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Jó barátaimnak, köztük a leg
jobbnak. -

A kikkel egy-egy boldog órám 
Baráti körben eltelek, 
Emlékeik között a sor rám — 
Nem is tudom — kerül-e még?

E füzetet nekik ajánlva, 
Fogadják e csekélyke bért, 
Bár, úgy hiszem, kevés e hála, 
A gondtalan, vig perczekért. 
Ábránd a folytonos derült ég, 
Minőt mutatnak e lapok, 
Az élet láthatára szürkébb, 
Csak néha látjuk a napot.
A gond, akár hogy üzzük onnan, 
Szivünkre újra vissza száll, 
Legtöbb örömben fájdalom van, 
Legtöbb remény csak pókfonál.
De bárha ritkán is ragyog csak 
Jut egy sugár mindenkinek;
Kik néha erre tanítottak, 
Azoknak szántam e müvet.





A lantról.
Θέλω λέγειν Άτρείδας.

Ε gyönge lanton lágy szerelmi 
Vágyak helyett próbálgatom 
Az Atridákról énekelni 
Hős dalt, fellengő szárnyakon, 
lm, e magasztos tárgyba fogva, 
Az ének elhal idegén, 
Szétolvadoz, halkan susogja: 
Csupán szerelmet zengek én! 
Ez epedő, lágy, rezgő hangok 
Húrját haraggal tépve le, 
Magasra hangolám a lantot, 
Fennharsogón kapok bele. 
Tűzzel, miként kell hősi dalban, 
Herakleszt hadd magasztalom, 
Lantom susogja újra halkan: 
Csak szerelemről zeng dalom! 
Lemondok fényes álmaimról, 
Ti hősök Isten véletek!
Mást sem tud zengni lantom imhol, 
Csupán szerelmi éneket.



Az asszonyokról·
Φύσις κέρατα ταύροις.

Nézd, a természet a bikának, 
A küzdelemre szarvat ad, 
Kemény patát a paripának, 
Az oroszlánynak karmokat.
Gyors lábat ád a gyáva nyúlnak, 
Tanítja úszni a halat,
S repülni tenyerén tanulnak 
A légbe’ fönn a madarak.
A férfit felruházza észszel, 
S a nőkről megfeledkezik?
Őket se hagyja puszta kézzel, 
Szépséget osztogat nekik.
Hej! fegyver nincs is ily hatalmas, 
Hiába kelnél ellenük:
Mit érne harczi tűz ? mit a vas ? 
Leverne bűvölő szemük.
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Éjjeli látogatás. 
Μεσονυκτίοις ποθ· ’ὥραις.

A tájban, a mikor az égen 
A gönczöl éjfelet mutat,
S az emberek pihenve régen 
Aluszszák csöndes álmukat:
Ajtóm előtt kis Ámor állott, 
S veré kilincsét. „Hej! ki az? 
Ki zörget ott künn ? — rá kiáltok — 
Álmomból a ki felriaszt ?“
„Bocsáss be — szólott — nincs miért félj, 
Kicsiny, eltévedt gyermeket, 
Kit meglepett künn a setét éj, 
Megáztatott hüs permeteg.u 
Es oly keservesen sóhajtott, 
Hogy rajta megesett szivem, 
Előtte megnyitám az ajtót, 
Világot gyújtva iziben.
Biztatva: „Nó csak jöjj be szolgám!“ 
Előttem ott megálla im,
Egy kis gyerek, de szárnya volt ám, 
Picziny tegez s ijj vállain.
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A tűzhöz ültetém le menten, 
Mert reszketett a kis legény, 
Fagyos kacséit a kezemben 
Tartottam, úgy melengetém. 
Vizes haját is megtörültem, 
Engedtek a dermedt tagok, 
S a tüzvilágnál felderülten, 
Szemében már a kedv ragyog. 
„Ijjam megázott, — szólt nevetve — 
Jer, hadd tegyünk próbát vele, 
Hogy húrja el nem ernyedett-e? 
S fölajzva már kis fegyvere. 
Gyorsan, miként a méh szúrása, 
Találta szivem közepett, 
Aztán felugrott hahotázva, 
így szólva, szárnyán ellebeg: 
„Jó gazd’uram! az ég megáldjon! 
Ijjam nem érte semmi baj, 
Lám, véle a czélt eltaláltam, 
De szived, az megérzi majd!44
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Édes órám.
Έπὶ μυρσίναις τερείναις.

