
L u k á c s L a j o s . 

EGY LYÁNYKA' SÍRJÁN. 

Nyugodj' csendes föld alatt 
Nyugodj' szép leány ; 
Bájid elhervadtanak 
Élted' hajnalán. 

Boldog , még nem is mer él 
Gyászt, gyötrelmi bút : 
Lépteidnek nyíltan ált 
A ' szép rózsaút. 

Arany képzelet veté 
Nyugpárnáidat, 
Zöld remények* hajnala 
Kelté álmodat. 

Mint regényes táj felett 
Csendes éji hold , 
Földi pályád tiszta fény 
\S égi álom volt. 

Bárdi megelégedve. Arnyai Nellivel érezteti ke
véssé féltékenységét, de az kerüli az alkalmat, 
melly &t fölbuzdítaná e' gonosz szenvedelemre. Há
rom az igazság, 's meg vagyon czafblva a' pénte
ki előítélet. Irtsátok-ki kebletekből ezt , atyám7 

fiai j ezen napon jő, rosz történik, mint a' többié-
ken is. Éljetek mindnyájan ugy, a' mint én élek 
Nindsivel; a' pénteki előítélet9 megczáfolására ne 
szánjátok-el magatokat. Hajh! sok bajba kerül 
a z , 's ritka leszen olly szerencsés, hogy jutalmul 
egy szép lányt, és száz ezerét nyerjen! 



iro 
Most halottan alszanak 
Tündér vágyaid , 
'S rád enyészet lengeti 
Gyász fuvalmait. 

Néma könnyet Önt a' lyány 
Látva halmodat, 
'S reszkető kézzel szakaszt 
Emlékszálakat , 

'S sóhajt: „Csendes föld alatt 
Nyugodj9 báj alak ! 
Szép tavaszvirág valál 
'S mint én hervatag!" 

B a j z a . 
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MARKO KIRÁLYFI' HALÁLA. 

Serbus nyelvből. 

Jó korán kél hős királyfi Marko 
Szent vasárnap' hajnalán , midőn a* 
Fényes nap még nem hinté sugárit 
Fényes arcczal a' fejér világra. 
'S merre kéklő bérezi Urvinának 
A' nagy tenger' partján elvonulnak, 
Arra indul útnak , arra indul. 
A' midőn már fennten járt a' bérczen , 
Meg-megbotlik kedves méne , Sáracz, 
'S két szeméből sűrű köny patakzik. 
Ez búval hat, búval 's bámulással 
Hős királyfi Marko' nagy szivébe; 
'S így szól Sáracz kedves szép lovához 
„Hej jószágom , Sáracz , drága ménem! 
Már egy század folyt-le, hosszú század 
Századon túl hatvan hosszú évek , 
A' mióta eggyüvé kerültünk* 




