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^Tyúit edgy Sziget faoSzSzan a* tengerbe belé }
. N Széles oldalait terjefztvén íok felé
A ' liabókat vifzSza verdefík a' melyek
És. vágynak körülök jó kii-koto helyek.
Fundált a' Terméízet itt Sok kö fzálokat"
Ketten köztök érik majd a' Csillagokat;
Alattok a' Tenger vízéi csendeSek*
És w t ü . berkekkel igen Setétefek; :
Méjj üregek vágynak, a' nagy kö-feililákba^
Itt laknak a' Nimfák különös Szobákba*
Csergedeznek bélöl gyönyörű SorráSok,"
'S van a* kö-fzékéknek palit boritáfok;
Itt kí-hötvé fáradt bajok nem állanak 5
& kormos vas-matskák edgyet fern tartanak;
A3 meg-maíadt ha3 ó k

míll

& ide eveztek ;
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Csak bét Számmal vágynak,- '$ a? többek el~veíztetj
NoSza a' Jajokból mind ki-ugrándoznak,
Kedves a föld melyre régen vágy okoznak*
Sok fáradságokat a' parton 'enyhitik,
9
S r á , a5 víztől fény vedt tetteket teritik*
Ki cfihol'-Akhátes^ és azt fel-csóválja
'S a* gyúlt tüzet Száraz levéllel táplálja*
Elo keresgetik hamar a' darállót,
5
S a' gabonát mellftmár a' viztol-meg-pállóti
Edgy felöl a' búzát tönk örölgetik.
Más felöl dagaSztyák, gyúrják sütögetik*
Eneás fel-rnegy edgy kö-Szál tetejére ,
••
*S Néz kei minden-felé a' Terger méjjére»
Hogyba még valahol Antheuft meg-látná ,
Vagy Kápittjj \s hajojit a' Szél bol forgatná ,
Vágyba rá esmérne talám valamerre
Kaikus hajóin fenn függő Czimerre:
De edgy hajót Sem lát íohol evedzeni,
Hanem közel három Szarvai! ogyeígeni.
Melyek után egéSz. tsordák mendegélnek ^
'S a' völgyekbe Széjjel kedvekre legelnek*
Meg-áll ; 's gyors kéz-ivét *s nyilát Akhareftö'l,
El-vefzi Társától attól a' kedveSt6í.
Le-iövi elébb a' Vezér SzarvaSokat,
Ágas bogas Szarvú fejjel magóSokat.
OSztán a' berkek közt a* többit üldözi;
'S elébb meg-nem nyúgSzik addig lövöldözi
Mig nem hét öreget rakásra lö éppen 9
-.'S a' mennyi a* hajó-annyit 61 ekképpen.
ViSzfza megy a? partra, ott el-oSztya okét,
Azután n«eg oldja a' boros tömlőket?
Melyekkel Acefies- igaz-Szeretete
Sicilia partról útnak ereSztette*

Ráday Gyűjtemény

Jelzet: O 2632/2

5ö9 *

%#

27.