Lágy myrthusz lombon itt heverve 
Meg puha lóthusz levelen, 
Most hadd tekintsek a kehelybe, 
Jó szinborom hadd ízlelem. 
Óráim e legédesebbjén, 
Kis Ámor töltse poharam, 
Körülövezve hattyukeblén, 
Fodros ruhája vert arany. 
Sürögve járjon körülöttem, 
Kínálva lángoló nedűt.
Ah! mint e gyermek szárnya röppen, 
Oly gyorsan elfut életünk.
Por lesz belőlünk, egy maroknyi, 
Ha majdan a hant ránk borult, 
Mit érne hát sírkőre rakni 
Nyíló virágból koszorút?
A fűszeres lég illatárja, 
Nem hathat át a sir rögén, 
Nem! nem! sírom ha már lezárva, 
Rá balzsamot nem kérek én!
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De mig erem ver égve, forrva, 
Hadd szívjam most ez illatárt! 
Most hadd lehelje homlokomra 
A rózsa édes illatát!
Szép lányt ide! most hadd öleljem, 
Elűzve gondot és sóhajt,
A mig halotti tánczra lelkem 
Az alvilágba szállna majd.
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A rózsáról.
Tó ῥόδον τό τῶν Έρώτον.

A rózsa illatát a borral, 
Vegyítve vígan hadd igyuk! 
Rózsát fejünkre! szép csokorral! 
Haj rá! mulassunk! föl fiuk! 
Oh rózsa! gyöngye kikeletnek, 
Legszebb virág e föld felett, 
Kit fenn az Istenek szeretnek, 
Ékítve homlokuk veled. 
Rózsát tűz Ámor lágy hajába, 
Rózsát fon derekán körül. 
Oh rózsa! szerelem virága! 
Ha látlak, szivem úgy örül. 
Rózsát nekem! fejemre tűzve, 
Mig zengem Bakhusz mámorod, 
Míg ifjú tűzzel, gondot űzve, 
Szép karcsú lánynyal tánczolok.
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Szerelmi lakoma. 
Στεφάνους μέν κροτάφοισι.

Fejünkön rózsakoszorúval,
Mely ránk pirítja bíborát, 
Pohár kezünkben, félre búval!
Hadd kezdjük ünnepünk sorát.
Egy lányka — könnyű, karcsú teste, — 
A lant szavára tánczol ott,
Kezében a repkény övezte 
Thyrszuszbot széditőn forog.
Amott leomló lágy hajával,
Egy suttogó szavú legény,
Kiséri epedő dalával, 
Eresztve lantja idegén.
lm! a kis Ámor is közénk jő,
Az aranyos hajú gyerek,
Szép Küprisz is leszállt az égből,
És eljött Bakhusz is velek.
A szerelem- s boré ez ünnep,
Itt vannak mind ez istenek,
Az öregek közé vegyülnek,
S tréfálva elenyelgenek.
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A szerelem fáradalma. 
ϓακινδίνη με ῥάβδῳ.

Jáczint vesszővel jaj de szörnyen 
Elvert kis Ámor engemet,
Szalaszt hegyen fel, le a völgyen, 
Egy perczre sem pihenve meg. 
Mind egyre űz, mind egyre kerget, 
Mezőkön, erdőn, éreken, 
Hogy elepesztett a verejtek, 
Hogy megszakadt majd életem. 
Mikor egészen összekinzott, 
Szárnyával izzadt arczomon 
Legyezgetett s szelíden igy szólt: 
Lásd! mért szerettél oly mohón.
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Megzavart álom. 
Διά νυκτός ὲγκαθεύδον.

Éjfélre járt, pihenni vágytam, 
Ledültem ágyamon hanyatt, 
Bakhusznak édes mámorában 
Ringattam lágyan magamat. 
Tündér leánykák vig csapatja, 
Azt álmodám, hogy közre vett, 
Magukkal táncz közé ragadva, 
Forogtam széditőn velek.
S a mint lábujjhegyen kerengtem, 
Im pajkos, ittas ifiak
Gúnyos mosolylyal néztek engem, 
Nyilván az irigység miatt.
De én azért is csókra fogtam, 
Legyen hát irigyelni mit!
Haj ! átkozott, e pillanatban 
Eltűnt szememből mindenik. 
Émedten látom, hogy csak álom, 
Ledülök újólag hanyatt, 
Nagy bosszúsággal megpróbálom, 
Folytatni ismét álmomat.
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A galambról.
Έρασαίη πελέια.

