugodt, nesztelen Jöjj édes szerelem, te játszi délibáb,
Emeld fel égig azt és ringasd csendesen.
Vagy hogyha nem jöhetsz, mint játszi délibáb,
Úgy jöjj, mint szélvihar, megrázva lényemet;
E méla nyugalom ne tartson már tovább:
Való szerelmet esdek álmaim helyett!
Ha egy csillag sem ég magányos utadon :
Villámfény is jobb, mint a néma vak ború.
Ha nem mosolyg reád a boldog szerelem :
A szív nyugalmánál jobb a szerelmi bú.
Jöjj édes szerelem, jöjj hát minél előbb,
Foglald el szívemet, e kisded hajlékot,
Ne légyen az tovább is üres, zajtalan,
Mint fészek, melyet ősszel fecske elhagyott.
Jöjj édes szerelem, jöjj hát minél előbb,
Hogy ne legyen virág nélkül a kikelet —
A legelső virág hajtson tövisre bár:
Inkább óhajtom azt, mint így az életet!
(1882.)
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Remény.
Mi vagy, remény ? Tündöklő délibáb,
Mely játszva színes, bájos képeket
Az egyhangú, sivár való felett,
Csapongva száll tovább, mindig tovább.
Óh, menj, vidd messze csalfa képedet!
Tudom : vized nem oltja szomjamat,
Sem fáid árnya hüs enyhet nem ad :
Csak lég alkotja tünde lényedet.
Mégis — ne menj, ne hagyj magamra itt!
Esengek érted vágyva, óh, remény,
Bár csalfa lényed jól ismerem én.
Mint gyermek fújja buborékjait,
Bár tudja, hogy perc múlva szerte mén:
Úgy játszik véled szívem, óh, remény !
(1882.)
'.'.'XX.'.'.
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Puszta a táj.
Puszta a táj, elhullatá virágit,
Szürke égen a nap alig világít.
A kopár föld véges-végig színtelen:
Tükör az éj, azt mutatja odafenn.
Hull a fáknak sárgapiros levele,
S puszta fákról messze szállt a fülmile.
Ami ottan ágról-ágra sírva jár:
Szegény árva őszi szél csak, nem madár.
Nehéz felhő száll közelebb, közelebb,
Innen-onnan az eső is megered;
Sírásra áll az ég borús orcája,
Mintha az én búm szállt volna reája.
Mért is nem lesz felhő az én bánatom?
Temetőben van egy csendes sírhalom,
Ott alussza örök álmát kedvesem,
Odaszállna, ráborúlna csendesen.
Ráborúlna és zokogna csendesen,
Úgy sem zokog már az én búm sohasem,
Mert utolsó könnyeit is elsírta —
Száraz levél hulldogáll csak a sírra...
(1882.)
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Katona József emlékezete.*)
Födetlen fővel egy hon áll előtted:
Légy üdvöz, óh szerény lak, általunk!
A fel nem ismert nagyság emlékének
Késő babérral bár, hadd áldozunk!
Kalászt hullámzó róna tengerében
Kagylóként ringa itt bölcsője régen:
De amelyet szült, hol a drága gyöngy?
Vak éj borúit rá, s durva sírgöröngy.
Sötét lakodnak durva rögpárnáján,
Óh, költő, mondsza: szépek álmaid ?
Vagy a sír zordon szája elfúvá tán
Magas lelked fellengő lángjait?
Lehetne az, hogy annyi fényes eszme
Ki sem fejezve semmiségbe veszne; —
Hogy annyi hév és annyi érzemény
Örökre fagyna sírnak rejtekén! ?
Itt még a táj, az andalogni hívó,
Estenden a nap lassan ráborúl;
Távolból mélán hangzik a kolompszó,
Mint bús harang a multak álmirúl;
Az árnyak halkan fátyollá szövődnek,
Csak egy-egy halvány csillag a szövetnek;
Bogárka csendesen zümmög mesét,
Altatja kis madár is pelyhesét.
*) kz 1883. évi kecskeméti Katona József-emlékünnepély
alkalmával dicséretet nyert' pályamű.
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A régi minden — ő, csak ő hiányzik!
Az estnek hol van ifjú dalnoka ?
Aranysugárban, mely felhőkkel játszik,
Talán merengő lelke szállt oda?
Mit éltében csordulni ki se látott:
Tán könnye harmatoz tarolt virágot ?
Szívébe mit büszkén elrejte ő :
Tán attól áldott a kies mező?
ím! képzetem híven élőmbe tárja
Pályája zord, magányos útait;
Fölötte leng a puszták délibábja,
Kietlenen bár egy virág se nyil:
Szép délibábja égi képzeletnek
Derítve színesíti fellegit meg,
S elővarázsol oly nyájas tavaszt,
Mely a tövisről is rózsát fakaszt.
Ilyenkor útja, mint határ tavasszal,
El-elborúl, s meg új fényben dereng;
S hullámzó szívének virága a dal,
Mint gyönge liljom tóhabon ha reng;
De e viragbeszötte tó mi mély!
Örvényiben forrong a szenvedély,
Felszíne bár nyugalmas, nesztelen,
A kék eget ringatva csendesen.
Még most is, hogyha lassú lebbenéssel,
Mint aggúló sas, kél az esti szél:
Magasztos almiról susog lenével,
S rejtett szerelme bújáról regél;
Regél a csüggedetlen édes gondról,
Mely a hazára hűn virrasztva gondol,
Midőn elszenderült a föld, az ég,
S ébren csupán a honfibánat ég.
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De íme! kelnek vigasztalni téged
Multunk borongó órjás árnyai:
Siratva a jelen korcs nemzedéket,
Feléjök szállnak lelked álmai;
S hívó szavadra kik letűntek régen :
Alakra válnak új, daljás erőben,
S az ősi nyelv ajkuk beszédivei
A régi zord erőben ünnepel.
Komor fenséggel lép ki múlt ködébűi
A szenvedélyes, hív, de büszke Bánk — :
Magyar szív, nagy szív! hol csillag-testvérül
Hölgyért, honért ég hő szerelmi láng; —
Jő mennydörögve, mint íélelmes orkán,
Az elnyomókat átkozó Petur bán;