I- Közönök a' bort-is mind ei-ofztogattya,
\S bús Szivek feliegét illy Szókkai ofzlattya:
Oh Tárfitim (mert mi tudjuk, kik óhajtunk,
Mely Sok veSzély ment már SokSzor által rajtunk,)
Oh Szenvedtetek T i , t ö b b , 's nagyobb ínséget,
Ád érnünk az íften ezekben-is- véget,
.Forogtatok Ti már a' dubos Scyllának
KöSziklás örvényin , mellyek ugatának*
A' Cykiopfoknak-is barlangját láttátok ?
Legénységieket hát noSza meg-iattsátok.
Mit a' bús félelem 1. Szép lefzfz még róla, ha
El-mulik a* vefzély* beSzéini valaha.
Sok viszontagságot Szükséget Szenvedjünk,
És Sok vefzélyt a kik Látiumba megyünk;
Á* végzéSek csendes hellyt ott mútatának
Ott meg aludt hamva fel-éled Trójának,
;
Aljátok ki a* sárt, légy etek .Legények;
SzomSzéd hajnaláig a' jó Szerentsének*
Vigafz^taláfokra ily eket hord elől,
Magát a' kegyetlen bú ? 's gond rágja beléig
Orczája Reménység .áruló vig czégét,
De Szivén a' méj Seb az elevenig ér*
TárSai gyorfan az prédához kéfzülnek ;
A' gazdag ebédre mind edgyüve gyűlnek*
Nyúzzák as Szép Szarvait amazoknak kezek $
A' belső réSzeit fejtegetik ezek 3
Némellyek bonczolyák, és fel-daraboly ák
'S a' még páradzó húft a* nyárfokra tolyák*
Bográcsokat helyre máfok. igazgatnak,
A' parton , *s alájok tüzet gyújtogatnak*
Majd régi erejek meg-friSsül hogy eSznek,
'S a'mint Sorba a' Szép gyepre düléngeznek*
A' kövér vad-husból jól tele töltoznek ^
D 2
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*S rá le-nyomtatóul Sok 6 bort ö'ntöznelr*
Hogy ©1-verte a' nagy ebéd az éhséget 5
Afztalt bontnak végzik már a* vendégséget*
El-veSzett TárSaikfelöl beSzéígetnek ,
Reménység ? 's Sélelem közt kétségeskednek.
Elnek~é ? vagy éppen moft haldokolnának ;
S már nem balyák bár nagy Szóval kíáltnának*
Kivált Eneás, hol búful OronteSen 5
Hol Amikus veSztét nyögi keServeSen :
Mcfr kegyetlen Sorsát forgattya Likusnak
Moft Vitéz Gi&snak 's Viíáz Kloánthusnak*
Már mind az ebéd mind a' beSzéd végbe ments
Hogy Jupiter alván a' magos égben fent
Nézi a' gáJJyákkal bé-Szott Tengereket,
A' földet ? partokat9 a' Sok ízíz népeket
'S hogy igy visgálodván ált az ég-közepén» ..
Szemét Lybiára Szegezte-ie éppen;
*S a midőn Sok dolgot hánytorgat Szivében9
A* hús Vénus könyvét áraSzt Szép Szemében*
És igy Szoílittya meg; Oh ki mindeneket,
Eirfz örökös juSsal, és SzórSz; menyköveket
Az éti Eneáfbm 's a' Trójai Népek, *
Elened oly nagyot ugyan mit vérének ?
Kiket midőn ezer veSzélyt Szenvedtek már,
OlaSz-ofzág miatt minden más fold ki-zár*
Lám hifzem e' vala Szavad Ígérete,
Hogy valaha innen JeSzSz Roma NeiMetej
E' Nép leíz torsoké Sok hires Vezérnek
Dárdanus földére ha maid viSzSza térnek^
Okét te e- Világ Királyivá teSzech
Ugyan hát moft "Atyám hogy jőve mis eSzed ?
Bizony e' vóít Sebem forraSztó flaftroma,
Mellyet Trója vdztQ Szivemben bé-nyoma:
Hogy
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Hogy bár itt Népemnek volt nagy hervadáSa ^
Ellenben majd amott leSzSz ki-virágzáSa:
De moíhis azon roSzSz Szerentse forgattya,
Ha elégled meg már oh Királyok attya f
Lám a* Görögöktől a* meg-menekedett»
Antenor hány vizén által verekedett».
'S És Iliriábá ment jó Szereimével 9
A' hói a* Timávut Sakad gyors vizével.
*S a* hegyek öblibol kilentz úg ágokkal
A' Tengerbe zuhan 's dűl zuggó habokkal*
S6t Antenor Padva Váróit, építette«,
Es Trójaiakkal ez helyt meg~ültett@*
Meg települt Népét nevezte magától ^
Le-oidván Trójai kardját oldaláról?
Minden bujdosáfi már moft menvén végbe^
NyugSzik a' régen várt csendes békeSségbe*
De imc mi & Te nemzetséged ^ ' s véred?
A' kiknek lakáSul az eget ígéred
Edgynéhány hajónkat (Szörnyűség) el-veSztvénf
Edgy valaki mérgét ellenünk gerjeSztvén,
Ehól mind tsak több több velzélyre akadunk j,
E$ OlaSz-orSzágtdl meSzSzire maradunk*
Ez oSztán9 ez ám a* KegyeSség jutalma!
. Ez a' nékünk igért Királyság hatalma i
Erre az emberek? és Iftenek attya^
MoSojog, és neki vidul ábráttya^
Olly mint mikor a* rát zivatart cfitittya ?
Űzi a' feli eget ^ az eget tiSjztittyae
Kis ajakotskáját módos edgy pár csókkal*
Mézeli Vénusnák^ '& ízóli hozzá illjy Szókkait
Ne fély Virtus &c. " "
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Eneás fáraSztván efzét egéSz éjjel*
Mihelyt az éj Szakát a' Nap üzné-Széjjel
Fel-tette magában hogy mindjárt el-járja,
'S meg kémlelje ez hely melyik Só ki-határja.
ZSivatag puSztát lát, benne hát kik laknak,
£ínbere}i e\ vagy tsak Szállás a' vadaknak?
Hová verte a fzéí, mind ki-tapogaísa ,
Hogy majd TárSainak kivül meg hozhafsa,
Edgy odvas ko-Szálnál d Súrü berekben;
El-rejti hajóit Setét? 's Sás helyekben.
Megy maga Akhátes lévén d nyomában *
Két Széles vas dárdát villogtat markában*
Elébe megy Vénus az erdő középen.
Mint edgy Nymfa v. Szűz Leány oly volt éppen,
Ruhája, fegyvere, ífjű ábrázattya,
Spártából való Szűz Leánynak mutattya.
Olly, mint mikor nyargal Rácz-orfzágból való
Harpalitze, 's véle Hebraft előz as l ó ;
Mivel konnyünyilát fél válra vetette
Mint vadáfz, 9s d haját a* Szél lebegtette.
Térde mezítelen; ruháit csomóba
Körözvén fel-fogta ? 's áll vélek ily Szdba>
Héj Legények! nqfza el ne titkolyátok*
Ha itt edgy bojongó Nénémet láttátok
9
Á vállára puzdrát, és Hijuz bort fázott,
*S Erre Sikoltva edgy dühös Vad-kant űzött*
Midőn Vénus tolok ezeket kérdezte,
Edgybe-Seleletét Eneás igy kezte:
Nem hallottam, nem-is láttam én Nénédet;
Oh hogy Szoliitgalak 5 oh jó Szűz Tégedet
Mert nem , nem halandó Sormád 's ábrázatod
Bír
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Bizony Tan , bizony nem emberi Szózatod.
Oh mert [ften vagy t e , vagy a Fébusnénnye,
Avagy a' Nympháknak edgy Szép Szüleménnyé®
Akár-ki vagy, kegyes Szemmel tekints minket,
Enybitsd bajainkat enyhítsd félelminket,
Mond-meg nékünk ugyan mi ég aíatr járunk ,Mellyik Sold határa et a' mi határunk,
A'.melyen Sem embert Sem helyt nem esmérvén:
Tévejgünk a' Szél-véSz *s a' hab ide vervén 5
Bizony -Sook tulkot öl meg néked jobb kezem 9
Kövér áldozattal oltárid vérezem.
Mond Vénus: Ezeket nem érdemlem éppen*
A' TyruQ Szüzek öltöznek ekképpen*
Szokás nékik tegezt hordozni vallókon *
És karmaíin Csizmát térdig a' lábokon *s a* u
-TöVÁhka

