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népies képek, hasonlatok, népies színezetű nyelv mellett, a beszély 
érdekessége, alakjainak életében előforduló viszonyokhoz össz- 
hangzatosan simuló, lélektanilag következetesen fejlődő jellemei, 
varázslóan szép képben tükrözik le. A lelki állapotokat nem terjen
gősen, de nehány •jellemző vonással festeni, s az elbeszélés folyamatos- 
ságát a külső díszszel összhangzatosan párosítni századában csak ő 
képes. Felülemelkedik kortársai színvonalún, magasan túlszárnyalja 
azok légkörét, kiknek volt némi érzésük, de nem volt képzelniük, kép- 
zeloerejük.

V á l i  B é l a .

VIRÁGOK A GÖRÖG ANTHOLOGIÁBÓL.

1. A nyúl.
Hogy a vadászkutyák közűi 

A fürge nyúl megszabadul,
A tengeri habok közzé 

Ugrott le a vizpartirúl;
De jaj, gonosz sorsát szegény 

Itt is ki nem kerülheté,
Mivel ottan a vízi eb

Harapta őt viszont ketté : 
Cseberbül a vödörbe hullt 

A nyomorú, mert végzete 
Ebek zordon fogaira

Rendelte volt még eleve !

2 . Biztatás.
Mostan igyál, örülj, szeress 

A mig lehet, Dámokretesz, 
Mert fiatal korunk, tudod,

Ehhez óh nem örökre lesz, 
Fűzzünk tehát fejünkre most 

Jóillatú zöld koszorút,
Mig nem az hű barátaink 

Kezeiről porunkrajut.
Jobb, hogy a bort s jóillatot 

Csontunk bőven most issza be ; 
Holtunk után a vízözön 

Zuhoghat, a tetejibe!
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3. A dalnok.
A tengeri rablók, midőn 

Hajóbul már kihaj iták, 
Tiirrhén vizek hullámiba,

A múzai dalok fiá t;
Hát a zúgó hab árjain,

Előtte ott nagy hirtelen.
A tengerek hű delfine,

Felé úszván, im megjelen ;
És föl vévé hátára Őt,

Korinthusig bizton vivé:
Az oktalan állat- szive

Sokkal jobb mint az emberé !

4. A szerencse.
Hogy egyszer az ifjú halász 

Hálót a mély vizekbe vet, 
Gazdag leány meglátja őt,

És hirtelen belé szeret.
El is vévé legottan 6

Nejének a gazdag leányt,
É 8 apja dús javaiban

Most boldogok ők egyaránt;
A Sors pedig büszkén imigy 

Szólítja meg szép Kütherét,; 
«Úgy-e, hogy ezúttal enyém 

Az érdem, és nem a tiéd* ? !
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5. A spártai nő.

Csatából fut, szalad, rohan 
Lákon haza, Spárta felé,

S hogy oda ért volt, tőrivei 
Az anyja őt által véré. 

Mondván : «ha élsz, örökösen 
Gyalázatot hozandsz reám,

S beszennyezed Spártát, az én 
Csak hősöket nevelt hazám : 

De igy, habár gyermektelen 
Leve holtod után, anyád, 

Ám a szabad hazában el 
Felejti majd mély bánatát!

6 . Á vén dajkának.

Kedves öreg néném, vajon 
Miért vagy oly boszús reám,

Mikor a szép leányt közel 
Kisérgetem mindig nyomán ?

S az úton is, bár merre lép, 
Szünetlenül őt nézdelem;

Mivel engem feléje von 
Bűbájival a szerelem.

Gyönyörű szép arczát vajon 
Tőlem miért irigyeled ?

Hisz' képüket megengedik 
Nézni, maguk az istenek !

7. Leonidás sírja.

Leonidás, bibormezét 
Xerxes, imé neked adft,

Tisztelni még a sírban is 
Hős tettidet igy akará.

Nem kell! Hitvány honárulót 
Magasztaljon igy föl, vele,

Paizson hült tetemein 
Elég díszes szemfödele.

Mért gyűlölöd meghalva is 
A persafajt bajnok te még ?

A szabadság örök tüze,
Még a halál után is ég!
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