Kedves galambka merre? mondsza! 
A légen átal honnan igy 
Sietve gyorsan? illatozva? 
Balzsammal kenve szárnyaid. 
Ki vagy? beszélj mi járatod van? 
„Anakreon küld engemet 
Ahoz, kiért a szive dobban, 
S kiért de még sok szív eped. 
Vénuszhoz irt egy kis dalocskát, 
Jutalmul engem igy kapott, 
Az δ szolgálatába’ most hát 
Mint látod, hírvivő vagyok. 
Itt a nyakamban e levélke, 
A kedveséhez viszem ezt, 
S ha elvivém, úgy azt ígérte, 
Hogy újra szabadon ereszt. 
De én, ha épen ő se kerget, 
Megtartom e szolgálatom, 
Elszoktam a mezőt, a berket, 
ínyemre nincs már a vadon.
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Azt újra mért keressem én föl? 
A hol csak vad bogyó terem, 
Mikor Anakreon kezéből, 
Kapom naponta kenyerem. 
Meg innom ad bort, éppen abból, 
Miből előbb ő ízelit, 
S ugrálva tánczolok, ha a bor 
Meghozza kedvem, felderít. 
Mikor ledül alunni gazdám, 
A szárnyaimmal legyezem, 
S ha én is álmos lettem aztán, 
Lantján elülök csendesen.
Most már tudod hát. Jaj! de kések, 
Előttem hosszú útam áll:
Lám ember! a kérdezgetésed 
Csacskábbá tett a varjúnál.
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A viasz Ámorról.
- Έρωτα κηρινόν τις.

Egy ifjú a minap piczinyke 
Viaszbabát árulgatott;
Megszólitám magamhoz intve: 
„Ezt a kis Ámort hogy adod?"
A munka mesterét dicsérte, 
És tetsze nékem szerfelett.
„Rád bizom, adj akármit érte, 
Te szabd meg! —ifjam igy felelt — 
A dolgot ám hogy tudd egészen, 
Nem én valék a mestere,
Csak úgy jutottam hozza készen, 
De hej! bajom meggyűlt vele.
Ha rátekintek — szólt sóhajtva — 
Azonnal lángra gyűl szivem, 
Gondoltam, jobb túladni rajta, 
Vedd meg, hogy haza ne vigyem/ 
„Add hát! — kiáltom — épen e kell, 
Hisz mindig ezt kerestem én, 
Nézd, itt van a pénz érte, tedd el! 
És a kis Ámor most enyém.
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De Ámor! oszt’ hevítsd e keblet, 
Gyújtsd lángra szivem percz alatt, 
Mert máskülönben tüzbe vetlek, 
S megégsz, hogy hamvad sem marad.
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A leányokról. 
Αέγουσιν αι γυναίκες.

„Nézz csak tükörbe! vén vagy immán — 
Mondják a lányok énnekem —
Nézd! homlokod tarolva simán,
Hajszál alig van fejeden.·
Mit én tudom s minek keressem, 
Kopasz miért lett homlokom?
Ha nem marad hajszálam egy sem,
Mit esne az nekem zokon?
Csak azt tudom, hogy életének
Örülni mindenek felett
S mulatni annál szebb a vénnek, 
Halála mennél közelebb.
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A fecskéhez. 
Ti σοι θέλεις ποιήσω.

Mondd csak, mi büntetést találjak 
Számodra fecske ? mondd magad, 
Hogy igy tevél te csacska állat, 
Kitépjem könnyű szárnyadat? 
Szakitsam-é a nyelvedet ki ? 
Hogy többet kis haszontalan, 
Ne tudj fecsegni, csicseregni, 
S ne költs fel kora hajnalon. 
Álomban ringatóza lelkem, 
Haj! láttam üdvösségemet, 
Babámat már-már átöleltem, 
S dalodra im felserkenek.
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Őrjöngés.
Οἱ μέν καλήν Κυβήβην.

A szép Cybélaért megőrült 
Attisz, beszélik e mesét, 
Bolyonga bérczre bércztetőrül, 
Kiáltva, híva kedvesét. 
Beszélik azt is, hogy vad ihlet 
Lepi meg Phőbusz papjait, 
Midőn Klarosz forrása mellett 
Iszszák morajló habjait.
Hadd mámoritson engem illat, 
Meg bortól habzó poharak! 
Babám! szivemre hadd szoritlak, 
Őrjöngni érted akarok!



A szerelem harcza. 
Θέλω θέλω φιλήσαι.

