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Réíáncl MorjánbóL IX-dik Alagyá. Pejl if$f $bti$. 

Az eLtávozott Galatéat -

Tf'Tát el-ment, *s itt lafeni Galatéá meg-fzunt ? 
i i l A' Gyönyörílféget férge véleel-tünt ? 
Hát T kegyétlen ? oró'k pánafzra büntette 

Azt , kivel fzerelme tartós frigybe .tette ? 
Más ízeretot váíafzc^ meg ünváim engemet I 

Más vifzi-ei nékem ajánlott kintseiiiet ? 
Más öleli fejér karjait karjával ? 

Lábát titkos módon más nyomja lábával í 
Balul jöVetidólS Szerelmem így tanít * 

« Távol lételemben mindenekét gyanít* 
Ki a* Szeretőknek tudja tsálárdságit. 

Mindenütt félted máfok ravafzságih 
* Eneklo fzájának líterii hangzatja ~ 

Máft fog tsudáitatnir. más fiílét málatja* 
Áh! bínyizQÍ:. fétalgat árnyékos berkekre £ 

Idegen.kalaázt kövétvénn.ezekre ? 
Ki 5 habzó elméjét a* mez&ri fzédítí $ 

'S ezer tsal-vetéfsel pártjára téríííi 
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Tám bús Uralmához kSnyvét-is öntheti t 

Illy mefiérségekkelStet meg-ejthetí. 
A h ! hányfzor kínálja ez álnok, Teával , 

Által-adásában játfzvánn az ujjával ? 
E s ? a meliy ki-telík ennek elméjétől, 

Uj mefterségeket tanúi vendégétol. 
A'fel-tett étkekből midőn máfok efenek> 

Titkos fzerelmekkel ezek elégefznek. 
Szemöldöke fzóllván jelekkel titkofsan, 

Nyög,, fóbajt; nem mervén fóllei világofeaa. 
Mivel nem engedi egyfzerre fzerelme 

Hogy fzavának legyen alkalmas értelme. 
*S vallyon Galatéa mit hajt mind-ezekre ? 

Meghallhat e* enyi Intselkedéfekre ? 
Talám gyarló fzivét uj fzikrája gyulytja. 

5S Srok'ős. járomra önnön nyakát uyűlytja. 
Hogyha tsendes éjjel fénylik az ezüíl Hold , 

*S Ahoz5 melly ragyogó lángokat az ég told; 
Eáy idegen férfi* tsábító-fzavára 

Hívatván; megy a* Ház Ieg-fels6 tájára. 
TuduiHik, az Eget hol közel nézhetik, 

Leányom a' felsőbb házakra vitetik. 
£ s , ha tálára njég-tsúfz edgy gráditson Iába* 

Miként kap hozzája karja hamarjába ? 
'S Ölelésére nyúl kartsú derekának, í - ' 

A' mennyeiek-is mellyet kívánnának. 
Talám gyö.igy fzájának rézsáit-is, kedve 

Ellen fzedi? Az én tsókjairnat fzedve ! 
Laisodj ifteutelen! ah! hagyj békét ennek ! 

Féld boízfzúálláfát a1 nyilas lílennek I 
El-vefztedre rohanfz! tüzem' mért illeted ? 

Szentség-törÖ fejed* menykovel ütteted ! H 
•Óh l ha panafeimat fzívera ki-önthetné í 

' De 
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De á g y ? hogy panafzim1 tsak ez edgy érthetné? 

Hogy egyedül néki áldozott fzívemet 
Biztatná, '# ditsérné erSs hivségemet! 

Oh edgy éj] l óh mélly fok nappalokkal fel-érfz* 
Melly Lelkemnek enyi örömöket ígérfz! 

Vonja-meg bár a* Hóid rezgő világait* á 

Rejtse minden csillag fényes fiígárait; 
Setét é j j , fetérség azt el-nem borítja* 

Kire Galatéa fugárit fordítja. 
Gyöngy Hóid ! bár bofzfzankodj, hogy ezt kell hal

lanod, 
Tifztább e2 Te nálad, fzükség meg-vaHanod! 