S mint villámveinhű zordon fellegek:
Némán borongnak a békétlenek.
Ki ne siratná a szelíd Melindát,
Ki gerleként ártatlan volt, s fehér,
Erénye szárnyit mígnem elrabolták,
Hogy szűzi tolla szennyes földet ér?
Kinek ne fájna — a Tiborc keserve
Hónáért, amely gyászba van temetve ?
Csak az tud ennyi érzést festeni,
Ki önszívéből vérrel írja ki!
Te így tevéi. S midőn e dús hazában
Koldusként bolyga szerte Thália :
Te befogadtad — szíved templomában
Magasztos oltárképül állnia;
Neki szentelve legjavát erődnek,
Ifjúi lángod oltárán szövetnek ;
Ajkadról minden szó — egy hő ima;
Szíved verése — a harang szava.
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Harang, ha kondúl néma pusztaságban,
S imára népet mindhiába hív;
így hangozott el társtalan, magában
Fennen verésed, tiszta honfiszív;
Hiába kelté hangod e hazát: —
Bércnél kőbb szívek nem viszhangozák.
Édes szüléd, ah! hozzád mostoha:
ím, hű fiát nem érté önhona!
Most nyugszol. Ámde sírod éjjeléből,
Mint fénylő üstökös, a hír kiszáll,
S csodálni hívja milliók lelkét föl
A kéklő távol szebb révpartinál;
Vakító fényiben, magánosán,
A legmagasb felhők felett suhan;
Időn és messzeségen átragyog,
Hogy elsápadnak tőle csillagok.
S nem halt meg ő, itt él ma is közöttünk!
Szívéből gyúrta hős alakjait;
Lelket lehelvén istenként beléjük,
Megemberíté holtak hamvait;
Az őserötől duzzadó nagy lelkek
Dicsőbb életre színpadunkon keltek;
Új éltök halhatatlan és örök:
S azok ha élnek: — ő is él velők.
Légy hát velünk szünetlen, égi szellem!
Dobogj mienkkel együtt, honfiszív !
Tenlelked őrzi annyi férfijellem,
S örök szoborként egy titáni mív!
Emelj föl hő reményeid fokáig,
Hol a magyar név csillagul sugárzik,
S a régi fény derítse szép hónát,
Hogy méltón ünnepelje Katonát!
(1883.)
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Arany János emlékezete.*)
Mély gyász borúit rád, hármas bércnek orma,
Könnytől dagadtál négy folyó, minap ;
Sötét szárnyon leszállt a bú e honra,
Mint martalékra sas suhogva csap.
Letűnt a költő multak tengerébe,
Mint nap, ha tűn — de kelnek csillagok:
Ez éjszakában lantja égi képe
Orfeuszának ikréül ragyog.
Csodáld művét teremtő ihletének,
Én büszke népem, óh magyar, csodáld !
Láng-lantja fent legyen vezérszövétnek,
ítélő sors keze, ha ver, ha áld !
Szikrát az adjon honfiszív tüzének,
Ha hősien kél, fennre küzdeni:
Vésszel, viharral akkor szembenézhet,
S kihívja azt, mi szép, mi isteni !
Mint nap, ha kél fenséges nyugalommal,
Oly zajtalan hágtál magasra Te;
Azon vevők csak észre, itt a hajnal,
Lángelméd fénye, szíved melege !
Kicsalja az, mi hajnalunkra rávall:
Orömkönnyinknek édes harmatát,
S versengve Phoebus hév sugárnyilával,
Repül dalod, szivünket hatva át.
*) A Magyar Tudományos Akadémia verses pályázatán
dicséretben részesült pályamű.
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Szívünkbe hat sugara szellemednek,
S tavaszt derít ott, bűvös-bájosat:
Nincs oly virága semmi kikeletnek,
Mint aminő dalod nyomán fakad !
Te termeled a honfibú virágot,
A tüskés csipkebokron nyíltakat,
S az égve, ám nem égve el, világít,
Világa egy egész hazára hat.
S míg égve, ámde el nem égve ád fényt:
Belőle szent tan fennlebegve kél
A tűzben ifjodó főnixrnadárként;
S elől suhogva repdes népinél,
Mint ősi zászló szent turulmadárja,
Melyet követ, remélve, küzdve mind —•
Tűnt szellemed fent e hatást ha látja,
Kedves népére áldólag tekint.
ím ! e nép úgy függ dús erén szívednek,
Te tőled úgy tanulja önszavát,
Mint édes anyja dús tején a gyermek
Nő, izmosul, s hangot gyagyogva ád ;
S ha sarjad egy magyar Leonidásunk,
Te érdemed, tagadhatatlanul:
Mert nem tanít hazát szeretni más úgy —
Szívünk érezni is tőled tanúi.
Ráchel tanítja az anyát siratni
Szívtől szakadt, halott kis gyermeket;
Piroska nőt szemérmesnek maradni,
Szívébe zárva a gyötrelmeket.
Tanítja Toldi, hont szeretni mint kell :
Áldozva néki egy hű életet —
S tanítod a költőt minden műveddel :
Népéhez nyelvén; szplni mint lehet.
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Szeretni hévvel: Bárczi vérző melle
Nyitott sebajkon szólva, megtanít;
Szeretni híven: Rozgonyi Cicelle,
Páncéllal törve gyönge tagjait;
Szeretni egyetlen tavaszba' híve,
Első, utolsó hévvel: Katalin —
Tőled tanúr szeretni lányka szíve,
Tőled virág is nyílni bokrain.
S virág nyomán virág kel, új tavasszal,
Lombnak helyére lombnak mása nő:
De nem fakad többé olyan magyar dal,
Minőket eldaloltál, óh dicső!
S egy nap letűnvén, támad fényesebb nap,
Vak éj után derül újabb korány,
De elfoly lassú árja századoknak,
S nagyobb Aranynál nem támad nyomán.
De mint az égnek elnyugodva napja,
Fényét halvány bolygóknak adja át:
Költői szív tüzet tüzedtől kapja,
Folytatni lantod elnémult dalát;
S elfolyó évezredeknek árja
Más ily költőt hozandna, sejtenők:
Mint bolygó, útját nap körébe járja,
Körénk lelked deleje vonta őt!
(1883.)