Elvégre szivemet feladva 
A szerelemnek megnyitom, 
Elég sokáig csalogatta
Reá mosolyogva csábitón. 
De gondolám, egy mosolyért, nem, 
Lelkem nyugalmát nem adom, 
Bíztam magamban és reméltem 
Szivemtől nyugton alhatom. 
Ámor, hogy nem fogott varázsa, 
Boszúra gyűl s ijjat ragad, 
Arany tegzére csap s kirázza 
Belőle a láng nyilakat.
Felhí kevélyen, hogy megadjam 
Magam, vagy vívjak véle meg; 
Szegény szivem meggondolatlan 
Fegyverre kelni nem remeg. 
Dárdám, paizsom harczra készen, 
Mellem nehéz vért fogja át, 
Akhilleszként kaczagva vészben, 
Ámorral kezdem a csatát.
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Már szinte-szinte szabadultam, 
Kilőtte már minden nyilát, 
Ott állott bősz haragra gyultan, 
Sebzetlenül hogy futni lát.
S mert nyila nem volt, boszujára 
Szivembe röppent nyíl helyett, 
Haj ! szivem őt magába zárva, 
Sebében szinte oda lett.
Mit érne most a dárda? vértem? 
Belül a harcz, a szerelem: 
Kívülről hasztalan kisértem 
Legyőzni, nincsen fegyverem.
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Gondtalan élet. 
Ου μοι μέλει τά Γύγεω.

Gygesz király kincsét, aranyját, 
Hatalmát nem irigylem én, 
Nem kéne, bárha ingyen adnák, 
A pompa, fejedelmi fény.
Csak rózsakoszorút kívánok, 
Árnyazza égő homlokom, 
Lebegjen árja illatának 
E hófehér hajszálakon.
Holnap mi lesz majd ? nem törődve, 
Csupán a mával gondolok:
Ki láthat a setét jövőbe, 
A koczka mit vet, hogy forog? 
Azért a míg a nap ragyog ránk, 
S homályba még nem öltözött, 
Töltsük vidáman minden óránk 
Habzó kupák s mosoly között. 
Bakhusznak egy-egy cseppet öntve, 
Mert egy betegség jő, lever, 
Azt mondja: már elég! ne többe! 
S könyörtelen tovább seper.
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Vesztett csata. 
Σύ μέν λέγεις τά Θήβης.

Hadd zengje Trója háborúit, 
És Thébé gyászát kobzotok, 
Más, a mi engem dalra buzdít, 
Lantom más bú miatt zokog. 
Vesztett csatámat sírva zengem, 
De nem lovas, gyalog sereg, 
Nem is hajóhad vert le engem, 
Nem gyilkoló zord fegyverek. 
Egy szempár tiszta kékje lőtte 
Nyilát reám, az ejte el, 
Legyőzve fekszik most előtte 
Szivem s kegyelmet esdekel.
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Az ezüst serlegről. 
Τὸν άργυρον τορεύον.

Számomra Vulkán! vert ezüstből 
Készíts remek ajándokot, 
Ne vértet, mert a harczi tüztől 
Keblem hevülni nem szokott. 
Hanem kupát készíts te! mélyet, 
Mihez hasonló csak kevés, 
De oldalára semmi égjelt, 
Csillagzatot diszül ne véss. 
Mit a bús Orion s a gönczöl, 
Meg a fiastyuk! egy se kell, 
Sem a Bootesz fényözöntől 
Ragyogva; mind mit érdekel! 
Szépen kivésve hadd övezzed 
Köröl borággal poharam, 
Maenadokat véss rá, gerezdet 
Szakítva, szedve vidoran. 
Borkádakat csinálj s azokba 
Arany nyomókat tégy bele, 
Vésd rá Bakhuszt, a mint ragyogva 
Tekint a vig szüretre le.
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Jó példák az ivásra. 
Ή γη μέλαινα πίνει.

A föld iszik, ha kérge száraz, 
S fának, virágnak inni ad, 
A léget issz’ a tenger árja, 
Hulláma attól nő, dagad.
A tenger árját a nap issza, 
Viszont a hold meg a napot: 
Mit tartanátok hát ti vissza, 
Ha inni kedvem támadott?
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A lánykához. 
Ή Ταντάλου ποτ’ έστη.

Mondjak, a Taotalosz leánya 
Hajdanta kőszirtté meredt, 
Pandion gyermekének árnya 
Az alvilágban fecske lett. 
Hát én mi lennék? a te őved, 
Mely derekadra rászorul, 
Tennél fejedre haj kötőnek, 
Csüggnék nyakadban gyöngysorul. 
Lennék a tiszta viz, miben te 
Fehér kacsóid fürdeted, 
Lennék olaj, hajadra kenve, 
Beillatozva fürtedet.
Oh! vajha lennék lányka tűkör, 
Mutassam arczod, s még mi több ? 
Nyomkodva édesen terűdtől, 
Lennék piczinyke csepp czipőd!
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Szomjúság. 
Δότε μοι, δότ ώ γυναίκες.

