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S z i l á g y . 
Még éltek ott fenn? szinte megfeledtem' 
Hogy feivilág is van; de nem kacsingatok 
En már a' nappal, a' hizelkedő 
Életnek többé nem hiszem szavát. 

(Jtiált-va^ 

Jőj Zágony, a' kincs 's lányod itt vagyon! 
(kardjába dől)' 

És itt van a' ki< elvesztette őt. — 
Jolán — szerelmunk — a' halálban egy. 

(Jolán mellett össze rogy 's meghal) 

Z á g o n y . 
Kincs 's lányom itt van , jól hallottam-e:? 
Valóban ott, a' várt kincs ott vagyon. 
De milly halálnak tartománya ez ? 
Itt Vári fekszik vérben , ott Szilágy, 
'S nagy isteni ott leányom , jaj nekem ! 

(Szövétnekét elhajítja) 

Oh hosszú élet, a' te átkod ez 1 
(Némán Jolánra borúi) 

E g y i k a' k í s é r ő k közül . 
Méltán kesergesz, sors üldözte agg l 
Kincset kerestél 's most hogy megvagyon, 
Gyermektelen vagy; hajh de minket is 
Ért sajnos veszteség ; egy ifjú társ 
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Hagyott el , a' ki lelkünk volt, kinek 
Azt mondhatók, hogy menj elől 's ha ment, 
Megvíttuk volna tán a' mennyet is. 
Jertek 1 vigyük fel a' holt testeket. 
Tegyünk föléjök büszke ravatalt; 
De zászlajának színe vér legyen, 
Mert vérben estek el. 

V ü r ö s m a r t y . 

S Í R T U L l S Z Ó Z A T . 

Szép tavaszom' mezején, mint isteni Gratia bolygók, 
Sok dagadó kebel, ah , gyula szerelmem után. 

Egy vala csak, szívem kinek égett mennyei lánggal, 
'S ajkam' utolsó hív szózata nyögte nevét. 

'S őt most Hades' Örök ligetén hű lángom' ölébe 
Lombjaim' árnya között sírva sóhajtom alá. 

I 

K ö l c s e y , 



A* T Á V O Z Ó H O Z . 

Int a' pálya' távola! 
Csókod lángol ajkamon , 
Égnek áldott angyala, 
Légy szerencsés útadón 1 
Nyújtsad drága jobbodat 
Zálogul, hogy lángodat 
El nem oltják a' korok ; 
\S bár eltép a' sors' hatalma, 
Hő szerelmem' istenálma 
Emiékidben élni fog. •— 
Még szemed' dicső egébe 
Engedj egy tekintetet! 
Ah ez önt enyhűletet 
Vérző szívem' mély sebébe. 
Csókod lángol ajkamon , 
Égnek áldott angyala! 
Int a' pálya' távola, 
Legy szerencsés útadón! 

B a j z a 

S E R B C S D A L O K . 

1. 

Száll a' sólyom fenn lebegve, 
Hordja szárnyát terjegetve, 
Jobbra fordul röptiben , 
Egy várat néz szüntelen; 
Várkapunál szép szüzet lát, 
Mossa a' szűz hószín arczát^ 
Szép legény enyelg vele, 
'S rá kacsint a' lány' szeme. 
Es az nézi a' nyakat, 
Melly fejér mint hófuvat, 
'S megszólítja a' szüzet: 
,,Tüzd-be rózsáin lepledet, 
Hogy ne lássam hónyakad' 
Mert a' szívem megszakad, 
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2. 

Szép leányka , kedves rózsaszálon! , 
Nem vetett 's nem ültetett virágom! 
Hűs vízzel sem öntözött virágom , 
Csdkolatlan gyenge rózsaszálom, 
Nyújtsad ajkad' hadd csókolja ajkam. 
'S szólott a' lány: szép napom, levente, 
Kertem a' ti rétetek megett van, 
Majd öntözni elmegyek virágim' 
Es te jőj-el pányvázgatni méned', 
'S akkor csókolj , szép napom , levente! 
Addig csókolj míg szived kívánja, 
Csakhogy meg ne karczold gyenge orczám't 
Mert megtudná és kiszidna anyám. 

3. 

Éneklő kis fülmile ! 
Mindennek békét zenegsz; 
Nékem hármas bút zenegsz, 
Éneklő kis fülmile ! 
Első bú, melly terhesen 
Fekszik ifjú szívemen: 
Mert anyám, a' jó öreg 
Még se' házasíta-meg ; 
Másik bú, melly terhesen 
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Fekszik ifjú szívemen : 
Mert kedves holló lovam 
Nem tánczolgat alattam. 
Harmadik, melly terhesen 
Fekszik ifja szívemen: 
Mert az én kedves tubám 
Megboszankodott reám. — 
Ássatok számomra sírt 
Künn, hol a* mező virít, 
Szélességre két ölestj 
Hosszaságra négy ölest . 
Kózsaszált ültessetek i 
Hamvadó fejem fölé, 
Hús csermelyt vezessetek 
Hamvadó lábam fölé; 
Hogyha ifjúság megy arra 
Rózsám' szedje és szagolja , 
Hogyha vénség tér-el arra 
Szomját hűs vizemmel oltsa. 

Karloviczi Sz. J. 



BARÁTSÁG S SZERELEM. 

Minden virágát életemnek , 
Mellyet még sorsom nyújtogat 
Vidám vagy gyászló szín alatt 
Örömimnek vagy keservemnek , 
Barátság 's szerelem ! 
Tinéktek szentelem. 

Minden virágát életemnek 
Vigan fűzöm hajam korúi; 
Az ég borong és földerül 
'S tavasszal új rózsák teremnek , 
Barátság 's szerelem! 
Míg tí laktok velem. 