18

H. M. emlékkönyvébe.*)
Egy rózsatőt festek le néked én
Legszebb díszében, a nyár kezdetén ;
S ha kedves a kép, mit festek neked :
Legyen hozzá hasonló életed.
Nézd, gallya mind virággal van tele,
A sok báj súlya földre vonja le :
Hajolj te is meg rozsagaly gyanánt,
Szerénység díszít legjobban leányt.
Hűs árnya egy kis körnek enyhet ád,
Ezzel tévé hasznossá ő magát:
Ne nézd csupán saját jólétedet,
Légy hasznossá a körnek, mely tied.
Nézd, e kis zöld galy, mint lehajlik itt
Ápolni, védni feslő bimbait:
így vedd körül te is tiéidet,
Ápolva, védve, ahol kell, s lehet.
Dús lombja közt, mint egy biztos tanyán,
Ott fészkel és dali a kis csalogány:
A dalnokot szeretni légy nemes,
A szárnyaló dal hű szívet keres.
*) Kolosy Elvira egyik legkedvesebb barátnője Horkay
Malvin jászberényi úrleány volt. Ez emlékvers sorai valószínűleg hozzá szólnak.
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A rózsatő, ha el is hervadott,
Bocsát magából édes illatot:
Úgy élj, hogy halva senkit itt ne hagyj,
Szép emlékben sokáig fennmaradj.
Légy szép, nemes, dús, mint a rózsatő,
Csak egyben légy attól különböző :
Ne ess oly kora hervadás alá,
Ám boldogan, virágzón élj soká!
(1883.)
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Nővérem sírján.
Kis zöldelö akácliget,
Egy kedves sír ott integet,
Felé küldök titkos sóhajt,
Titkos bánat feléje hajt.
Lebbenve kél az esti szél,
A sírra hull fakó levél,
Ősznek fakó falevele —
Ráhullok én is ő vele.
Ősznek fakó falevele
Meghalni hull a sírra le. —
Bú ősze hervaszt engemet,
Sírnak tele majd eltemet.
A földanya nem mostoha,
Hü keble altató, puha —
Más hely van-é számomra még,
Hol csendesen szendergenék?
Jó-é vájjon pihenni lent,
Hová ő már régen lement?
Az esti szél halkan felel,
Szép álmait meséli el.
Mint vágyom ott pihenni én!
De éltem nem csupán enyém. —
Barátoké, testvéreké . . .
Lemenjek-é, ne menjek-é?
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El, el, öngyilkos gondolat,
Ne halljam sugdosásodat!
El innen, el, te rémalak,
Hogy meg ne átkozhassalak!
Virulhat még öröm nekem
Ifjúság rózsaberkiben;
Zöld rügybe hajt még a remény
Lombhagyta fán, avar cserén.
Onts Isten, onts lelket belém,
Ne hulljak el pályám felén;
Adj Isten, adj elég erőt,
Kivívni egy szebb, jobb jövőt!
Neked pedig, ki ott alant
Pihensz: legyen könnyű a hant!
Most elhagyom nyughelyedet —
Isten veled, Isten veled!
(1883.)
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Három vigasztaló.
Mint téli fészek, szívem oly kietlen:
Elhagyta röpke szárnyon a víg ének.
Úgy érzi a hiányt, s nem sejti keblem:
Űrét mi töltené be bensejének.
E csüggedés okát nem messze leltem :
Éltem vigasztalói eltűnének,
Melyek felé tekintek üdvsováron :
Ábránd, remény, s költészet — üdv e három
Ha felhővel borongott láthatárom,
Te,felragyogtál, Ábránd fénysugara,
S melynek derültét mindhiába várom :
Szivárványt vontál búm borúlatára,
Fényes, hétszínű ívén égbe járnom,
Hol rám felejtés édes üdve vára; —
Nem láthatám ott a borút felettem,
S képzelt világban éltem és szerettem.
S ha néha felsírt szívem gyáva jajba',
Mint elhagyott, tehetlen árva gyermek:
Jöttél Remény, te szép mesélő dajka,
Hogy kebleden vidító enyhet nyerjek.
Sajogva vérző szívem nyílt sebajka
Te tőled szívta azt, mi táp embernek:
Te tőled áradt jobb idők sejtelme,
S vigaszt nyert a szív, fellengést az elme.
S ha elborongva, gyúltam titkos vágyra,
S esdém egy társnak lángszerelmű lelkét:
Mely önkinyíltát mindhiába várja,
Költészet! szívem bús űrét betöltéd.
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Nagy költők érzelmének tiszta árja
Emelte szívem, mint habok levélkét,
S én ringatózva, kéjbe elmerültem,
S tisztulva látszott a világ körűltem.
De vége! Óhajom magasba hága:
Remény helyett való ha lenne részem;
S ha száll ábrándok délibáb-tavába:
Szívem nem oltja szomját már egészen.
Óh, mert kinyílt feslő korom virága,
Szívem kehely, harmatját várva készen,
S epedve hervadófélben sovárog
Magam sem tudva, mit remélek, várok.
Hová tűntél el gyermeteg kedélyem,
Ki önmagád szövéd egész világod,
Sors vésze közt hogy boldogan, kevélyen,
Tövisről is szakaszték szép virágot?
Szívem sivár — reméljem, ne reméljem,
Hogy valaha fényeddel béviláglod ?
Már nem ragyogsz át e bús hervadáson —
S veled tűnt el három vigasztalasom !
Hol vagytok, óh, három vigasztalasom ?
Tán más üres szívekbe költözétek,
Vigaszban, hogy szükséget más ne lásson?
Óh, szálljatok szívembe, hálás leszek!
Szívem vár rátok túl e vándorláson,
Mint madarakra csendes enyhe fészek.
Ha jöttök — bármi bús most és kietlen —
Tavaszra ébred, dalra zendül lelkem !
(1883.)
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Dal.
Lepke hogyha rózsát csókol,
Nekem az is bántalom,
Mert eszembe jut róla, hogy
Arcod nem csókolhatom.
És a legszebb rózsának is
Csak tüskéjét erezem,
Mert eszembe jut róla, hogy
Kedves, nem virulsz nekem !
(1883.)
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Amália.
(Fordítás Schiller müvéből.)