Tiíztább ! 's fáklyájait fzebben ragyogtatja 5*; 

Olthatatlan tüzét midőn villogtatja, 
Mint az <ég kárpitjánn amaz önnön magok 

Örökös lángjával lobogd Tfillagok! 
Óh én Fényem! kinek víg öletéfétÖl 

Tiltatom az Egek rám mért Végzéfétfií! . 
Midőn Te erántád reményem > Vfél|lmem*. 

Egymáíl fzüntelehűl fel-váltó gyötrelmem* 
Akár emlékezz még róllam; akár Téged 

Már el-fogott hideg feledékenységed; 
Tőlem mindazáltal e* belém rejtett tüz 

Rólad felejtkezett mind vég nélkül el-űz« 

• Xdik Alagya. Levél Gqlatíáhaz* 

TT elkemnek edgy réfze , Galatéa ! ha még 
J L ^ Rélándoddal gondolfz, *• hozzám fzerelmed ég5 
Ha még a' maradok állandó fzívedben 9 

A* kinek tartattam jeles lételedben: 
Vedd-eU a* mit írok refzketo kezemmel* 

M m m m V *S még 
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*S még kezetmnél itikább refzheto fzivemiJi«l { 
Bfis elmém kéttséges fzélvéfzfzel kánykódik* 

Mint ki ellenkező átakkal bajlódik* 
Mert moft képzel, híveim emlékezni Téged» 

Moft ismer, meg-bánni ajánlott hívséged, 
Moft? Galatéa-is. mondom, fáhajtgatja 

Önnön fzeretojé? , "s *tiízem ápolgatja* 
M^jd iimét panafzlok, hogy máshoz hajlandó 

Alhatatlan tüze, *s hite változandó* 
^Gyanakfzom, tám gyálvánn idegan fzikrákkal r . 

Máit fog bóldogitni rHzafi fáklyákkal, 
Kérkedik ed$y^ vagy más, hajdani tzíaierrel ? 

Nagy hírű Ofeit eJo-rakja fzerrei. 
Ekés Palotáit költi mint akarja, 

Sok Afsíriai OTzlapa, '$ Ugarja, 
A! Világot, mellyre vágyna kevélyfégé 

Hozzá-tefzi; 's hogy fok gyöngyei .bovsége, \ 
Ab magamé!-*s vallyha igazán-a* Jenné ! , 

A mérhetetlen kincs 'Tett&ked tnit tenne ? . 
Mit a'Nagy Név, mellyet leífz tám cűgy embernél ? 

Megne tsáhíttafsál ! ezekkel mit nyernél ? 
Nem elégia meg ez , a' kivángágor* 

A' bővség nem konyít nevelt fzomjuságot, , 
Mi a* tnzes Vénus, az igaz Szerelem ^ 

A' tréfa% melyben nints t$alárdfágr yférelem.j 
Á* víg enyelgé&k, tsókok5 nyájafságnk, 

*S még a fzeretoktiek ha mi kiván$ág;ok; 
Ha mind ezek eránt ítélni tudhatnál, 

Előttem fenkitpl el-nem ragadtatnál., 
Semmi Nevek tSlem el-nem v&Iafztnának ' 

Sem nj lángok máshoz benned nem gyáliaának, 
Kupidó ruhátlan, Vénus meztelen. 

P j í ^ g y * arany fzerelmet venni elégtelen. 
/ / ' ; Pariit, 
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Párifi* bsár halandót Enone fzerette, 
A*'.-'Elárulj líleti' eleibe tette. 

Egi foekerébSl Fébét le-vonhatta 
E^gy Páfztor, ki juha nyáját hajtogatta* 

Kit nem hajthata-rmeg fem égi eredet, 
Sem kints; meg hajthatta az erba fzeretet. 

