
VERS ÉS CSÓK. 
Angyal ! minap azt fogadtad 

Egynehány költőnek, 
Hogy a1 legjobb versért a' legjobb szerzőnek, 

Csókot adsz ; és alig hogy meg nem adtad. 
Micsoda P! verseknek csók lehessen bére ? 

Ha tőled az illyen igéret kitelhet 
A' ki elfogadja nem hajtok szivére , 

Mert nem az ész , a' szív csókot érdemelhet. 
A' Csók édes bére az érzékenységnek, 
Szerelem' pecsétje, adója hívségnek. 
Apolló 1 fijai Pindusz' tetejére 

Koszorúra és nem csókra idéztettek, 
'S a' Gráeziák az ősz Homérosz' fejére, 

Csóktalan virágzó borostyánt hintettek. 
Nem vetélkedem én Poéták veletek , 

V szép zöld koszorút én nektek engedem, 
Ti jobb verset írtok; én jobban szeretek, 

Angyalom' csókjával én megelégedem. 
Gróf D e 's e yy f f y J ó \s e f. 

LAURÁHOZ. 
•Neked is vágynak é hát néma könnyeid 
Mellyek kebelednek lágy sóhajtásain 
Mikor félre értve hullnak érzéseid 
Hév cséppel pergenek arczod'téj habjain? 

Vágynak! 's nem hallá még senki panaszodat 
Nem kerestél széllyel még sehol enyhülést, 
Hanem csak felvévén fődre fátyolodat 
Láttatlan Vesztaképp' siratod a' vesztést. 

ismered é már a' világ' mézes mérgét 
'S félsz a ' csaló-külső szivárvány színein 
Hajladozva hagyni belsőd' csendességét 
Hogy ne függjön annak változó kényein. 

A 1 vétketlen lélek' gyermek-bizodaima 
Játszó enyelgéssel ejti-ki titkait 
'S azután sir, látván hogy Sátán' rágalma 
Leste 's csúfolódva csafarja szavait. 



Érzem kényes lelked' gyengéd büszkeségét 
Tudom, hogy véknyán font hajiékony húrjain 
Milliózva nézi léte' édességét, 
Ha hozzá rokonság Ömled szív' hangjain. 
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D e , mint egy szebb virág, legbiztosb nyiltában 
A' csalárd harmaton, midőn dér lopja-meg, 
Oda vész díszével bágyadt hervadtában, 
'S elreppent illatját senki se kapja-meg. 

Hgy t e , ha vágyásod karidban gerjedez 
'S azt komoran hideg tekintet fogadja, 
Szédülsz, és korüitted a' szép fold süllyedez 
'S elhüitödnek reszket ajkadon bánatja. 

Mért te szerencsétlen ? mért Rád mérve bánat ? 
Hogy az setétkedjék lassú napjaidon, 
'S nyugalmat távolban keresve elfáradt 
Epedésben halj-el fanyar gondjaidon. 

Ha el nem tévelygne az a' szép kegyes hit 
Melly a' türőnek most világol éjjelén , 
Hogy Angyal számlálja minden szenvedésit 
'S majd koszorúja lesz nem halandó fején. 

ITgy ott fenn, pálmádnak látom már zöldjeit, 
Boldogok' lelkei vígan néznek rája, 
A' Seraph árnyában, zengi énekeit, 
'S ez itt mond a' jövő Laura' koronája. 

T) Ö b r e n t e i G á b o r . 

A' N E V E T É S . 

V ígság és tréfák közepett enyelegve szorítja 
Szívünket szívhez a' csapodár nevetés ; 

Mennyet tár az epedve reménylő hív szeretőnek 
Általa számlál sok víg napot a' ki barát; 

A ' tetszőst 's tréfát hahoták közt adja élőnkbe, 
Ollykor csal-köntos ál-lepelére szorul 

Vidám szív Örömét terjeszti élőnkbe magával, 
Boldog az a' ki örül, boldog az a' ki nevet! 

K i s L a j o s . 

> 



REMÉNY. 
I3 á j -színeket tetéz reád , 
Mindent igér, semmit sem ád ; 
Hálóból varrt köntös hidegben, 
Szomjat gerjesztő nedv melegben ; 
De enni nem kér, 
Az mennyit ér! 

Böködy. 

VALÓ AZ ÁLOM. 
-Álom az a1 mi való;—»ha valóság tiszta szerelmem 

Nézd kisirott szemeim*! Alom azxi' mi való ? 
Balla. 

A' SZÉP, ÉS AZ IGAZ. 
( jyenge szemünk az i g a z' napfényét győzni, 

ha a' s z é p7 

Hajnali súgárin nem gyakoroltuk elébb. 
Primóczi S z e n t - M i k l ó s y A l o y z . 

SZOFRÓNIA ÉS OLIND. 
(Kereszthadi Rege.) 


