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Ezek után nem kétséges, hogy Jordanes e kiadása ezentúl az 
egyetlen használható és használandó kiadás, mely mellett a többi régibb 
és újabb editió kivétel nélkül elvetendő.
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A kecskepásztor.

(Theokrito8ból.)

Én Amaryllishez sietek dalt zengeni néki:
Míg a hegyen legelő kecskéim Títyros őrzi.

Édes Títyrosom ! gondozd jól őket, itassad 
Hűsvizü forrásnál, nagyon óvatosan, hogy a mérges 

s Lybjai gyapjas bak szarvával föl ne hasítson.
Óh Amaryllis ! mért nem hivsz, kitekintve, magadhoz,

•Kis szeretocskédet ?» Lám még tán megharagudtál,
S kecskeszakállasnak pisze orral látszom előtted ?
Te okozod nyilván, ha kivégzem önönmagam egyszer, 

tó Itt im a szép almák. Onnan szakítottam, a honnan
Óhajtottad volt. Holnap többet hozok újból.

Nézd iszonyú kínomat. Bár dongó méhe lehetnék,
Hogy túl a repkényen s csombós indáju bozóton,
Mely sürüen betakar, hűs barlangodba röpülnék, 

is Hej csak most látom milyen ádáz, marczona isten
A szerelem, kit oroszlán táplált rengeteg erdőn,
És a ki engemet im csontig)an emésztve eléget.

Óh te igéző, barna szemöldökű lány! ha ugyan nem 
Szikla, öleld át hiv szeretőd, hadd csókolom ajkad, 

só Semmit mondó csók is rejt el kis édeses élvet.
Foszlányokra szedem koszorúm szét, nézd Amaryllis l 

És okozója te léssz, pedig a jó illatú zeller, —
Bimbók- s repkényből fontam neked, óva felette.

Cseppet sem hajt rám, pedig ah mint szenvedek érte. 
ss Vesszen a bundám itt s hullámok kapjanak engem,

A hol a vén Olpis lesi kémleli a halat egyre.
Híre halálomnak bizonyost örömödre találand.

Haj tudhattam előbb, mikoron kis máklevelecském,
— Min tudakoltam volt, ha szeretsz-é szép Amaryllishez ? — 

»o Nem csattant kezemen, de lefonnyadt síma helyében.
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Vagy mikor a búzát tarlózó vén javas asszony 
Rostavetés közben megjóslá, hogy nem ügyelsz rám,
Bajtad csüggjek bár szivvel-lélekkel egészen.

Drága fejér kecském, mely mindig két fiat ellik,
Néked szántam előbb, de adom most Erithakisnek,
Bezzeg kéri ez azt, s nem is oly rátarti leányka.

Viszket a jobb szemem im ! Vájjon meglátom-e őtet ?
Ki fog-e nézni reám, ha ledőlve a vény fenyü alján 
Énekelek hozzá ? Csak tán nem kőszívű mégsem.

Hippomenes versenyben győzte le szűzi aráját 
Almadobálással. S Atalanta, feledve szerepjét,
A hős férfi iránt őrült szerelemre gyuladt föl.

ősi vagyont: nyáját nyeri meg Neleus veje által 
Pyloaban, hol is a szép mátka Bias kebelén reng,
S kedves jó anya lön okos arczú kis gyerekéhez.

Nem őijöngésig tüzelé-e az ifjú Adonis 
Aphroditét, mialatt a hegyekbe’ legelteti nyáját?
Nem födi hő kebelén szeretőjét holta után is ?

irigyelem sorsát örökalvó Endymionnak! 
íasiont szintén, Demeter ! szent tiszteleteddel,
Mit, avatatlan nép! tik csak fölfogni se tudtok.

Fáj a fejem, de te rá sem ügyelsz. Nem is énekelek hát. 
Itt rogyok össze 8 legott fenevad marczangol izekre.
Szívd bé kéjjel e hirt, mint ajkad szokta a mézet. —

G yörgy L ajos.

Virágárús lányhoz.
Anth. Pál. V. 81.

Itt a virágárus : rózsával a rózsa-leányka.
Mint a virág eladó, lányka is úgy eladó ?

Ford. P. T. E.

Egy ftitós lóra.
Anth. Lat. 873. B.

BozsasziuŰ négyes-fogatához óhajtana Phoebus;
Ámde futásodtól megrövidülne a nap.

Ford. P. T. E.
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