
czombban , — 's ezt a' kérdést tevék: Valljon 
ha minden ablakból, hol szép leányt lestek férjeik, 
üly veszedelmes lúdczomb .fiípült volna k i , nem 
viselné e annak sebhelyét mindegyik máig is ? 

Tóbiás ez idő óta ifjudó erővé] horda nagy 
hasát, mert hiszen a' macska kísértetből semmi 
sincs, de hogy halandó kísértet is ablakon át meg 
ne ijessze, leányát Bokrosínak , ki jó jövedelmű 
tiszttartó leve grófjánál, feleségülmegigéré , fe
ledve örömében, mivel a' Indákért sem zaklatja 
senki, az elszalasztott nagyságos vőt. Eszti szí
vén kapott sebéből üdülni kezde, tompa sebhely 
borítá azt utóbb , gyengébb és mindig gyengébb 
színekkel tünének-fel eszméletében képei a' múlt
nak , míg átesvén az ifjúság7 boldog ideál-világán 
valódibb örömek után kezde nézelni, mellyeket 
végre Bokros inal, mint hű feleség "s boldog anya, 
egészen fellelvén, tündér álom-lebbenetté leve 
az érzelgő múlt az édes jelennek mennyei éldelletéiu 

Megjőnek 's édesek az első ifjúság9 képzelgő 
álmai, de valódi izök akkor érezhető, ha már b iz 
tos szigetre szállva, csak messze tünelgő csillogá
sokkal fénylenek vissza szendergő érzékeinkre. 

R o v á c s P á l . 

A' S Í R . 

Csendes a' holtak' hazája, 
Csendes a' mohlepte sír. 
Mély 's ÖrÖkló éjszakája, 
Nem zavarja föld' csatája , 
Földi ösztön, földi hír. 

Sírkeresztek* halma mellett 
Árván ing a' gyászfenyő; 
'S mint szelíd tündér lehellet 
Suttog itt az esti szellet, 
Oh de szív nincs érező ! 

A 1 viharpálj'át lejárván 
Csendes a* hős* álma itt; 
A' borostyán itt a* márványr 

Agg tövét ölelve árván 
llezgeti zöld fodrait. 



Boldogok , kik szunnyadoznak 
A halál* éjtermiben , 
'S mentve minden földi rosznak 
Tőrsebetői, itt nyugosznak 
A* felejtés* kebliben. 

Bízzál vívó vándorélet ! 
Itt mosolyg a' békepart. 
Játszék a' sors' kénye véled , 
Itt kaján hatalma széled — 
Itt legyőzted a' vihart. 

S z e n v e y. 

A* P A T A K H O Z . 

Folyj el, o folyj, patak, és kit partod' bokra lehullat, 
Vidd a' rózsalevélt gyors vizeidben alá. 

Ah így folytának el jobb napjai életidőmnek 
\S a' szerelem, mint a' rozsalevelke , letűnt. 

C s a b a . 

E P I G R A M M Á K . 

A1 cttroc Anthologiáhól 5zabádon. 

Ajax 9 sírja. 

Itt Aeas hamvad, Telamonnak ritka szülötte, 
Nem diadalmas kéz, ő maga ölte magát. 

Mert órája ütött 's bár kémlele szerte világon , 
Győzőt számára nem lelc Klolho sehol. 

Kis lány. 

Kis lány , koczkával játszol? tíz éveket élj csak, 
Jóslom, játékod' férfiszivekkel űzöd. 

Kit sirass ? 

íAat ne sirassa könynd , ki leszállott Lethe' vizéhez , 
Azt, ki míg él Lelhet féli, sirassa kinyid. 



Plató' sírja 

Sas, kinek orma ez itt? 'S te ki, és mért állasz ez ormon? 
Mért szögezed szemedet csillagos égre merőn f 

„Plató* sírja ez, én lelkének képe, e' hantok 
Csak testét fedezik, lelke az égbe* ragyog." 

Amor. 

„Lányka hová ?" Futok Amor elől; ny ilt szögze szivem-
„Szárnya van Ámornak, lányka, ne fuss, utolér.' (nek. 

Philaine. 