Ifjúságnak volt teremtve ékül
Ő, a szép, mint üdvhon angyala ;
Szemsugára tengerkék tükrétűl
Visszavert tavaszderű vala.
Édent leltem ajka lángkelyhében,
Ha lobbant a csók iker-tüze,
S ajk az ajkon csendült hárfaképen,
Mint összhangzó égi bájzene.
Mint rohant, forrt, olvadt össze lelkünk,
Arc mint ége, ajk mint reszketett!
Szertefoszla ég és föld körűitünk,
Lelke kulcsolá csak telkemet.
Eltűnt ő — s hiába, ah hiába
Nyögnek érte hü fohászaim !
Eltűnt — s életkedvem szállt utána
Bús sóhajtás tünde szárnyain!
(1883.)
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Mióta haliam hangodat...
Mióta
Mióta
Mióta
Azóta

haliám hangodat, mely cseng fülembe még,
láttam szép szemed, melyben megnyílt az ég,
bűvös szellemed varázsát erezem :
tölti szívein, ah ! egy édes érzelem.

S mióta fényben láttalak, dicsőség fényiben,
Mióta neved csenge oly sok száj beszédiben,
S látám, miként csábítanak idegen szép szemek:
Kimondhatatlan kínokat azóta szenvedek !
Míg bolygtam éltem útain, társ nélkül, egyedül,
S csak álmaim jártak velem fényes kíséretül:
Nem sejthetem, mi édes üdv, egy lényt találni fel,
Oly egyezőt szép álmaink boldog sejtelmivel.
S míg bolygtam éltem útain, társ nélkül, egyedül,
S ha kéj nem is, de nyugalom jutott ki részemül :
Nem sejthetem, mi gyötrelem, ha szívünk félt, s szeret,
S egy perc alatt menny és pokol az élet hogy' lehet.
Mert édesen, mint rólad én, csak gyermek álmodoz,
Ha alva, lelke visszaszáll kedves játékihoz;
S oly szörnyűén csak őrültet kínoz egy gondolat,
Mint engem az, ha tán szíved másé már, nem szabad!
Óh szánj meg, hintsen szép szemed rám csak egy sugarat,
És szívem fénnyel telt leszen, szívem boldog marad.
Adj részemül, ha mást nem is, csak egy futó mosolyt,
S lelkem virányos tájakon örömrepesve bolyg!
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Viszonzásul ily szerelem hiszen megérdemel
Szívedből tán egy kis zugot, nekem egyéb se kell;
Éhenhaló szegénynek is mi drága egy falat:
Drágább nekem egy lelkedből jött gyöngéd gondolat.
Koldus vagyok, szegény vagyok én mindenek felett,
Kincséből egy fillért se nyújt az örök szeretet;
Te add nekem ki részemet, hisz mástól úgy se kell:
Te tőled egy morzsáért is lelkem fohászra kel.
De mégis ah, mit ér nekem csak szánó vonzalom ?
Tűz-láng helyett mit érne csak viszfénye a falon ?
Nem boldogít, nem üdvözít, csak lángzó szenvedély,
Lelked forró lelkemmel ha öröklő frigyre kél!
Vonj hát magadhoz, óh emelj egészen szívedig,
Akkor a jóslat, mit bensőm sugalla, betelik;
Egy föld feletti sejtelem szívemben súgta rég :
Ne sírj, ne sírj, szegény leány, leszesz boldog te még!
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Piperdy úr.
Piperdy úr finom gavallér,
Rendben a nyakkendője csokra,
Rendben nyakán a sima gallér,
Ha leskelődik szép lányokra.
Nem nagy kegy bár egy halk köszöntés,
Sem lányarcnak egy mosolygása,
Piperdy tőle üdvözült és
Kész érte tűz, s víz átugrásra.
Piperdy úr finom gavallér,
Karcsúra van derékban fűzve;
Rá annyi igazítás sem fér,
Mint a legelegánsabb szűzre.
Beszéde sima, arca szinte,
De boglyas ám a hajfrizura —
Ha iskolás lány rátekinte,
Vissza is néz Piperdy úrra.
Piperdy úr finom gavallér,
Minden nőt meghódítni képzel;
A bálterem parkettje a tér,
Hol feltűnik új hajdíszével.
Egy csésze délutáni kávé
Mellett eludvarol napestig;
Ilyenkor ha csendül az ávé,
Jó éjt kíván, s otthon lefekszik.
Piperdy úr finom gavallér,
Nincs' hét üres pusztában párja;
Falusi lány ránézni sem mér
Sikálva a valcert ha járja.
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Arca fehér, mint alabástrom,
Szeretne egy kardvágást raja —
Hódító volna egy nagy flastrom
A homlokán, bár sebe fájna.
Piperdy úr finom gavallér,
Emelt fővel jár a világba,
Borzas feje magas helyet kér,
Mint a szamártövis virága.
A tudomány azt sem tetézi,
Hogy megdőljön, mint rét kalásza ;
Azt tudja ő csupán idézni,
Mint olykor Ponsonból*) halásza.
Piperdy úr finom gavallér,
Első lovagja Jászberénynek ;
A sorsa fényes, mint fatallér,
•
Őt ékesítik gyász erények.
Arcán elégedettség írva —
Nincs is több — mint csak egy hibája;
Az ész istennője, Minerva
Nem nagy keggyel tekinte raja.