406-íízí Versnél igy van*

így SzólI, 9s el fordulván ragyog píros nyaka?
jo hajárdl drága Ámbroíia Szaga*
Sarkáig le-nyiílik hofzSzá ruházattyá,
'S edgy líren ASzfzoytíak lépéSe inutattjSo
Hogy Annyinak lenni Erieás esmérte,
így Szóll hozzá a' mint Szavával bé-érte:
Te~is oh Fiadhoz hogy vagy ily kegyetlen ,
Ily'hazug Sormával, bogy tsalSz himélletlen.
Jobb kezemhez mért nem kaptsolod jobb kezed? ]
Igaz nyelven Fiad miért nem kérdezed?
Halván örvendene mind két fDIem belé?
így dohog magába 's megy Karthágó Selé*
Vénus pedig köddel bé-borittya öket,j
*S mint ruhát réájók Ölti a' felböket^

Hogy
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Hogy valaki nieg-ne látná, Se illetné
Se kéftetné, úttyát fe-ne kérdezhetné,
Maga pedig Vénus magát fel-emelé,
Örömmel megy kedves PáSus vára-felé,
Ahol van Temploma, 's benne Száz oltárát
Mellyeket fútt gazdag Arabfok határaj
Hol a* Sok tomjén-füft az eget Stlbö2i ?
*S illattyával az.ujj virágokat gyó'zié
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( A ' többi következik.)

Tudofitás

a Magyar

Vers-irókhoz:

Ts Poots András Urnák 9 moft éppen CenSurí.
alatt léy6 bizonyos iráSai két Tomusbá Sognak Vili.
got látni ezen eSztendönek elso-felén ; az elso^
fzakáSz;titüíti'Sá léSzen e z : Lucrétzia
Filcigfzép-rofifc\
Afzfiöhyá.
Kinek példájába elöSzor . Aeneas Syl[
-viúsj moíí pedig az emiitett Poéta 9 a' hitetlen Fe-*
léségnek álnok Praktikáit ? 's edgyersmind edgy Jám-f
fcor Férjé tükörét adja eíölí* A* más Tomus elegyes^
Verfekbol fog állania Jelentyük a' Musák igaz fze-'j
rétojihek , hogy mindén válogatás nélkül egyenlof
Szeretettel lévén Kozzájok^ a' kik ezen Munkának-'
"úgy nevezett Homlok irájl WráttságóSari tenni méltóztatnak 4 Febrüáriús közepéig, MiSsilisbe útafittsák:
^iskóltzra; hogy a munkának eleibe tétetödheSs*
# Könyv-nyomtató Székeri;
A' Szeíedai Mását netn vett B. Olvafok megengedjenek;; ézécr fogyatkozás kifog pótaltairiiV
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