Minden fem ér femmit lám a*'Szerelemben! 
AJ fzeretés tehet itt mindent mindenben* 

E' ga^dagithat-meg egyedül bovséggel, 
Mérhetetlen kintstsel és gyönyörűséged* ' 

Te maradíz én gondom. Képed fzép§égébeii,. 
Ejjelnappai répzik érzéfim rilkrében. 

Néha jó barátim vSin jonek felefsen^ , 
'S meg-támadnafc; mit űJíz mondvánn, {tt reftefsen? 

Mit t6lt6d bus élted' hervafztó gondokban ? 
Kö'vefs minket5 fetálj a' zöld árnyékokban; 

Szemeid a' fok fzép Szűz gyönyorködreíse^ 
Edgy 1 V mis vidátn dolog biís voltod k^rgeft** 

Eppehí gondolom én , én udvaroltafsain, 
A* kies házakat én gyakoroJgafsam, 

Edgy 9 kivánságinnól óh felettébb meízfze 
Helíyhe^tétett fzállás,amazt el-rekefzfze! 

En más kedvét; máfét Galatéa Tárja ? 
Galatéa ? Venus Iften-afzfzony Párja ! 1 ! 

Edgynek ezek közzűl tűnt vala fzemébe 
A* Galatéa Név* toiyáték rendébe; 

Bámul a' játékból le-köttetett Vérien, 
Eként árálod-el magák? úgymond cyerfeö l 

,' Ki e* Galatéa ? mindjárt tmiakoza., 
Tévelygő gyanúja ezreket fel hoza* 

Még-is e2er között edgyet ki-nem talál. 
* O h ! ki tsak tudtomra méltó lángom valál! f 1 

Gyakran tévedezek í m t a g homokon > 
* • ' - ' E* 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



rög ^ # ^ '5ö& 
Es le-heveredem fovány parlagokon. 

Az E r d ő , rneíly közel-való zöldségével 
Várofunkat tartja gyönyörűségével, 

Mellyeket tapodtunk edgyütt hajdanába ^ 
Nyogéfimet gyakren fzedi Zúgásába. 

Hol a' Panafzkodó madárkákat velem 
Panafzimat firva zengeni képzelem. 

A ' !ágy Gefztenye fák Neveddel ott álnak, 
Neveid Nevemmel melly fzépen tarká"lnakí 

E d g y V többek között betűmmel kérkedik y 

Difzemre kevélyeu no^énn* emelkedik* 
Balgatag, a' fáknak ott békéllek járva ? 

Ott PanafzJok, mint edgy meg-iebefüít árvái 
Kit> hogyha bizonyos remény nem • ujítria, 

Hogy meg-érkezéfed még rneg-vidáinitna 9 

A' Stixét meg-ufzván firalraos árnyékom. 
Leltem volna eddig nyugtató bajiékom* 

,/Ort nyomozom gyakran hajdani Ösvényedé 
*S Helyjeíd, tneílyeket kedvelt a ' t e kényed* 
Hányfzfzor slÖzorn ott a' reggel Hajnalát ? 
• Hányfzor végzi rajtam a' Nap hivatalát'? J 

A'le-fzáílr harmattél nedves füfzálokat,. 
Meliyben reggelenként úfztatják magokat ? 

Mintha efttemet ftrathák , úgy költöm «, 
'S Forrásként reájók én-is könyvem rfiltön* 

Tegnapi Nap- midőn mentem ez Hellyembe > 
El-vefztett cröminT juttatta efzémbé 5 

Mellyeknek el-vefztén fokáfóhajtozva 9 ' '. 
ilJy fiókra nyitottam fzájam' firánkoz.va: 

Erdő 9§ Mező! Temjpét fzememnek himezo J 
űyönyöníségimet tudó Erdő 's Mező 1 

jEédvelleft árnyékokok ! áldottak legyetek J 
Hói edgy aedvefito Patakkal tsergetek ! -
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Ha a3 Fülemüle kedveteket hozza, 
Melly firó Panafznak magát fel-áldozza: 

Mi tilt5 hogy kedvefen vegyétek ngyan azt , 
Edgy báíult Szerető ha önt gyáízos panafzt ? 