Bort lányok a kupámba gyorsan ! 
Töltsétek csordultig tele, 
Hogy égő szomjamat kioltsam, 
Tikkaszt a déli nap heve. 
Fejemre koszorúba fonva 
Virágos lombot hozzatok, 
Hogy sirja forró homlokomra 
Könnyét, a hűvös harmatot.
De hát szegény szivemre semmit 
Se hoztok, a mi csillapít? 
Szerelmet hüs virág nem enyhít, 
A bor nem oltja lángjait.
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A lánykához. 
Παρά την σκιην Βαθύλλου.

Pihenni hí, kedves leányka! 
E fának hűvös árnya itt, 
Hogy int feléd nézd minden ága, 
Hogy hajtogatja lombjait!
E tiszta csörgő kút alatta 
Reábeszélön hogy cseveg!
Ugyan ki az, ki elhaladva, 
Ne állna itt egy perczre meg?
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A kincsről. 
Ό πλούτος ει γε χρυσού.

Oh! hogyha nyújtanunk lehetne 
Aranynyal éltünk fonalán, 
Azt szerzenék magamnak egybe, 
Azt gyüjteném nagy gonddal ám. 
Hogy a halál, ha küldi hozzám 
Majd zordon hírnökét s el int, 
Mi kincsem, azt elébe hoznám, 
Cserében értem vigye mind. 
De hogyha a halál díjában 
Csupán csak életet kíván : 
Minek sóhajtozzak hiában? 
Mit sorvadozzak bú mián?
A kincsnek akkor mondd mi haszna, 
Ha végre úgy is meghalunk? 
Minek fakadjak hát panaszra? 
Terítve ime asztalunk: 
Üljük körül fiuk vidáman, 
Hadd hajtsuk a hegy mézlevit! 
Hadd lelkesüljünk mind a hányan, 
Kiket szerelmi láng hevít!
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Múlandó ólet.
Επειδή βροτός έτύχθην.

Mivel halandónak születtem, 
Átfutnom ezt az életet, 
A múlt időn kívül előttem 
A végzet mindent elfedett. 
Hogy merre visz jövőben útam ? 
Titok, hiában kérdezem;
Azért a gond emésztve búban, 
Lelkemre lánczot nem teszen. 
Nem oh! e szív, a melylyel érzek, 
A bánat rabja nem lehet, 
A mig az éltető verések 
Emelni tudják keblemet.
A mig napom le nem hanyatlik, 
Minek boruljon kedvem el? 
Tréfálva hadd mulassak addig! 
Hadd űzze gondom a kehely!
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Bordal.
"Οταν πίω τον οίνον.

Ha bort iszom, ha bor előttem, 
A bú, a bánat szendereg, 
Minek vesződjem ! mit törődjem! 
A gondok árán mit nyerek ?
Int a halál, bármint akarnám, 
Kérném, kegyelmet ngy sem ád, 
Csellel ki nem fogok hatalmán, 
Mit rontsam életem tehát! 
A mig előttünk ime bor van, 
A kínzó félelem helyett 
Igyunk barátim! mert a borban 
A bú, a bánat szendereg.
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Bordal.
‘Όταν Βάκχος είσέλθη.

Ha lelkem átaljárja a bor,
Elaltat minden bánatot,
Szép dalra nyílik ajkam akkor: 
Azt képzelem király vagyok.
Fejemre íme koronának 
Repkény-koszorut tűzve fel, 
Alattvalóm a gond, a bánat 
Előttem porban ott hever.
Nincs semmi gondom háborúra, 
Fiú ! kupát hozz! hadd iszom! 
Elesni bortól ittasulva
Jobb mint a harczban, a bizony!
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Bakhuszhoz.
Του Διός ό παΤς ό Βάκχος.

Mikor a Zeusz fiát, a vidám 
Bakhuszt magamba temetem, 
Lelkem ha véle mámoritám, 
A tánczra kedvet ád nekem. 
Mikor a bornak kéje ringat, 
Ajkunkon édes dal ered, 
S tapsokkal üzzük gondjainkat: 
Nagyobb gyönyört nem ismerek. 
A dal, a taps után pihennem 
A szépség istennője int, 
Keblén gyönyörben úsztat engem, 
S oszt’ tánczra perdülök megint.
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Kedvesemről.
Άγε ζωγράφων άριστε.

