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elly tapsit érted Nemzetünk' színének!
Midőn édes szavad' bájzengzete,
Minden kees- 's díszözönt éreztete
Lágy hangzatin mindenható nyelvének.
Cythére' ajkain nem Ömledének
Szebb hangok, mint dalod lebegtete.
A' fülmilék' dicső fellengzete
Nem istenibb , mint e' hajlékony ének!
Ha méloszid Menny- 's poklokig hatnának:
Ott Sphaera kar velők versenygene,
'S kéjelgne itt a' zord éj' Istene;
Zeusz is hódolva bajod' páthoszának,
Bérül avatna Menny - philomelának ,
'S egy uj Múzának érdemítene.

Helmeczy

A'

N Y U G T A T

Ó.

J-ieszálsz te is kecsegtető sugár!
Ki rég borult egemre feltünél,
'S újonnan a' remény' lágy karjain
Biztatva szép álmokba ringatál!
*S habár csak messziről mosolygtanak
Felém búszenderítő bájaid ,
Bátran megvívtam a' jelen' hijányait,
Magas bért sejtve tiszta kebleden.
Orömszínben, vezércsillag gyanánt
Lebegdelt képed napjaim körül,
'S bájképzetim fellengve bolygtanak
Jövendőmnek derengő tájain.
„ E l é g merész Szív! véghatárod a' remény,
Ezentúl a' szegénynek nincs java;
A' szépség felhőtlen tetőre vágy ,
Birtokhoz , csak szerencsés juthat-el.
Némulj-meg, és tanulj lemondani.
Nyugasztalódj belső világodon ,
Örökségül neked tündéri álmokat,
Nem földi jót adának istenid."

így dörge rám küzdőre egy hideg
Egy vak szokáson szentesült erő —•
Érez kormányát vadon zajogtatá
'S habok közzé süllyeszti partomat.
Mély örvényt vág frigyes pályánk között,
'S kinézteim homályba oszlanak.

Mint a' lantnak homályos zengzeti,
Gyöngén ihletve szerteömlenek;
'S egy bájalak világos szárnyokon,
Csendes méltósággal lebeg felém.
INfem földi kényt lövell tekintete,
Szent béke ül felséges homlokán,
S a' merre lép az ég' malasztja kél.
„ T e hív valál, 's vesztél; fel Csüggedő!
Sorsod csak a' múlót ragadta-el;
Lángzók maradnak a' rokon tüzek,
'S a' por felett buzogva érlelik
Tisztult lényök' nemesb tökélyeit.
*S ha a' világ', ha vad korod' szilaj
Dagálya éltedet zavarja, jer
Berkembe; mirtuszim' hüs árnyai
Ölelnek ott, 's az ének' szelletin,
A ' Hiv' körébe szálva, részvevő
Érzelmin enyhülsz." így a' Mennyei;
'S míg dalra ébredt lantom' húrjain
Bus hangok rezgenek, lelkem vidul,
S a' szív' zajongó habja csendesül.
?