*) Ponson cl ti Terrail francia író volt, kinek szenzációs
regényei nagy népszerűségnek örvendtek, s számos regényét
magyar nyelvre is lefordították.
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Levél Kossuth Lajoshoz.*)
Leszállt az éjjel. Már kondúl az óra,
Mely minden élőt enyhülésre int.
Kifáradt testem, dőlj le nyugovóra,
S te lelkem, oltsd fel szárnyidat megint.
Vásári zajnak, s pornak csillapultán,
Midőn a tájt megüli méla csend :
Könnyebb a lélek, nyűge mind lehullván,
S tisztán ver a szív, mint harang, ha cseng.
Tisztán ver a szív, menten földi szennytűi,
S harangszóként szent helyre hívogat.
Nyűgét lerázott lelkem szárnyra lendűl
És szent helyet keres: magányodat.
Száll lelkem — róna, s erdő ködbe veszve,
Már visszafutni látszik ott alant. —
Léleknek semmi nem magas, se messze,
Száll üdvözölni a nagy Hontalant.
Ki ott lakol, hol a „citromfa zöldéi,
S aranynarancs ég árnyas lomb alatt,
Mirtus bi'isong, babér magasra tör fel,
S kék ég alól kél enyhe fuvalat":
Mignon hónában óh légy üdvözölve !
Édes hazádnál szebb a mostoha;
De tejjel bár és mézzel folyna földe,
Az egyetlent nem pótolná soha!
*) A Magyar Tudományos Akadémia verses pályázatán
dicséretet nyert pályamű.
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Ott zengzetesb az esti szél fuvalma,
Mélyebb az ég mosolygó kék szeme;
Itt esti szélben mintha dajka dallna
És súgva mondaná: emlékszel-e?
Ott, új hazádban, áttetszőbb az árnyék,
A balzsamos lég gyógyulást lehel;
Itt, mint anyám ölén, ha játszva járnék:
Léptemre feldobog a földkebel.
Ott a sötét szemek nézése büszke,
A bájzenéjü nyelv is idegen.
S bár könnyen lobban szenvedélyük üszke,
Magadra hagynak búddal hidegen.
Itt lágyabb a szív, bizalomra hajlóbb,
Megenyhíté egy szentelt fájdalom :
Ott révedezvén, hol füz lombja hajlong,
S egy hőst rejt minden roskadó halom.
Óh, mondsza: e föld, ahol bölcsőd renge,
Melynek futostál, gyermekül, porán
Míg — a szabadság napja ráderengve —
Ifjú szíved kinyíla jó korán;
E föld, hol szózatod kelt mennydörögve
S életre keltve, mint nyár zápora,
S e nép, mely szívbe zára mindörökre:
Fog-e még látni egykor, vagy soha ?
Óh, mondj igent, hogy e szó hallatára
Egy fénysugár derítse éjszakánk!
Gyászfelhővel borong e hon határa,
Melyet lebbenni ritkán láthatánk.
A gyülöltségnek el van hintve magva,
Mely búra hajt, s vérző tövist terem:
Hit áll a hittel szemben, s vad haragba,
Nem könyörül az ember emberen.
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S az élvet unni kezdve ifjú, s lányka,
Költészet, s szív szerelme mit kínál:
Ragyogni vágy és ott ég szíve lángja
A Mámor-isten dús oltárinál.
Míglen sok gyönge szív halálba bágyad,
Ha ráfuvall az élet zord szele,
S maguk keresnek gyáva síri ágyat,
Isten haragját híva fel vele.
E csüggedésnek száll reám is árnya,
És melynek röpte utat égbe nyit:
— Mint a madár, ha éj borúit a tájra,
Az ifjú kedv bevonja szárnyait. —
Ilyenkor látomás gyakorta lep meg.
Álom ? . . . Való ?.. . . riadva kérdezem ;
Elillan ez, mint szélhajtotta felleg,
S mit hátrahagy, csak egy bús érzelem.
Ha tűn az est és agguló madárként
Halk lebbenéssel száll az éji szél:
Föl sírhonából kél egy véres árnykép
És mondhatatlan bú hangján regél.
E szellem egy megölt dicső kor árnya,
Mely éjfélenként vissza-visszajár,
Leül a multak bemohúlt ormára,
De tűn, ha kél az első napsugár.
Regél pompáiról egy szép tavasznak,
Minden tavasz közt mely legszebb vala;
Virági annak soha el nem asznak,
Bár délre hajlik üde hajnala.
Kinyíla a szabadság zárt bimbója,
Örömkönnyekkel egy hon öntözé;
Gyökét porló hős szívek földje ója,
S virulva nyúl át szebb korok közé.
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Regél ama letűnt, nagy hősi korrúl,
Mely mint a nap, fennen sugározék,
Mint napba nézve, fájó könnye csordul,
Ha visszanéz rá a bús nemzedék.
Csak a történet egy-két régi lapja,
Mely e korszakról sárgulón regél,
Mint tűnt tavaszról, szél ha szárnyra kapja, —
Mint tűnt tavaszról hullongó levél.
Regél védelmiről az őshazának,
Mely a fiát anyjától elhívá,
S hol díszjelül sebhelyet hordozának,
Egy kardvágás avatá férfivá;
Melyért az ifjú elhagyá aráját,
Hogy a halál legyen menyasszonya;
Lantját a költő fűzágnak adá át,
S babér helyett fejére csert fona.
Regél elhullott névtelen fiákról,
Kiknél hősebbet nap nem lát soha;
A lelkesülés fényié homlokukról,
Mint tiszta égről Isten mosolya.
S regél a gyáva zsarnok börtönéről,
Mely elnyomott nagy fényes lelkeket;
Szól a bitófák rémes éjjeléről,
S Világosról, hol e hon éje lett.
Mert hogy a zászlót vérrel felavassák,
Ezrenként sorakoztak ők alá;
„Egyenlőség, testvériség, szabadság" :
E jelszó vérrel volt felírva rá.
E három eszme legnagyobb világunk,
E három eszme: nap, hold, s csillagok;
Üdvöt, s reményt olvasni akkor látunk,
Midőn tűzök öröktüzként ragyog.
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De vér a tűznek éltető olajjá,
S ők elmenének, ontva hősi vért,
Míg el nem hulltanak Neved sóhajtva,
Egyenlőség, szabadság elviért;
Egy sor ha eldőlt, jött helyére másik,
Halál kaszája rendet rendre vágott,
De nem jelölte más az aratást itt,
Csak hullakévék, s elszórt vérvirágok.
Nyugosznak ők. Már csak emlékben élnek
Múló dicsőség és kihalt tusa;
De visszahozza, szárnyán lenge szélnek
E nap, mely márciusnak idusa.
Mint a tarolt mezőket illat járja,
E rónán a hír leng, s át-átoson,
Midőn lehunyt a nap sugárpillája
Távol hegyeknél, mint kék vánkoson.
Nyugosznak ők. De ím Te fennmaradtál
Világtengernek büszke szírtjekint,
Amely borongó homlokával ott áll,
S a végtelenség síkján áttekint.
Fődön a sírva-vigadó magyarnak
Minden bánatja, mint bús felleg, ül —
S lelket világol éjén csend, s viharnak,
Mint fénytorony magasban, egyedül.
E fény idáig elvilágol híven,
S őrlángja e hazának az marad.
Lelked világít, úgy foga fel szívem,
Mint kristályprizma a napsugarat.
Eszmék, érzelmek száz színében játszva
Remény szivárványául tündököl.
Hogy egykor éj borúit le bár hazánkra,
Új nap virad szebben reája föl.