Nagyhírű festő! nosza! rajta! 
Vedd a kezedbe ecseted!
Jer! A babámat fesd olajba, 
A mint leirom őt neked. 
Tisztán előttem áll a képe, 
Oly hiven, bárha nincsen itt: 
Fesd barna, lágy haját elébb le, 
Dusán leomló fürtéit. 
Megolajozva puha lágyan, 
Művész kezeddel fesd oda, 
Alatta domborulva álljon 
Fehér vakító homloka.
Arnyazd szemöldökét setéten, 
De páros ivét ám sehol
Nem osztva meg, fesd észrevétlen 
A mint egymásba összefoly. 
Hogy eltaláld hü képe mását: 
Vedd a Minerva kék szemét, 
Vénusztól kölcsönözd varázsát, 
A mint epedő tűzben ég.
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Rózsát vegyítve tejfehérbe, 
Fesd azzal orrát, arczait, 
Piczinyke száját, rá beszélve, 
A mint a csókra megtanít. 
Gömbölyded álla kedvet adjon 
Megczirogatni, úgy csináld, 
Fess hónyakat, hol mondhatatlan 
Hogy egyesíthet annyi bájt! 
Körits vállára könnyű leplet, 
Ne sűrűt, félig fedve el 
Csupán alatt a hattyukeblet: 
így százszor jobban ingerel.
S a mit nem mondhatók ki szóval 
Hadd fesse azt a képzelet. . . 
Már készen a kép, szinte szólal, 
Azonnal rája ismerek.
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Ámorról.
Αί Μουσαι τον Έρωτα.

Ámort a Múzsák addig űzték, 
A mig megadta önmagát, 
Kacsóit rózsalánczra fűzték, 
S egy szép tündérnek átadók. 
Cythére jő, az anyja, kérve, 
Bocsátanák el gyermekit, 
ígérve váltságdíjat érte, 
Ott esdekel, könyörg nekik. 
A szép Cythére lágy szavára 
Elengedék a kis rabot,/ 
De ime ez, csodák-csodája! 
A szabadságon nem kapott. 
Hiába hívják, csalogatják, 
Csak mozdulatlan áll helyén : 
„Mit nékem — igy szól — a szabadság ! 
Rabságomat megkedvelém.*
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Bordal.
*Αφες αε τοις θεοΐσι.

Ne hagyjatok meghalni szomjan! 
Töltsétek színig kelyhemet, 
Hadd hajtsam azt ki egyhuzomban, 
Hadd mámorodjam tőle meg! 
Oresztész s Alkmeon kegyetlen 
Megölték hajdan anyjukat, 
Ezért lakottak mind a ketten, 
Eszük vevé a bűntudat.
De senki vérét én nem ontva, 
Csupán a hordó szinborát, 
Legyek tehát ennek bolondja, 
Hadd szívjam édes mámorát! 
Heraklesz a nagy fájdalomtól, 
Mondják, megőrült régidőn, 
Hatalmas ijját rázva tombolt, 
Verdeste tegzét rémitőn. 
Hajdant’ a hős Ajasz szivében 
ÖrjöngŐ düh viharja dúlt, 
Láncsáját forgatá kezében, 
Emelgeté pajzsát vadul.
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De én se pajzsot, én se nyilat 
Nem forgatok, csak serlegem, 
Csak koszorúmat, bor meg illat, 
Őrültté engem az tegyen.
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Szerelem jegyzék.
Ει φύλλα πάντα δένδρων.

Erdőn a hány levél s a mennyi 
Hullám a széles tengeren:
Szólj! számba tudnád mind-e venni ? 
Fel tudnád vetni hirtelen?
Úgy megfogadlak írnokomnak, 
Szerelmi számvetőm te légy.
Vegyük Athénét, irj fel onnat 
Vagy húsz szerelmet legelébb ;
Még tizenötöt tégy utánna, 
Evei se mondottam nagyot,
Aztán Korinthoszt véve számba, 
Jegyezz fel egy nagy csapatot.
Mert hát Achája a hazája
Szép asszonyoknak ezrivel, 
Lesbosz következik reája, 
Van onnan mit jegyezni fel.
Vedd Rhodoszt s Joniát egészen, 
Meg Káriát, mind összesen 
Szerelmem száma, nem tetézem 
Egygyel se, kétezret teszen.
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Mit szólsz ? ily sok szerelmet együtt 
Hogy bírhat egy szív egymagán? 
Hisz Szyriát nem említettük, 
Hisz még Kanoboszt elhagyám, 
Hiszen Krétát még fel se hoztam, 
Szerelmem ott teménytelen, 
Hol városszerte, utczahoszszant 
Ül diadalt a szerelem.
Ha még akarnád, elsorolnám, 
Hogy túl Gadeirán s Keleten, 
Túl baktra s ind határokon hány 
Szerelmem lángol énnekem?
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A fecskéhez. 
Σύ μέν φίλη χελιδών.

