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Ne szóljon az úr , édes barátom , Szamosvári9 

anyjának fia' baja felől. Jó reményeink vannak 
felgyógyulása iránt. Hogy Wallberg életben van 
annak hallása sokat segített rajta. 

Ottíliát ma temettük-el. Guszti vígasztal
hatatlan 5 mert nénjét rendkivűl szerette. K é p 
zelheti az úr fájdalmunk' nagyságát a' mindnyájunk 
által annyira szeretett leány 9 halálán. 

B a j z a . 

A' LÁTOGATÓK. 

Lányka, ha lassú dobajt hallasz 's ajtódon az álmok' 
Tűnedezese között szellemi hármas ütést, 

Meg ne ijedj : mi vagyunk, a' hív éj , hív szeretőd én, 
"S a' ki vezérem volt 's öröm is , a' szerelem. 

C s a b a . 

NÉPDALOK. 

1. 

Nem hittem én, de már hiszem, 
Hogy szerelmem búraviszen, 
Búra viszen bú bánatra, 
Ezer gyötrő gondolatra. 

Piros orczám, hová levél? 
Hervadsz mint az őszi levél 
'8 mint a' homokban nőtt bokor, 
Mellyet belep a' fojtó por. 

Elbolygok én a' mezőre, 
Mezőről a' vad erdőre, 
Vad erdőről a* hegyekre 
A* hegyek' legtetejére. 

Talán enyhít a' zöld mező, 
Keménnyé tesz a' vad erdő; 
'S a' nagy hegynek nagy a* szele » 
Tán elviszi búmat vele. 



De nincs sehol maradásom, 
Visszaragad vonzódásom, 
Visszaragad Erzsikéhez, 
Szívem édes kedveltéhez* 

2. 

Piros hajnal' szép sugara, 
Mért nyílsz szívem1 fájdalmára? 
Mit ér nekem fényes lángod, 
Ha rózsámat nem mutatod I 

Tisztán süt a' nap a' földre, 
Zöld színt von a' síkmezókre ; 
Ha rózsám rám tekintene 
En szívem is kiderülne* 

Sötét az é j , csendesség van, 
Minden nyugszik mély álomban: 
De én , rózsám , ébren vagyok , 
Rólad ébren álmodozók. V 

Mi lelt engem, hová legyek? 
Szivem mitől ollyan beteg? 
Kökény szemű leány' arcza! 
Az vitt engem bubánatra. 

3. 

Lángba borul az ég 
Ha a' nap enyészik. 
Pirul a' kis leány 
Ha legények nézik. 
Gondolja magában: 
Mit bámul ez a* nép? 
Mert a' kis bohó még 
Nem tudja, hogy olly szép. 

Nem tudja, hogy olly szép 
Mint a' piros alma, 
Nem ismeri mi a* 
Szerelem' hatalma. 
Megfordul, elszalad, 
Mulat anyja körűi 
'S hogy nem követik őt 
A' legények örái. 

De lesz még olly idő , 
Pedig nem sokára, 
Hogy epedve néz a* 
Legények* sorára; 
A' legszebbik után 
Titkon fog sohajtni, 
'S ha akarna sem tud 
Előle szaladni. 



4. 

Gilicze turbékol 
A* jegenyén, 
Kincsem' háza előtt 
Búsulok én. 
Be kár hogy ablaka 
Olly igen szük , 
Hogy egymást benne nem 
Ölelhetjük. 

En be nem mehetek 
O pedig ki , 
Észre vesz az útczán 
Még valaki. 

Csak csókot sem adhat 
'8 vehet -ajkam, 
A' ráma-szálkákba 
Akad hajam. 
Itohadjon-el a* fád, 
Gonosz ablak , 
Vagy minden szerestűi 
Kiszakasztlak. 
Mért tiltod-el tőlem 
Szeretőmet, 
Hogy ne (Ítélhessem 
S ő engemet? 
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Anyám, édes anyám , 
Mit miveltél velem, 
Hogy nem adtál annak, 
Kiért ég kebelem ! 
Nem adtát Endrének, 
\S a1 szegény bujába 
Messze bujdosni ment 
A' széles világba. 

Elment, elbujdosott, 
Isten tudja hova? 
Ilka, nem látsz többé! 
Ez volt végső szova. 
Elment 's nagy sebesen 
Duna felé tartott, 
En uram , istenem ! 
Tán bele is ugrott. 

Hervadj , már violám, 
Szép kerti virágom. 
Kis madár , ne csattogj 
A' zöld nyárfa-ágon. 
Nincs, kinek bokrétát 
Kössek kalapjára, 
Nincs kivel hallgassak 
Kis madár* szovára. 



Édes anyám, adj lent 
Két három orsóra, 
A' mennyi elég lesz 
Egy szemborítóra; 
Felfonom 9a könnyemmel 
Meg is fejérítem, 
Ugy sem élek soká, 
Szememre terítem. 
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