Virradjon is! Tavasza minden évnek
És minden kornak ifjúsága van —
S a március szülötti újra élnek
A rétek és szívek viragiban.
A mag, mi akkor vettetek a földbe,
Minden tavasszal ujúlag kihajt,
S egykor felnőve és csodára költve
A szabadságnak lesz babéra majd.
Ha jő ily kor, s az ünnepélyes esküt
Be is váltandja e nép egykoron,
Mit akkor a dalnok szavára esküdt,
Viszhangozván a három bércorom:
Az lesz hazánknak méltó diadalma,
Méltóan akkor említjük Neved
És áldva kísér Isten szent hatalma,
Ki még sohsem felejtett... Ég veled!
(1884.)
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El innen...
. . . El innen, messze el!
Mint űzött szarvas, fut lelkem tova ;
Mögötte csörtető vad lárma kel :
Az üldözőknek durva tábora.
Vad falka űzi — már nyomába van
A gondok és búk barna serege;
Reá uszítja minden — untalan
Egy zord vadász — de még nem érte be.
Sivár pusztákon futva egyedül,
Míg durva port a szél szemébe ráz :
Mely elől lelkem futva menekül,
Az élet, e mogorva, zord vadász.
Az űzött szarvas fáradt és piheg,
Mellén sebezte gyilkos cső tüze ;
Van-é hely, rejtekén pihenni meg,
Ha durva ellen sebze, üldöze ?
Ott a távolban hűs lomb integet,
Alatta forrás lágyan csörgedez;
Költészet berke a kies liget,
Hűsítő forrás, dal forrása ez !
A port magamról itt lerázhatom,
Enyhíthetem sebemnek kínjait;
Óh, hadd nyugodjam, forrás, partidon,
Mossák sebem ki üde habjaid!
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A port magamról ím levetkőzöm,
Az üldő raj reám mit fel vére;
Nem les meg itten, át a lombközön,
Nem csap reám irigy bosszúja le.
Sebemnek szaggató fájdalmait
Elcsókolják a csobbanó habok ;
Hüs árny ! kitárod enyhe karjaid,
Elringatsz halkan — s én boldog vagyok.
Boldog vagyok! Mint lúlvilági dalt,
Halk szívverésem akként hallgatom ;
Keblem rezeg —• az ihlet ráfuvallt,
S ennek visszhangja csendül lantomon.
. . . Hol a sebzett szarvas gyógyírt lele :
Te daltól hangzó, felszentelt berek,
S te szívvídító friss forrás vele:
Örökre áldva, áldva légyetek!
(1884.)
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Anyám halálakor.
Ne kérdd, könny mért ül arcomon,
Oly bús miért vagyok ?
Ha napja tün, a liliom
Kelyhén harmat ragyog.
Leszállt napom, sötét, hideg
Éjjel borúla rám ;
Sohsem virad ez éjre regg — :
Ah, sírba szállt anyám !
Ha szólok, csak mély csend felel,
Borzalmas hallgatás;
Ajkamról sóhaj lebben el,
S nem kél vigasztalás.
Szememből a könny megered,
S nincs kéz, törülni le. —
Ah, vígság, vigasz, szeretet:
Mind sírba szállt vele!
Lehunyt tündökletes szeme,
Örökre veszve van. —
A föld alá kövessem-e
Őt én boldogtalan ?
Akárhová tűntél is el,
Tárt karral várj reám. —
A föld alá, vagy égbe fel,
Követlek én, anyám!
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Apám halálakor.
Miért sötétebb most az ég,
S a virág bájtalan ?
Csupán szemem csalatkozék:
Rajt' bánat fátyla van.
Miért bús a madár dala,
Miért fagyaszt a lég ?
Egykor mindez kedvesb vala,
Mert árva nem valék!
Ah, nemcsak őt vesztettem én!
Miért lelkem zokog :
Az eszme, ábránd és remény
Mind vele távozott.
Mi lelkesített, ihlete,
Mi szép, mi nagy, mi szent,
S valóm eszményi élete:
Atyámmal sírba ment.
Maradt csupán egy vigaszom :
Mit elvesztettem itt
A síron innen, — túl azon
Keresnem int a hit!
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Azt kérdezed . . .
Azt kérdezed, édes angyal,
Mire sóvár kebelem ?
Szeretném, ha édes ajkkal
Suttogóznál én velem.
Szeretném, ha egy igével
Boldogítnád szívemet:
Azt az egy szót rebegned el,
Hogy szíved engem szeret.
Azt kérdezed, édes angyal,
Mire sóvár kebelem?
Szeretném, ha szépen, halkkal
Szunnyadoznál szívemen.
Szeretném, ha őrszemekkel
Viraszthatnám álmidat,
Nem ügyelve, hogy a nap kel,
Avagy jő az alkonyat.
Azt kérdezed, édes angyal,
Mire sóvár kebelem ?
Szeretném, ha örök lombbal
Árnyalna a szerelem.
Szeretném, ha mint kis gerle
Párjához szerelmesen,
Szívre szív, kebel kebelre
Rásimúlna csendesen.
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Azt kérdezed, édes angyal,
Mire sóvár kebelem ?
Szeretném, ha szánkból a dal
Ki nem fogyna sohasem.
Szeretném, ha merre járunk,
Velünk jönne szüntelen
Költészetünk, édes álmunk
És az örök szerelem.
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Szeretni kell!
Ha hízelegnek röpke szók,
Azt gondolom : szeretni bók!
Szemed szelíden rám ha néz,
Azt gondolom : szeretni méz !
Mámorban ajk ha ajkra forr,
Azt gondolom : szeretni bor!
Ha karon kar hőn egybefüz,
Azt gondolom : szeretni tűz !
Ha néha zord és büszke vagy,
Azt gondolom : szeretni fagy!
S nem hatva rád kérés, sóhaj,
Azt gondolom : szeretni baj!
Őrjöng szívem, hideg ha lesz,
Azt gondolom : szeretni vész !
S nem kapva egy mosolynyi bért,
Azt gondolom : szeretni mért! ?
De lágy szavad, ha biztató,
Azt gondolom : szeretni jó!
Sötét szárnyán ha jő az éj,
Azt gondolom : szeretni kéj!
Szavad ha csábos és gonosz,
Azt gondolom : szeretni rossz!
De szívem üdvért esdekel,
S ezt gondolom: szeretni kell!
(1886.)
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'ZSOLTÁROK

