A' TAVASZHOZ.
ITová Tavasz, te szép korunk' vezére?
A ' tájak itt hímetlenek,
Még a' bimbók sem fejlenek.
J e r , szállj reám , Imádód' hév ölére !
Még phílomélád' szép dala
Sem üdvezl itt midőn mosolygva lobban
Orczádnak rózsahajnala.
Csak én zengek csak én feléd ujobban !
'S elődbe hull könyzáporom :
A h bájold vissza szép korom'!

Szemere.
EGY HIZELKEDÖHEZ.
Nyelved

ezer szépet tud mondani. Többre b e 
csülném ,
Ha némán tudnád érzeni mind ezeket.
Primóczi

S z ent-Miklósy Aloyz.

A' S Z I T T Y A

ÜDÖBÜL.

Az O l t á r .
A síknak közepén állott a' nemzeti ünnep
Szent helye. Láthegynek hílták. Mellyéke tsalittal
Volt rétezve. Szökő patakocska körülte csavargott,
Majd sebes omlással futván, majd mintha szaladiát
Bánná, honnan eredt, látszott oda vissza kerülni.
A ' szentelt berkek, 's Jóslók barlangi kelelrül,
Szemközt a' nappal, mikor első lángja kibomlik ,
Voltak. Tiszta fehér köbül alkotva az Oltár
Ali vala legcsucscsán, szentelve az Egivalónak.
Bóla arany koszorú a' Napnak sárga zománczát
Yiszszaszegé. Közepén Etelének kardgya letüzve.
Attya után a' szent ereklyét Csaba hozta magával :
A' Magyar erre szokott esküdni, ha mennie kellett
Harczra, 's midőn fegyvert a' Nemzet fogni pa
rancsolt,
Vérbe forÖsztve körül viteté. Vala élete vesztett
Mind kegyelem nélkül, ki lovat nem nyergeié
akkor,
'S nem követé tüstént a' gyilkos hadba Vezérét. -—
U

Két vállán nyugodott két Öblös selleg ezüstbül,
Annyi aczél csészék rajok fészkelve az izzó
Tűznek, rólok az áldozatot füstölni szerekkel:
Kettős hársfasorok kerekítek; nyitva elölrül,
A' síkrul szabadon hogy látni lehetne az oltárt
Mert a' nem szentnek vala hozzá férni tilalmas.
A' N e m z e t i

Zászló.

Jobbik mellyékén lobogott a' nemzeti Zászló
Széles arany himzés környül foglalta az égő
Lángszinnel játszó selymet. Mérges szemű sasnak
A' mikoron szárnyát terjengeti, képe eminnen
Rajta csinos mübüi kidagadt, természeti gőggel
A' szellőcske miként hajtá; \s noha élete nem volt
Tellyes röptében tüntette levegni csalókán
A' felhőosztót. A túlsó félen Oroszlány
Tűzve, mikor száját az erős Tigrisre kitáttya.
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Balfélrül kelevész állott; fenyü szára ezüsttel,
'S közbe arany réttel hoszszat hét sorra kiverve.
Eles aczéllyának rezgett ragyogása.
A'

Táborkürt.

Derékon
A' nagy táborkürt függött kacscsára akasztva.
Vont elefántcsont, sípja ezüst, idomítva ajakhoz,

A' legerősb magyar ajkához. Négy ízre különzé
Négy gyürü. A' közöket czifrázat lepte. Alúlrul
A'kinyomult párkányt fodrozták indusi gyöngyök;
Nem vala a' csontnakhomorában semmi mezítlen.
Látni Kelenföldét lehetett kinyomatva az alsó
Vágatban, valamint tömlőkön győzik az ístelft
A' seregek, 's míg része leveg, már része kikapván
Nem száradva repül nyirkos marjára lovának,
És a' dsídákat térdével előre feszíti.
Tulna dühös harczát képzé a'második osztály:
Mint KeVe Matrinnak vasazott szirtyába meríti
A buzogányt; ésDetre miként födozetlen agyában
B é l a nyilát viszi, és ordít és vére lefolyván
Orczáját, gyéren szaladó seregével iramlik.
Kék ligetet mutatott mezején a' harmadik íznek.
Fellegek a' fáknak sudarán ingatva szelektül,
Mintha való mozgást látnál, tetszettének úszni.
Néhol az ernyedezett felhő hasadékokon által
Nézett a' tele hold, 's patakokra vetette világát.
A' fák közt rejtezve vadak, rejtezve Vadászok,
Egymásnak csalt vetni ludók czirkáltak alá fel.
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A ' negyedik szakaszon violák, 's hiaczintok
aranybul,
'S rósák, a' kikelet gyönyörű szüleményi m o solygtak.