A fecske lám, cseréli, váltja 
Évente kétszer otthonát;
Itt vagy tavaszszal kis madárka, 
Itt vagy minálunk nyáron át. 
S ha jö az ősz, a ház eresze 
Pusztán marad, mészsz messzi le, 
Enyhébb vidékeket keresve, 
A Nílus folyó mentire.
De hej ! e szívből a szerelmek 
Nem költöződnek igy soha, 
Itt töltik az őszt, itt telelnek, 
Nem űzi semmi sem tova. 
Egyiknek im most nő a szárnya, 
Nyugton nem ül pillautatig,) 
A másik még tojásba zárva, 
Most kél ki ép’ a harmadik. 
Ott vannak im az öregebbek, 
Ápolva a kicsinyeket,
S ezek, nagy ég! hogyan csipegnek! 
Nem tartva sohse szünetet.
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Oszt’ e kicsinykék fölnevelve 
Nevelnek újra másokat, 
Hogy férhet el mind e kebelbe! 
Csudám, hogy szerte nem szakad. 
Oh Istenem! mi lesz belőlem? 
Szivemben egy egész sereg, 
A szerelem hogy meg ne öljen, 
Elűzni módot nem lelek.
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A lánykához. 
Μη με φύγης 'ορώσα.

Ne fuss úgy homlokom havátul, 
Kedves leányka oh maradj!
Bár éltem rég a nyár szakán túl, 
S te el sem érted még nyarad. 
De oh! sóhajtanál úgy értem, 
A mint sóhajtok érted én!
Nézd ! íme e virágfüzérem 
Piruló lány neked szedém.
A rózsa napkelet hevében 
Ott fekszik a liljom haván,
S szinök nem illik egybe szépen? 
Ép’ úgy, a mint te s én babám!
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Európa képéről. 
Ό ταύρος ούτος ώ παΐ.

Nézd gyermek a bikát e képen: 
Zeusz az, mernék fogadni, lám 
Az ott a hátán festve szépen 
Európa, a szidoni lány.
Nézd meg csak őt, a mint az árba 
Vetette vakmerőn magát, 
Lábával a vizet kapálva, 
A széles tengert uszsza át.
Kívüle más hogy is lehessen, 
Mert melyik ilyen vakmerő?
A nyájból át nem úszik egy sem 
A tengeren, hacsak nem ő.
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Hiábavaló tudomány. 
Ti με τούς νόθους διδάσκεις.

El! el! ti hírneves tanítók; 
Mit ér nekem az iskola!
Hol bölcselegni megtanittok, 
Szeretni s inni nem soha.
Tanítsatok meg erre! borral 
Hadd úsztatom meg lelkemet;
Hajam fehérül im a korral, 
Elvezni hát, a mig lehet!
A forrás jéghideg vizében 
Menj! hütsd le serlegem hevét, 
Iszom fiú! ringatva szépen 
Lelkem, ha mámoros levék. 
Elöbb-utóbb, jókedvű szolgám! 
Uradra ráborúl a hant,
S oszt’ vége; hej! hiszen tudod tán, 
Hogy bort nem isznak ott alant.
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A tavaszról.
’Ίδε πώς έαρος φανέντος.

Nézd a tavasz hogy újra eljött, 
S eltűnt a zordon tél hava, 
Lágyan fuvalnak enyhe szellők, 
Bimbózni kezd a rózsafa.
Itt vannak ime már a gólyák, 
Vadludak úsznak ezrivel, 
Az erdő lombos takaróját 
Már öltögetni kezdi fel.
Nézd ! mint süt a nap tiszta fényben, 
A szürke felhők oszlanak.
A földműves munkál serényen, 
Nyomában búvik, kél a mag.
A szöllőtőke nézd hogy ontja 
Vágott sebén a könyeket, 
Megrakva dúsan ifjú lombja 
Viruló fürtöt rejteget.
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Fiatal öreg.
Έγώ γέρων μέν είμι.

Bár vén vagyok, de még italban
Sok ifjúval versenyzenék,
A tánczra is rá áll a talpam,
Ha hallom a hivó zenét.
Nem kell nekem bot hogy segéljen, 
E kancsó minden fegyverem: 
Kinek van kedve küzdni vélem? 
Lássuk, kié a győzelem?
Fiú! kupát hozz! csordulásig 
Méz ízű borral, hadd igyam!
Bár vén vagyok, de meg se látszik, 
Tréfálva tánczolok vígan.
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Ha bort iszom. 
Ότ’ εγώ πίω τον οίνον.

Ha bort iszom s átjárja lelkem 
A szöllőtőke balzsama, 
Múzsámat édes dalra keltem, 
Szól ajkamon vidám dana.
Ha bort iszom, pusztul a bánat, 
A légben oszlik szerte-szét, 
A tépő gondok messze szállnak, 
Szivem nem ismer bajt, veszélyt. 
Ha bort iszom, ha izelintem 
Gondüző édes cseppjeit, 
Szép rózsaszínben látva mindent, 
Tréfára pajzán kedv hevít.
Ha bort iszom, nyíló virágból 
Fejemre koszorút teszek,
S mig lelkem ifjú tűzben lángol, 
Ez élet százszor édesebb.
Ha bort iszom, ha habja ringat, 
Az öblözött kupák felett 
Kitárom jó barátaimnak 
Melegen érző szivemet.