CXXVII1. zsoltár.
Boldog ember felette,
Ki az Urat féli,
Ki ösvényét kereste
És azt lépdegéli;
Térj meg te is útjára,
S üdvöd nem ér véget;
Önkezednek munkája
Tart majdan el téged.
Házadban a feleség
Felvirúland szépen,
Termékenység, s üdeség
Szőlőtője lészen ;
Asztalodat gyermeki
Akként ülik sorba,
Mint olajfát ellepi
Sok szép sarjú lombja.

:;:
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Kit az Isten boldogít,
lm ilyen a férfi ;
Legyen is mind boldog itt,
Ki az Istent féli.
Jeruzsálem javait
Élvezhesse békén,
S fiainak fiait
Lássa élte végén!
(1883.)
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XCIII. zsoltár.
Az Úr országol mindenek felett,
Magára diszt és erőt övezett;
Ö általa lett minden oly szilárd,
Hogy meg sem ingva minden vészt kiállt.
Állandó a Te trónod, óh Uram,
Öröktől fogva volt, s örökre van,
Miként magad is, Te erős, Te nagy,
Öröktől voltál, s mindörökre vagy !
ím, a vizeknek
ím, a vizeknek
De Isten, ki az
Erősb a tenger

habja zúg vadul,
bőszült árja dúl,
ég magasin áll,
dúlongasinál.

Minden csodás mű, amelyet Te tői,
Erős bizonyság szentséged felől;
Szentség övezze hát egyházadat,
Öröklő szentség, mit sok század ad.
(1883.)