'S Te még egyszer ragyogsz felém Kegyes,
Gyötrelmem' titka lángol könnyeden :
„ Áldozz ! ez élet a' földé; a' rény'
Pálmája vad tövis között virul.
Győzz t ű r v e ! " így vigasztalál, 's azon
Kinos perezben viszon - szerelmed
Vallása reszket bíbor ajkidon;
'S mit a' Boldog nem nyerhete,
A ' Szenvedő' alélt szivén remeg.
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Elválsz! 's utánad ah haszontalan
Nyilong karom; tompán zug-el szavam
A' puszta tereken; letűnt az égi k é p ,
Csak könnye reng keblem' hullámain ,
A' múltnak bús , komoly emlékjele.
'S míglen borulva veszteségemen,
A' távolt méri lankadó szemem ,
Szelíd fény leng körül, lágy hangzatok,
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SZÉP LENKA.
(Ballade.)
Szép Lenka vár a' part felett,
Csolnakján a' halász,
Dalolván csendes éneket,
A ' part felé vigyáz :
„ Csak vissza, vissza szép leány
Szél támad, és hullámot h£ny."
Esdekve szóll a' szép leány:
„ N e m é n , halász, nem é n !
Túlparton zöldell egy virány,
Kunyhó van közepén;
'S zöld árnyak a' kunyhó körül
Alattok , a h , kedveltem ül.
Szélvész között, zugó habon,
Rettegtet sok veszély;
Reményem még is egy vagyon,
Tán partra hajt a szél :
'S kit szenvedés, kit bánat é r ,
Orömkönyük a pályabér."
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Szép Lenka j ö n , 's csolnakba száll,
Kormányt visz a' halász ,
Minden hullám csapásinál
Jobban jobban vigyáz ,
'S a' vész midőn ujúlva kél,
Mond Lenka : „ partra hajt a' szél."
„ Nem , lyány ! nem partra hajt a' szél;
Szél és hab ellenünk ;
Veszélyes, a h , mig ember é l ,
Istent kisértenünk :
Hullám dagad 's örvénybe száll,
Hullám között vár a' halál."
„Halász, szerencse jár velem,
Szerencsés csolnakod.
Nyugot felől, o szerelem,
Dereng szép csillagod —
Nyugotra vár a' hü legény:
Nyugot felé nem félek én."
Szóll Lenka , \s a túlpartra néz —•
N é z , 's látja kedvesét.
Ürömreszketve nyúl a' kéz ;
Hév önti-el keblét:
Es tűn előle v í z , föld, ég;
Szemében forr csak lelke még.

De vérzik 6 , a' hü legény,
A' part feleit állván.
Kél a' veszély; huny a' remény :
Már már hal a szép lyány.
És új szél z ú g , és új hab gyül —•
'S a' csolnak végkép elmerül.
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Lát a' legény. Nem n y ö g ; nem sir*
Nem érez, nem gondol.
Felnyílik kínja, mint egy sir,
Nem tudja : merre ? hol ?
'S —• gyors, mint villám felhőjiből,
A' hab közé félhalva dől.

Kölcsey.

A

A' SZIV.

szív ész nélkül ollyan mint a' sebes árviz,
Melly partok nélkül széllyelömölve csapong.
Ésszel ölelkezvén pedigolly kristály patak a'melly
Mindennek friss, új életet adni buzog.

Primóczi

Szent-Miklósy Aloyz.

A'

S Z A B A D

E R D É L Y

(a' Török' elűzése után.)
Szabadon lihegsz, szeretett Haza!
Szabadon lihegsz megint! karunk
Béklyóidat öszvetöré.
Itt vesztenek ő k , itt hulltanak-el;
L o b o g ó tüzeit seregedre
Az isteni bosszú lövellé.
Nem ejte-le minket e r ő ,
Bizakodás teve rabjaivá
Minket a' pogánynak.
Esküdt, 's mi j ó k , hivénk szavát,
'S ő a' hívőket, bizakodókat,
Cselébe voná, megbuktatá.
Hegyeink' aranyát, ugarinknak
Gazdag termését irigylé,
És a' mit táplált a' m e z ő ;
Paripáink neki nyihogtak,
Gyapját neki nyirte-meg a' nyáj,
'S a' mit nem vett-el, ellopá.

Magyarra vivé-ki a' Magyart
'S vicsorga dühében hogy a' két
Testvérhad egymást értté ölé*
Éh gyermekeinket maszlagon
Hizlalta pribékjeivé , hogy ok
Verdessék, a' mi még nem ing.
'S mi nyögénk a' vad dölyf képeit,
'S viselénk, de mérges fájdalomban
Az alázó súlyos igát.
Hunyadink' nagy lelke nem hagyott-el,
Hunyadink' nagy lelkét nem hagyánk-el.
S lepattogának lánczaink.
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Itt vesztenek ők; itt hulltanak-el,
L o b o g ó tüzeit seregedre
Az isteni bosszú lövellé.
Szabadon lihegsz, szeretett Hazánk!
Szeretett Hazánk, szabadon lihegsz !
Hunyadink' nagy lelke van veled.

Kazinczy,

A(Történet
' HIVATAL.
levelekben.)

