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XI-djk Atagyánah

fotytatáfaé

"^ 7"alaft'i itt eí-mégy ? és öieg-látfe báfongva*
W
E ' tsendes partokon tétova bolyongva »
Nem tudod, e' habok melly fóhajtáfokkal
Tellyes kívánságot görgetnek magokkal 1
Más tartomány * rnelly ért buzgok > má$ lakáfa *
Anyi Kedvefségek *s Ifiének fzálláfa!
Galatéa tőlem miolta el-t-ála Semmi víg ör&mmel földűnk ixetú ízólgála*
EUtűnt vele difzem« ektiínt kedvefségenu
MetS Sardinía lakozó helységem*
Bár lábam mindenütt nyomozza úcaid*;
Nem vidítják elmém5 fohol-is nyomaid*
De mihelyt földíínkre Galatéa meg-jo *
Galatéa 9 Fényem? e' ritka betses £ 0 ; Meg-jS vele difzem5 meg-jö kedvefeégem*
Merő Téfsália lefz lakó helységem.
Akk©r lankadt tettem ha árnyékodra léi,
Uj édesgetéfsei minden árnyékod kél.
Ó h ! bár a* Végzéfek vettek volna erre $
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Hogy kifértem volna fzerelmera* tengerre!
Moft elmém* firalmos nyögéfsel fzaggatom,
Meleg Könyv-harmattal a* földet áztatom*
Bás Laodamia így íirt, epekedett f
Midőn kedves Férje tengernek eredete,
így fitt Ariadné fzéílyel-éredt hajjal,
A* fotó Téfeus utáo fűrű jajjal*
A'kártékony tenger rám nagy habokat hajt,
Kéntelen lábcmnak a föveny ád fok bajt,
E' meg-gyűlSlt habot melly fájdalom látni l
Ennek kellett hajóm' távolabb botsátni.
B* víznek kellett azt mind addig kiférni 5
Míg fzerentséje lett várt rév-partra érni.
Jaj! fiket.tengerre hányom feddozéfem'*
Siketetlen ennél meg-vetett kéréfem\
Haíitalan óhajtok! fzóm félbe fzaggatjá,
Dagályos habjait ellenem zúgatja.
VaMyba meflerféges fzárnyakat tsináína,
Dédalus ; hogy iefiem levegőre fzáina l
Nem adnék én Nevet foha a' vizeknek,
Sem nem közelítnék az égi tüzeknek.
Vagy ezt* melly el-terűit mind ara mind erre.
Nyomnák az Ifiének edgy fzoros tengerre 1
Tagaím* leg-ottan, néki botsátanám ,
Hazám5 határinak biksámat mondanám f .
Holott a'íeg-.els6 gap derült éltemre
s Enyi bús* gondokkal vaió gyötrelmemre.
Maradj Hazám'fólde, kedves? dajkám , és. hív í l->
Vonattatom,* edgy mis kedvefebb határ hív* ,
Melly Örömöket kezd vig mellyem érezni 9
MídSn már tengeren láttatom evezni í
,Midön beilyebb hatván, teteji Ófzulnekv
'5 A* Batavi msz&k távolabb kerülnek*
.,
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Könnyen hfvS elmém képzelSd&ének
Örülvén* réf2efe már költött kedvének.
Oh rSvid, *s hírtelen máid boldogságom ,
Holott távol vagyon igaz kívánságom I
Leánder* bal íbraát minap énekeltem
Keferves rerfekkel; akkor úgy képzeiteta*
Moft e* Szeretőre boldog nevet fzabok ,
Kit Kintséhez vittek az ufzható babok*
E* Tenger, (ki tenné-fel-is?) nem úfzható#
Sildjük melly haragos habokat forgató.
Moft fel-tolált habját tsillagokig tsapja ,
Majd fexiekén marad tsak zavart ifzapjs.
Inkább Gaiatéa^ j$jj-meg fiettséggel!
j5jj-m|eg én Eletem! és gyönyörűséggel,
Meg-advánn edgymásnak minket Jöveteled ^
Éljünk fok időket> Te velem, én veled.
Xll-dik Alagya*