Jaj! mely kinofs Végzés üldözi íbríomat 
Mint néktek 5 Nap nélkül én töltöm napomat!' 

Ti ékdségteket a* Tél ha le fofztja, 
i?j ékefségteket a' Tavafz ki-ofztja. 

Már az én világom hogy letétbe merült, 
Egéfz efztendeje5 vifzfza meg fem került. 

Vifzfza került néktek, fzépfégtek tavafefzaj 
Nékem tart még Telem: e' fzivetn panafcftaí 

Már a* Napnyágotti fzellok meg-érkezve^ 
A' ti árnyéktokon fiívnak lengedezve, 

. Minékünk bár fiivnak Napnyűgottí fzelek, 
Nints meg-jövetele örömünknek vélek!, 

Á* vakmerő Nimfa el-hagyta hazáját^ 
» Szélvefzes ízelekre bízván vitorláját* -

Az Illenek adják , hogy jo fzerentsével 
Megrj^tt. Galatéáin'j, meg-érkezésével, -; 

Még e zöld ág alatt fokfzoir tsókoltafson » 
'S karjaimnál fogva velem fétálhafsonl 

Vagy a* z5ld páfitona ennek árnyékában 
Le-beveredhefsen lankadozásábaiií ; 

Akor én r £ha ugyan -Jinek ok hírekben) 
"" Holtom utánn élő énekes- verfekben , 

Akor igyekezem titeket hirdetni,y - :. 
A' keso Unokák előtt betsültetni [ 

.' Óh Ártatlan zSld^ég eleven berkei. J 
Oh ked véfem méltán kedvelt rejtekei! I [ 

így fzdllék én : mellyre a' nagyfa gajával 
Rá-intett, ?s jelt adott ingadozásával, 

Jkzéra a' jó jelre ofzlaui gyötrelmemT 

• '̂" •':;'' • • • T fc ' 
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Távozott elrhémbSl kéttséges félelmetn. 
Már akor úgy ^etffzertj hogv vr>fza kaptaiák. 

Bár távol vagy moH-is, kiv.'.na.os Alaki 
Eddig hafeotualan minden fo^díibni , 

Te nem tellyefi ed buzgó íuhajtáibnu 
'Jójj-meg hát ked\ef?m! ne késíeld kedvünket! 

joj ;-meg? tellyefittsed Jafcá regényünket í 
Mi rka hogy kéfel ? régi tüzed f'zűnt e*? 

Vagy ki t:zt táplálja fzemedbe mái tant e' ? 
• Mellyet bár nem hifzek; .van rölle félelmem* 

F élteti foüntelen oítromló fzerelmem. 
T e , kérlek írj , hogy még rólam emlékezel! 

í r j ; hanemha magad elébb meg-érkezel! 
Ezer bátorságos máddal Te írhatnál* 

Melly boldog volnék én, ha Te -igy "fzólhatftíl! 
Mevt Levelem nélkül edgy hajós fem menne, 

Hívfégeiu tohitáusa minden gáíya lenne* -
Végre ^ tsókot adok e* bé-zárt Levélre $ 

Tsókot * meiíyet bízok Napkelleti fzélre ? 
Míg nem nálam nélkül Leányom kezére. 

Ervén; juíson Ura kívánt örömére. ' 
Talám, ha még feíve vágyik Rolandjához 

Levelem rőgadja kláris ajakához , 
Ajaki Ie-fzedik ezek' réfzetskéjét, 

Irigylem iráfiín* illyen fzerentséjér. 

IZl-dik Alagya* Galatéához való óhájtozáss 

% ylíeliy ttjúlt fájdoloíírtsigázza fzíveiíiet ? 
i v J L Melly fok ót ragado2 tétova engemet! 
Hova mégy tik? hátul á' föveny térfégék^ 

Eiol a* rettentő tengeri, mély fégek* 

£ A* többi következik, )í 
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