46

CXXX. zsoltár.
A mélységből kiáltok fel hozzád:
Halld meg, Uram, könyörgésemet!
Óh, a bűnöst ha mind elátkoznád,
Nem maradna egy élő se meg!
De Te vagy az irgalomnak atyja,
Te maga vagy a szent kegyelem,
Reményeim szárnyát igéd adja,
Mely biztat, hogy irgalmad velem!
Én Uramat azért várva várom,
Hőn óhajtom nappal, éjszakán;
Fennvirasztva, nem vágy oly sováron
A beteg sem hajnalfény után.
Óh jövel hát, hozd irgalmad írját,
Irgalom csak nálad egyedül!
S kik bűnbánat bús könnyeit sírják:
Váltsd ki népem ős bűneibűi!
(1883.)
'.'.'£?::.
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LXX. zsoltár.
Isten, Isten, óh jövel,
Megsegítni, szabadítni engemet;
Szégyenűlve fusson el,
Ki halálra keresé bús lelkemet.
Mind vettessék hátra az,
Ki bajomon gyönyörködött valaha;
Piruljon el a ravasz,
Ki gúnyosan kikacagott: hahaha!
Ök meg örvendezzenek,
Kik kerestek Téged szünös-szüntelen;
Szabadító jobb kezed
Kik szeretek, s magasztaltak, Istenem!
Én pedig, én nyomorult,
Kérve kérlek: Uram siess, óh jövel!
Lelkem, testem szabadul,
Ha megmentőm, Te nem késedelmezel!
(1883.)
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CL. zsoltár.
Dicsérjétek az Istent, emberek,
Szentségiről szép zsoltárt zengjetek!
Dicsérjétek roppant erőiért,
Melyekkel Ő tért és időt kimért;
Dicsérjétek lant szende hangival,
Vagy trombitával, mely fennen rival.
Hangozzék messzeszóló méla kürt,
Vagy töltse be dobszó a légi ürt;
Zendűljön fel széphangú cimbalom,
És húrjain magasztos vigalom —
Nagy szent öröm hangján hirdetve szét:
Minden lélek dicsérje Istenét!
(1884.)
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XXIII. zsoltár.
Az Úr az én gondviselő pásztorom,
Semmi jóban azért nem fogyatkozom;
Szép vidéken éltet engem, s elviszen
Füves, kies tájakra túl a vizén;
Bús lelkemet felvidítja leikével,
S az igazság ösvényein vezérel.
A halálnak völgyeiben ha járnék,
S rámvetődne halványítva az árnyék :
A gonosztól én még akkor sem félnék,
Mert velem vagy Te, ki meg nem vetél még.
Pásztorbotod véd engemet, s vigasztal,
Melyet szerzesz, az éltető, szent asztal.
Fejemet bő olajaddal megkened,
Tölt pohárral emberelsz meg engemet;
Követ a Te jóvoltod és irgalmad.
Míg életem fáklyája el nem hamvad;
Hajlékodban holtomiglan lakozom,
S semmi jóban soha nem fogyatkozom.
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XVII. zsoltár.
Igaz Isten ! óh, meg ne vesd
Imámat, mely hozzád fölesd ;
Kegyelmesen füledbe zárd
Ajkam szavát, mely nem csalárd;
Vizsgálva állj fejem felett,
Úgy tarts igaz ítéletet.
Szívemmel már próbát tevéi
A vígság és bűn éjjinél;
Próbára tői már engemet,
S elmém számmal megegyezett;
Ajkad szavát őrül vevém,
Nem jártam a bűn ösvényén.
Továbbra is tedd ezt velem,
Őrizz híven ösvényeden ;
Ha lábom ing és tétováz,
Lépésimre híven vigyázz !
Ezért esdek hozzád fel én —
Uram, óh, hajtsd füled felém.
Mutasd meg nagy kegyelmedet,
Ki híveid nem engeded,
Hogy sújtsa a gonosz tömeg,
Szent jobbodat tagadva meg;
Őrizz, Uram, e faj ha bánt,
Őrizz szemed fénye gyanánt.
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Szárnyadnak óvj meg árnyain,
Mert vesztemet már várja ím
Az ellenhad, mely közbe vett,
Ejtvén kevély beszédeket.
Reám veté kaján szemét,
Kilesni, hogy, s mint zúzna szét.
Mint oroszlán szomjazva vért,
Vagy éhező kis kölykiért.
Prédájára leselkedik:
Szemök reám akként vetik.
Kelj, óh Uram, vond fegyvered,
Amellyel a hitlent vered !
Kelj, óh Uram, és engemet
E fajtól védj örökre meg.
Mely a világ bűn kéjinéi
Csak a jelen életnek él;
Melyet kinccsel túlhalmozál,
S fölöslegök fiókra száll.

!

Óh, engem nem vonz kincshalom;
Arcod színét ha láthatom,
És mint tökélyt szemlélhetem :
Ez a gyönyör elég nekem.
Szívem csupán érted remeg:
Jövel, jövel, ha ébredek!
(1885.)
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XLII. zsoltár.
Mint a szarvas hüs patakhoz
Vágyva, szomján ég, eped:
Feléd lelkem úgy sóhajtoz,
Úgy szomjához Tégedet.
Óh, valaha elérek-é,
Uram, dicső színed elé ?
Könnyhullásom éj — s naponta
Én keserű kenyerem,
Mert a hitlen gúnnyal mondta:
Hol Urad ? nem ismerem !
Óh, ha erre ráeszmélek,
Sír bennem a szív és lélek !
Zengedezve vittem néped
Hajlékodba hajdanán,
Hogy ott öröm és dicséret
Víg hangjait dallanám.
Lelkem most is vágy utánad,
S nem mehetvén, öl a bánat!
Mért csüggedsz el árva lelkem,
Mért vagy olyan nyugtalan ?
Bízva bízzál Istenedben,
A segítség nála van.
Bő kegyelme most is megment,
Mint a Jordán, s Hebron mellett.
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Általa most egy mélységből
Más mélységbe hányatom ;
A dagadt ár hord le és föl
Száz örvény közt, száz habon;
Víg napjaim, kik valátok,
Sírva nézek vissza rátok !
Egykor Isten hogy megálda,
Felderíté bús napom ;
Ima, s ének zenge váltva
Éjjelenként ajkamon;
Éjjelenként hálaének
Élet, s halál Istenének!
Erős Isten én kősziklám,
Mért felejtesz most is el ?
Pompa, s dísz már nem illik rám,
Lelkem, testein gyászt visel,
Sok hitetlen ellenségem
Elnyomott és gyötör engem!
Mint kétélű gonosz fegyver,
Mely hasgatja csontjaim,
Édes nyelvök ép' úgy megver,
Amint gúnnyal mondja ím
•— Míg gonoszul szid engemet —
Hol vagyon a te Istened ?
Ne csüggedj el árva lelkem,
Ne légy olyan nyugtalan;
Bízva bízzál Istenedben,
A segítség nála van!
Egykoron majd vígan zengem :
Megmentett az Isten engem!
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