Ugt^m azon fohajtozás*

Híjában kerefem határit kínomnak f
% .Nem lelek enyfcmléft nyomorait lásgomnaki
Tettfzik mérhetetlen tengeren bolygáfom*
Ha tgriám lehetne az vígafetaláfom,
MidSn távol lévén kedvelt Leányomtól,
Talám távozhatok, gondolom y lángomtól.
Óh melly fzoaorá febb férti aast* ki fzeret 1
Oh valaki fzeret, fzenved az ezerét!
A' mig Galatla jelen vala-velem v
Addtg-is égette fzívein e' gyötrelem.
Moft) hogy magát tőlem távol férkezteti^
Meg-gyúlytott fáklyáit bennem kettőzteti.
Hijában hagytam-el Batavi f&ldémet^
Fufsak bár 9 mm hagyom indz&t öeselrnsmet
Wnna*
AJ
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A' Tengernek hány bás vefisilyit ki-ákam,
Hány bal történetit az útnak próbáltam I
Végre idegen fold fogott kebelébe 9
Mellyett Hazámnak-is tehetnék elébe,
fíanepiha. íe-kötvén* titkos fzerehnesoet^
Edgy frigy édefitné Batavi főídemet.
Itt 9 hogy Te távol vagy> ez fzívem' inTége*
Galatéa dífzem 5 's Lelkem ditsöfsége J
Itt Téged óhajtlak,, 's s? Te fzerelmedet,
Hogy tartsa-meg az ég erős hívségedet!
JNÍe hogy más ellenség ragadja reményem s
'S Arafsa idegen faríó vetemény em.
Boldogtalan, Mnyfzor Örömöm képzelem ? .
Háuyfzor véllek Téged jelen lenni velem 1
Gyakran kézen fogna veled fótálgatni, .
Gyakorta láttatom ortzád' tsókolgatni $
Gyakran mintha fzokött gyepünkönn elnyúlnék*
Víg oleléféddel 's fzávaddal újulnék.
Midőnn így aggódom: barátim tsudálnakj
Mondyán : mittétövázfz, melly gondok rongálnak ?
Melly gyengeség tettfzík* nem tudom, fzemedben ?
Te fzeretfz! hogy még-tsalfzy ne gondold fzívedben* ,
Nem menthettem jdl Jci magam'* elrpirúltam,
.Galatéa , Te a lángjaidtól gyuftani t T Vagyon^ítt edgy még-is, Rodopé nevében s
Leg nevezetesebb bazája^ földében*
E z lopja* ha lehet* néha ideimet, .
E' tartdztatgatja olykor fzemeimét^
De nem vonta" m'ég-el - toíed fzeretetemj.
i
Kedvelni tsak érted kéntelemftetemV .
.
Az* haíbnlit képre Valamit képedhez*
Ha lehet hafonló Leány fzemélyedhe^
Aimak fzeíneWs óyilakst l&vellijelc $
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De nem 3 mint melly nyilak fzemeidtöl kelnek.
Nem alkalmatofok azok úgy lángomra 5
Erotelenebbek fokkal gyúlytáfomra.
Hajait, mint fzoktad , olly rendre fodrozza,
OÍly mefterség gyenge lábait hordozza*
Vállait ^ mint neked , olly fzalup ízorítja»
Öfzve-fuzott mellyét olly tíntuk boótja.
Noha nints olly mint T e ; (meffazt nem tarthatná
Maga-is ? tsak egyfzer fzemélyed láthatná.)
Még-is*> nem tudom hogy, erre gerjedezem*
*S E z t l á t v á n n , anyifzor reád emlékezem*
í g y 9 ha magát Titán tengerbe mártotta,
'S Fáklyája Fényétől világunk'fofztotta;
Fél-vefzfzúk a* tifzta Hóldnak-is {Szarvait,
Bár hintse, mint Febus, gyengébb íügárait.
Ah ! mennyifzer mondtam: hogy ha Galatéám
Nem volna, e* fzálna, vagy fzálhataa reám f
De ha fontra vetem fzépséged* érdemét;
A \ t o b b Leány-féreg éíuttem tsak fzemét*
A h ! mikor térfz-vifzfza Batavi földedre,
Hogy véfsem tzirkáló elmém* fzépségedre!
Hogy fürtbe méhefeen , képed* ditsÖfsége
Hozzád közelítő Rodope fzépsége!
Es egyedül Te légy a' Leányok között,
A' kinek batjilina foglyává kötözött*
Tsalatkozdm e,\vagy fzíyemben buzdulok ?
Erzém 2 er6m újul, elmémben vidulok J
Ez egéfz világon minden* valami fzép.
Engedjen Tenéked v oh Angyali gyöngy képi
Nintsén'ki eí-vonja tőled fizereímemet,
Iften-afzfzonyokra vefseia bár fzeinemet l
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A1 Galatta