Minden virágát életemnek 
Hervasztja sírom egykoron, 
'S . túl földi kényen 's bánaton 
Ott szent nyugalmát enyhhelyemnek 
Barátság 's szerelem, 
Karjaitokban lelem. 

K ö l c s e y 

G R Ó F S Z , I-H O Z. 

Töredék. 

Szerelme 's büszke dísze nemzetünknek! 
Nagy már atyáid' fényekben, saját 
Kebled' szent érzetében még nagyobb ! 
Ha téged' egy rosz lőpöczér — elébb 
Rosz nyelvpöczér volt — náthás rigmusában 
Leczkére fogna, mert apró, de szép 
Kanczáid közzé angol mént eresztesz 
'S a' szép magyar fajt, a' csontost szügy est 
Czangár szúnyoggal korcsosítod-el; 
Ha vádra kelne, hogy sok utazásid 
Hideggé tették szívedet hazádhoz , 
És a' mit a' Canningek' bús honában 
'S a' még buktokban is vig francziák közt, 
'S túl a' Pyreneék vad csúcsain, 
Az egykor gazdag, most szegény spanyolnál 
'S Rómában és Athénben 's a' nagy úr' 
Hét tornyú városában, megszerettél, 
Mind azt magyarrá tenni vágysz ; — ha tán 
Azt mondaná, hogy a' lófuttatás is 
Csak anglomaniád' vak szüleménye ; 
Ne lásd Londonban, Pesten nem teszed -
Erőnket fejtsd-ki, nékünk példa nem kell 



Kerülni kell az ollyat nem követni, 
Mert az egyébbé tészen mint vagyunk. 
Oh valld-meg azt: neheztelése méltó 
'S tanácsa bölcs; csak az baj, hogy — nagyon! 

De véget a' dorgáló még nem ére itt 
Halljad tovább. Te nem csak nemzetedre 
Vonal gyalázatot, midőn neki 
Az angolt tőd például : pártosan 
Kelél-fel a' természet ellen is : 
A' Neptún' magzatjainak farkokat 
Elcsapkod tatván hóhér ló kezekkel* 
'S szebb kecskefarkkal a' lő mint amúgy? 
Nézhetd e hogy cselédid azt szelik , 
Vágják , sütik mert romlott ízletednek 
Úgy tetszik inkább? Vagy talán sebesb lesz 

Lenyúlt fark nélkül futva? Lásd Manó Pált 
Az nem-zsidó lován is nyert jutalmat. 
Örvend a' lópöczér , hogy czopfja nincs, 
De bölcsen úgymond czopf és fark nem egy. 

Te nyugalomban mégy a'fényes úton, 
Hová nagy lelked1 lángja gyúlva tol 
*S nem hallod a' pÖczér' szidalmait. 

Nagy leczke nékem, mert a* nyelvpöczér 
Régóta zaklat engem is., kit a1 

Külföld* szerelme vétkes útra szédít. 

En a' magyart németté tenni igyekszem , 
Es francziává , rómaivá, göröggé 

Es rontom a* szép nyelvet, szabdalom 
Szavainknak farkokat, teremtem a' szót 
A' régit új formákba fűzöm-össze 

De nyugalomban könnyű menni néked, 
Nagysága 's fénye védik a* dicsőt. 
Mi védhet engemet homály7 fiát 
Ha védelmemre nem kelek magamnak? 
Es ültetnének téged is szamárra, 
Es tiltatnának-el csak téged is 
Mint engemet készültek; oh bizonnyal 
Mondom neked , elhagyna nyugodalmad. 

Süríi köd és borongó fellegek 
Fogák-el tájainkat, a' midőn 
Egyenként kezdénk itt ott a' menést} 
Úgy hitte minden jó (ösvényen ő jár, 
Ál úton minden más 's kiáltozá : 
Felém, felém 1 csak itt, csak itt az idv! 
Amaz viszont, hogy hátra kell haladni 
Előre nem, hogy menni kell, de csak 
Mint báblován a' gyermek, mint az eb 
Sültet forgatva a' konyha' kerekében. 
Egy harmadik hosszúra nyúlt szakállal, 
Hogy Asiának boldog tája gyújt 
Szép csillagot pályánkra, nem nyugot. 
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Egy tortyadt nyelvbölcs törvényt hirdete; 
Hogy a' szokás az úr ; tiszteljük azt , 
De csak ha majd ő nyomja rá pecsétjét, 
'S a' tortyadt bölcsnek senki nem hive. 
Álmélkodással látta , hogy tilalmát 
A' tiszteletlen nép még megkaczagta; 
'S nem érté, őtet mint lehet kaczagni. 

Én láttam a' zavart 's láttam, hogy az 
Sorban vagyon ; úgy volt az mindenütt, 
Míg a' nyelv' hivei írók 's olvasók 
Egymást korholván összeszerkezének ; 
'S a' versenygóket nem békére vontam 
Hanem hevesb és még makacsb vitára. 
Ki nyugtot óhajt, harczra kél* Kivívánk 
A' szép tusát 's most béke boldogít. 

Még hallik ollykor egy egykét kullogó' 
Neheztelése. 'S azt csudáljuk e 
Hogy sánta kullog a' sereg megett? 
Magára nagy bajt vállal , a' ki az illyet 
Nyergébe szedné. Hagyjak Ön magokra; 
Elérnek egykor; és mi kár, ha nem? 

Ha nyelvünk el van rontva, mint kesergik 
Ugy az most rosszabb mint egykor vala... • 

K a z i n c z y F e r e n c z. 

I 

A' 1 ú d c z o m b. 