Mért nyögsz, e' tépett fürtök mi kínokra mutatnak i 
Mert ez emésztő könny' árja Philaene 's kiért .' 

Máshoz pártolt tán széped 's hűtlen leve hozzád '! 
Valld-meg lányka nekem 's orvosi kézre találsz. 

Ah de te néma maradsz, orczádat könnyek Özönlik , 
Knlek: nyelved helyett bús szemed' árja beszel. 

Egy Satür-szoborra. 

En Satuinknál csak gúnyajkat láttam Örökké 
Mért van csak néked víg kaczagásra nyiló ? 

„Azt kaezagom , vándor, keverékes szikladarabból 
Melly itten feküdött, milly csuda képze Satűrt." 

Venus fürdik. 

Nem, nem tudtam egek, hogy Küpris fürdik amott, hogy 
Válla' havára hajolt fürtéit oldja keze. 

Légy kegyes istenné *s szemeim' haragodba'ne büntesd, 
Mert sejtlen láták isteni alkatodat. — 

Ah de mi ez? Rodoklea te vagy? Lány ! honnan e' szépség? 
Vagy tán Küpristől loptad ez isteni bájt? 

A' koszorú. 

Tarka virágkoszorút küldök Rodoklea ! — Körötted 
Mulatozott lelkem míg kezeim kötözék. 

Van liliom, van rózsakehely 's anemone közötte, 
Harmativó nárczis 's kék ölű kis violák. 

Míg kötözém mind elhervadt — kÖny gyűle szemembe 
'S szólék: „Lányka virulj, ah de nemint koszorúm!0 

Acliill. 

Hősek* hőse Achill! Sírormod' Hellas emelte , 
Hogy rémítse utó-Trója' szülötteit is. 

'S trójai partra teve, hogy, Thetis' gyermeke! tenger 
Zúgja örök híredet 's a' habi nümpha' dala. 

Budapesti Sz. J. 



AZ ÁLMOK. 

Oh , édes almák , mint ragyogtatok t 
Tavasz mosolyga rólatok szivemre , 
Rózsák hullának biztos enyhelyemre , 
Es tündöklenek égi harmatok* 

Ti szépek még is álmok voltatok ! 
Vezérim olly nagy búra gyötrelemre , 
Hogy kétség szállá lángoló hitemre: 
De hála, hála most már sírhatok. 

Mindent vesztettem : ott nyugalmamat , 
Itt lyánykám' a' szívbájoló szemekkel > 
Amott reményzöldelte partomat. 

Mindent vesztettem 1 — zúgom a' szelekkel 
Minden való, szent pályafényeket, 
'S most végre , kedves almok, titeket! 

H a k a r r 

' S Z E R E L E M H E Z . 

Még egyszer , szerelem , 
Erezzem lángodat, 
Még egyszer édesen 
Gvötrő hatalmadat. 
Add vissza búmnak , ah, 
Lánykám' haj fodrait, 
Csábító két szemét, 
Mosolygó ajkait, 
Hagyj andalogni még 
A' rózsás arczokon , 
A' tőlem elragadt 
Olly égi bajákon; 
Hogy majd ha száll a* nap 
'S a' csendes este j ő , 
A' hold' sugár in ál 
Derengvén a' mező , 
Epedve várjam őt 
Szerelmi gond kőzött, 
Mint vártam egykoron , 

2ft 



Mig lángom üldözött. 
Es lássam a' jövőt 
Képzelmem* szárnyain , 
Mint volt nyiió kora 
Legelső napjain ; 
És halljam őt, gyönyör 
Hatván-meg lelkemet, 
Zengő ezüst szavát, 
Ez egy szót hogy ,,szeret'/' 
'8 akkor., ha megszakadt 
A' tündér szép alak , 
Utána mély sóhaj 
'S könyűim szálljanak. 
Még egyszer add nekem 
Erezni lángodat, 
Még egyszer édesen 
Gyötrő hatalmadat!] 
'8 a' puszta éveken, 
Hol rózsa nem virul , 
Emléked, szerelem , 
Legyen viragomul. 

C s á b a. 

0 c t í 1 i a . 