halála.
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Hir,-ez-is ki-fzabva v«5lt e* Végzéfemben^
Illy vefzett kioket érnem életembe a ,
Mellyekbenn a* halált várván mind untalan ,
Annyit óhajtozzam ; de tsak bafzontalan ?
Jöjj gyors Halál! kedvem tovább ne halafzd-eli
Ne kéfs! életemnek fonalát fzakafzd-el t
Nekem élnem tsapés; jötod vídáláfom*
A h ! hozzon mái* ennyi hafztalan hiváfom !
K* hűs Paaafzfzal kell éjjel nappal telnem* .
Még~is üly. kelletlen terhet kelt vífelneruu
Már kéntelen éíek: ba hogy é l , hihető,
Edgjr P$rja firjába temetett Szerető.
EÖ nyomorait! ama* Szüzek' fzeme-fénye *
Lelkem edgy étlen edgy hajdani reménye*
K i egyedül elmém* oka » '* efzköze lett,, ;
Kit annyit betsultem más. Leányok felett*
Ama Vénás Iften-afzfzonyi fzépsége'
Párja, Galatéa * volt í siiatsen í már vége !
Euyim vóitt ím fetét árnyékba tűnt * meg-hóífc!
Jsj nekem ? hogy tsak azt mondhatom: Enyim volt!
Hát már boldog Nimfa í foha életembe
Nyakadba .borulva nem foglak ölembe.?
Sem annyifzor reményit hazafi kötelem
Nem feaptso! fiorofsabb edgyefségb$ y#Ian* ?
Sem iilétetieniil tartott S2Űzefséged*
Eszékem áldozva ©em-történik véged ?
Hát Szemeid* gyáfzos éj) béJboritotta ?
Mellfék lángja Mvám* annyii&or gy&íytötta! •
E* fzüntelen fáklyát lövellő (z&mvket*
Mellyfikroi éaekíe Mafám fok V é r i e k e t !
Mát -vizek rontáfe e hajad fodxözáfit^ '
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Mellyek illethették Vénus Pompázáfít ?
Hóföin melyed fefté habok rát tajtékja,,
Melly lehete edgy kéz alkalmas'b játékja ?
T a l á m , Angyal! hányvánn a'méllységek* babjt f
%
S Tartván romladozott bajod edgy darabja r
MidSn £ziá utóikor Nevein kiáltotta *
Kímélteden tenger azt el-boritotta!
Ob fzomoru Végzési fzánfaató képzelt fzia!
Oh fájdalom ! versbe ki-teheteüen kín!
Lám félelmes fzívein előre ezt fejté ^
Midőn bát$úzá$át fzíá hozzám ágy ejté^
Mint ki Bem fog tSbbé foha vifzfza-térni 1
Alig tűrhettem azt.; de hogy meg-igérni
Kezded jSveteled 9 fzivem bár ujűla > NReá nem tudom mely féklem nyomnia.
Moft tapafztalom már, e'jSvendo jelek
Mely igazak v<51tak l mely nagy vált hitetek*
Jaj! mért üld3ték-el a' Batavi Gálya*
Ama déli-fzelek jSvendS prédája!
Mely té^eá^ mtly engem veled el-temetett»
Es kivánságimtól örökre el-vetettf
Az a' halálos nap gyáfzkoveí jegyzefték!
A* Te Krónikádból Belga fold, ki~efték!
Erdők, Leányomon, *s Mezők zokogjatok £
T8bbé gyenge lába nem lépdes rajtatokl
Míg e' (xalatéa járt árnyékotokban ,
Velem-ujúláfit keresvén azokban,
Fellyebb betsűlteíek addig mindeneknél,
A' Tefsáíiai leg kiesb bértzeknél.
Méltán betsiiítelek : — moft oda dífeetek,
MisdeB dífzt egyedül etíSl vett földetek í
Napnyúgotti Fzeleky többé hangotokkal
' Nem elegyítitek gyors sl-kagáftokkal
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Szája lehelletét a' vig térfégeken ! ! !
Sem nem játfzadoztok, kivul fzép rendjekett
Téjfzín nyakán terűit lógó fürthajával
*S Annak lengedezve fzűlt édes zajával!
Sirafsátok otet Batavi forráfok!
Könyvemmel áradó nagy vizek, fojáfokl
Sirafsátok Város-aljai zöldségek !
Általunk nyomkodott fíívek 5 's kiefségekl
Nemfogadjátok-el többé e kintieket!
N e m fzemfélhetitek ez édefségeket,
Ama' tifzta kézre nyálytott fzuz tsókokat ^
Mellyek meghathattak égi lakofokat!
Nem lankodoz ismét Nimfám karjaimon f
Ki boldogul örvend az Elizáimon í
$em mfcgátV nedves part fzélenn el-Vetve $
Nem boldogít vizet képe tekintgetve.
AM a Najadefek hogy T é g e í látnának,
Habjaikkal hányfzor meg-tsillapodának!
De a* mellyek mihelyt Téged el-vefztettek ! ! !
Uzo vizeiknek vég nélkül e n g e d t e k ! ] !
Kelletlen előttem minden! tsak firalorn*
Könyv^ fóhajtás, )2jfzó k e l l , és aggodalom!
Vagy u tévedezek 5 parti fövenyt járva ,
Mint amsTKrétai el-hagyatott Á r v a ;
Vagy fzayam' fzámtalan zokogáfsaKrontva*
A* magas egekig hat nyögéfem ontva.
.Mint bás Fülemüle nyirfák árnyékában»
Ismarufi Itiíl fcefergi fojtában*
Vagy a' kSfziklájkat fogom tanítani.,
GaJatéay a' Te Neveddel hangzani.

A* többi következik*
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