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Dalod vagyok, Szentek Hazája, mennybeli Hazám I

S te nép, kinek Hazámban lesz törvényed igazán.

Téged daloltak tetteim, a csontjaim ropogtak érted,
}Hattad üldözött a Bolt, miattad öldösött az Érdek.

Nem volt a földön udvarom, se udvaromban sok javam,
Hazámért lettem míndhalálíg hontalan.

De igazadért bujdostam e világon, te nép I

És dicsekedve bűvöltem a Világ Hercegét,

Az én dalomtól megfagyott a Herceg,
A főkapun kitűztem a keresztet,

A pokol mérge mardosott, pirult a húsom pattogó parázson,

Kiáltsatok ti Szent-Atyák, nehogy örökre megalázzon,
Nehogy örökre süssön bőrömön a bélyeg,
Meghalni hagyjatok, hogy mindörökre éljek.
Mikor veszel karodba, Istenem, szolgád, Uram, mikor lát?

Töröld le, kérlek, arcomon az ütközet pokoli kormát.

Te láttad éveim, hol jártam, véremet a népért költekezvén,

Kerek világba küldött engem városod, a drága Veszprém I

A Csorda-úton láttam azt a Csillagot,
Mely Rólad szegény pásztoroknak boldog hírt adott,

S te forró Csillag, utamon azért sugárzol,
Mert pásztor volt a nagyapám, veszprémi pásztor.
A Püspök úr vezet s a Püspök úr kanásza
És mind a ketten szőlogatnak Isten udvarába.
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És küldözgetnek küzdelembe mind a ketten,
De Csillagodért, amíg éltem, bátran verekedtem.
A kőnek is beszélek, talpam bármi tűzbe boldogan tipor,
Költő vagyok, kalandor és Inkvízitor.
A tűzkövesek és a matrózok szeretnek,
Az én dalomra csak dadog a hitszegő eretnek,
Hamburgban is daloltam egyszer hajnalig, mert
Egy balga matróz boldogságot Benned így lelt.

Mert vannak bizony koldusok és vannak tűzkőárusok,

A Sátán sétálgat velük, fülükbe csak Sátán susog,
De megtanultam én, milyen kevés kell,
Hogy fényes nappal ne járjanak késsel.
A nép megismert engem, mint a kullogó komondor,
S a koldusok kiröppentek a kárhozott nyomorból.
A koldusok, mint a kutyák, megismerik a jámbort,
Hát igyatok a szegényekkel olykor egy pohár bort.

Tanuljátok meg tőlem ezt a leckét,
Hogy szavatokat szegények szeressék.
S tudatlan bölcseket bölcsebben verjetek le,
Ragyogjon mindenütt tirajtatok a tisztaság kegyelme.
Jaj, Istenem, csak hagytál volna lennem Szerzetesnek,
Vehettem volna hajnalonta szent kezembe Tested,
De Ujjad azt a törvényt írta rám,
Hogy mindeneknek mindenütt daloljak, Szentek Hazája,

mennybeli Hazám!
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