
fillér pénz nélkül 8 a fölött még a szabadság ellen fellázadt nem
zetiségekkel is leszámolni, meghaladja a képzeletet.

Degré. Visszaérni. II. 33.

Szigligeti színész és kartánczos, majd kardalnok s ráadásul 
még ügyelő is lett.

Toldy. Költ. kk. V. 143.

(Csiga Márton) a^hízott baromfiakat páronként felfüzé lábaik
nál fogva, majd összeköté a kendő két végét s nyakába akasztá 
s kezében ráadásul még egy pár csirkét vivén észrevétlenül 
elosontott.

Vörösmarty. Műnk. VI. 114.

Ott ez az élet s rá örök üdvösségül 
Másik is.

Arany, Toldi szer. IV. É. 87. v.

. . a kedélyből, képzeletből és szenvedélyből Bartókban két
ségkívül több van, mint legtöbb kortársában. S mindezek tetejébe 
még egy hatalmas tulajdonság: a gúny.

Á. K., Pesti Napló 1885. május 31.

Az utóbbiak: ráadásúl, tetejébe határozottan népies ízűek. 
Idomos, tartalmas, plasztikus szólások. Mindenféle úri társa
ságba — a próza és költészet magasabb nemébe — nem való 
falusi szépségek, «vadrózsák.# De magukviselete, karakterék nyílt 
szemben a proteusi kívül-lel, mely Ézop szatirjának vendégeként 
•mind hideget, mind meleget ugyanazon egy szájból ád k i.»

B a r b a r ic s  L . R .
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AZ ÜNNEP.*)
(l’ropert. II, 33.)

A szomorú ünnep már újra közelget,
S Cyntbia tíz éjjel nyújt áldozatot. 

Bárcsak ló veszne langy Nílusa mellett, 
Hogy római nőkre ily dolgot szabott.

*) Felolvasta a fordító a Philol. társ. márczius havi tiléséu.
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AZ ÜNNEP.

Egy pár szivet így szét melyik Í6ten választ ?
Bizony ló, mindig zord vala szived;

Jupiter kedvese pedig tudhatná azt,
Mily rossz, kit a sorsa bolyongni kivet.

Szarvat tűzött Juno leány-homlokodra 
És barombőgésre váltotta szavad’ ;

Legeléskor a galy sérté szád’ gyakorta,
Azután óladban gunnyasztál magad.

Talán azért vagy most oly büszke istennő,
Hogy Jupiter vissza adá alakod ?

Nílus barna népe már nem elegendő ?
Rómáig — ily útra fejed’ rá adod ?

Mit érsz vele, hogyha a lány egyedül hál ?
Meglásd, nem-sokára szarvad nő megint.

Városunkból inkább magunk kiűzünk már,
Nílusra Tiberis rá sem hederint.

Ha fájdalmam súlya megengesztelt, lányka,
Jöjj s legyen ez hármas gyönyör éjjele !

Nem hallasz, tovább hagysz beszélni világba,
Hisz a gőnczöl már-már fordul lefelé !

Iszol egyre-másra: az éjfél se tör meg 
Nem lankad a koczka-vetésbe’ kezed ?

Hogy fölfedezője vesszen a szőlőnek,
Mért rontá levével a tiszta vizet ?

Icaru8, kit méltán ölt meg Cecrops népe,
Tudja, mily keserű a szőlő szaga.

Bortul lett egy erős Centaurnak vége,
Attól veszett órjás Polyphem maga.

Bortul vész a szépség, pusztul az ifjúkor,
Bor mellett ifjadat el is vétheted.

J a j! hisz egy cseppet se fog te rajtad a bor —
Csak igyál, be szép vagy í nem árt a neked !

Koszorúd lecsüngve hajlik a pohárba,
S lágy hangon ajkad egy dalomat leheli.

Hadd ázzon az asztal falernumi árba’,
Habzzék magasabbra az arany kehely !

De egy lány sem alszik örömest egyedül,
Mert epesztve Ámor szítja vágyatok’.

Ha távol a kedves, szivetek felhevül,
Megunjátok azt, ki ott űl nálatok.

Dr. Cbengeri János.
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