;

'S mintha előlátás izgatná művese lelkét,
Megcsattanni való szőlőt lúgosokra akasztott.
Hangja kemény,
éles; remegett a méhelopásra
Indult medve, midőn hallá; a' farkas elejté
GőzSlgő konczát, 's ügetett elbújni bozótba.
A' mén megszÖppent, 's nagyokat horkanta; meg
ugrott.
A' csordát máskor bátran kerülő bika, és most
Tétova futni eredt, most körmein álla merően.
Ez vala a nagy kürt, a' Nemzet tábort kürtye!
Ezt,- ha az Országot haddal fenyegette határos
Ellenség, Magyarok valamerre tanyáztak, az első
Hadnagy megfuvatá, \s kitkit fegyverre parancsla
A' Nemzet Zászlója alatt viadalra kikelni. —•
Akkoron illyen volt Láthegy pompája, 's az Oltár.
's
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Horváth Endre.

A' SZÉP NEMNEK HATALMA.
T i n é k t e k adta volt, Leányok, Aszszonyok!
Kezetekbe a Természet a' legédesebb,
S legjobb szerencse' kulcsait:
A ' legszerencsésb Férjfi sem
Lehetett egészen boldog a' kit egy
Szép 's jó Leány' szerelme még
Nem boldogított.: egy kegyes
Lelkes tekintet, mellyel egy szép 's jó Leány
Szerelmet int, Mennyet nyit, és az emberi
Létet porából Égbe kapja fel;
'S ama' nemes szívbéli érzeményt,
Gyakorta minden Virtusoknak kútfejét,
Annak tudása szerzi többnyire
A' Férjfiban, hogy egy derék, lelkes Leány
Becsülni és szeretni tugya őt'.
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Kisfaludy Sándor.

M Ü L T

ÉS

A' H A Z Á N A K

J E L E N .

YÉDLELKE.

— ludimur —
M
töbször tekinté a' szívnek szemével ke
resztül Eliza a ha zai történetek' óskönyveit,
mellyek mindennemű nagyságos tettekkel díszledezve sok nemes ősz hazafit, sok derék 's
okos férjfiút, 's ön elszánással magokat felál
dozni bátor ifjakat örökösílnek. He azon érzé
keny tisztelettel, mellyet ezen boldogító 's lel
kesítő visszapillantások szülnek, mindenkor ösz
ve rokonúlva dagadozott keblében a' rénnyé
vált irígylet, annak elfontolására, hogy a' Ha
zának férjfi magzati vették egyedül annak dicsét
osztályul: mert megismerte ő , hogy noha szám
talan Római lelkű asszonyok ékesítek is e' szép
Haza' téréit, azoknak mívei mindazáltal a férjfi
magyar tettek' tengerében csak elenyésznek.
Ez érzetektől újra élesztve, egyedül ezekből
lelkesíttetve vala a' hív 's buzgó hazapolgárné,
midőn anyja lön egy kellemes leánykának: r e 
mény - \s búsongástol magán kül ragadva,
midőn a' kisded, szakasztott képe hazafi férjéár

F e l j u t n i vágytam egykor a' tetőre,
Hol mindég nőnek fris virágzatok;
'S hogy főmre diszt majd én is fonhatok!
Orömouzogva lépdelek előre.
\S mindég erősb reménnyel a' J ö v ő r e ,
Bár gyakran értek zaj *s borúlatok,
Feltűntek ismét a' sugárzatok,
'S a' fény malasztja keit rám , küszködőre.
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Nem ah! nem ugy most: fagylaló magányom
Kizárja pályám boldog tájjait,
A' Végezés vadonba vérdezett —:
Míg e' Jelenlét hánytogat s alányom,
A' Múltnak oszló édes álmait
Te fűzzed Öszve szép Emlékezet!
?

L. M.
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riek, az anyai arczra \s emlőre kezde simulongani —• \s ím megjelent előtte a' szeretett O r 
szág' védlelke, 's egy Pelikánnak melly önkebelén táplálja piczinjeit, mutatván képezetjét,
nyájasan sugallá feléje : kövesd ezt 's nemesítsd
a' példát valódi hazai neveléssel, mellynek sar
kalatjai: a józan elvek, a hazai nyelv, a' szív's észnek kimivelése, 's nem csak osztani fogod
ez által, de tenyíszteni is Hazád' dicsőségét,
mellynek magas büszke forrása leend így a'
bájos gyengéd asszonyiság' jámbor serény szor
galma, lelkes szerelme! —- —• A' jelenet eltűnt,
a' szózat megszüne , 's általa kifejtve leié ma
gában Eliza 's megérlelve , a' mi már olly rég
óla volt lelkének néma hijánya. Követé ő 's
tellyesíté a' dicső meghívást, 's gyorsan hirdeté
az égi jóslatot az Ország' minden jó Leányi
nak, mint a' hatalmas szellem azt meghagyá.
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Ü — n é , szül. F . B . N . J.

ÉLET

ÉS

PHANTASIA.

öotét homályban
Intézik és szövik
Komor hatalmak
A' földi kétes
Pályák' irányait,
'S némán szivetlenül
Tüskéket hintve
Rejtélyes útra
Hideg karokkal
A' puszta élet'
Háborgó tengerére
Taszítnak.
És duzzadó habok ,
Ellenkező szelek ,
Forgatják eletünk'
Keskeny hajóját;