Ha bort iszom, édes gyönyörrel 
Lánykámat átal ölelem, 
Keblemből lelkesülve tör fel
A dal tehozzád szerelem!
Ha bort iszom, a mit megittam 
Tudom hogy az csupán enyém, 
Azért iszom hát holtomiglan, 
Azontúl úgy sincs több remény.
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Ámorról. 
Έρως ποτ’ έν ρόδοισι.

Kis méh pihent a rózsa kelyhén, 
Nem látta Ámor s hozza nyúl, 
A méh ezért haragra kelvén 
Megszurta irgalmatlanul.
Ámor futott, repült sikoltva 
Anyjához: végem! meghalok !
Kis szárnyas kígyó, vagy mi volt a? 
Megszűrt, sebem jaj hogy sajog! 
Ott a mezon künn a parasztok, 
Hallám, hogy méhnek nevezik. 
Nézd! nézd anyám! eként panaszlott 
8 mutatja fájós kis kézit. 
Mosolygva válaszol az anyja: 
Ha fáj a méh szúrása ládd, 
Hányszorta jobban fájhat annak, 
Kit nyilad a szivén talált?
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Ivás közt.
Ιλαροί πίωμεν οίνον.

Vígan mulassunk iddogálva, 
Hadd zengjük a bor istenét, 
A tánczot a ki feltalálta, 
Ki szereti a dalt, zenét. 
Édes testvére szerelemnek, 
Jó kedvet éleszt itala: 
Bortól a gondok elpihennek, 
A bú eloszlik általa.
Mikor szinborral telt kupámat 
Elém teszik csinos fiuk, 
Pusztul szivemből a bubánat, 
A szél sodorja, messzi fut. 
Hamar tehát kupámba a bort, 
Mondjunk a gondnak jó’jszakát; 
Ugyan mi szikra haszna abból, 
Ki véle gyötreti magát. 
Kérdem: tekinthetsz-é jövődbe? 
Magad hiúban ámítod, 
Vastag lepellel van befödve, 
Az emberélet mély titok.
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Hadd csókolgassam hát a kelyhet! 
Hadd szívjak édes illatot!
Csinos leánykát hadd öleljek! 
Vig czimborán hadd mulatok!
Ki kedvét a búban találja, 
Csak töltse könynyel két szemét, 
Mi meg mulassunk iddogálva, 
Hadd zengjük a bor istenét.
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Jó természet.
Ποθέω μέν Διονύσου.

De szeretem bortól hevülten
Ha tombol a táncz szilajon, 
Ha csinos ifiak körültem
Borozva hallgatják dalom. 
De ha fejemre tűzve jáczint,
Előttem ékes lánysereg,
S szól ajkamon a tréfa játszin: 
Hej! semmit úgy nem kedvelek. 
Kaján irigység nincs szivemben, 
Rút boszszuvágy ott nem lakik, 
Gonosz nyelv nem sebez meg engem, 
Kerülni szoktam nyilait.
A lakomáknál a garázda 
Czivakodást nem kedvelem:
Lelkem megárad bortól ázva, 
S mindenki jó barát velem.
Vig tánczra kelve, zeneszóra 
Szép lánysereggel reggelig, 
Hoppon mulatva, gond oszolva,
Az élet szépen eltelik.

— 55 —



A tücsökről. 
Μακαρίζουν σε τέττις.

Kicsiny tücsök te! boldog állat 
Ki ághegyén a harmatot
Édes gyönyörrel iddogálod 
S vidám danádat hallatod. 
Országod oly nagy kis királyka, 
Azt sem tudod, hogy mekkora; 
Tiéd a rét s mező virága, 
Az erdő lombos sátora.
Te vagy a nyár végső dalossá, 
Mindenki is szeret, beczéz;
A földműves le nem taposna, 
Hisz egy parányi kárt se tész.
A költők szeretik danádat 
Hallgatni csendes éjszaka, 
Ki zengő hangoddal megáldott 
Kegyel Apolló is maga.
Te, a kit vénség soh’se tör meg, 
Nem bántja kedved semmi sem, 
Kit szenvedélyek nem gyötörnek: 
Kis Isten! az vagy, azt hiszem.
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Furcsa álom.
Έδόζουν ό'ναρ τροχάζειν. ·

Azt álmodám most egyik éjjel 
Repültem könnyű szárnyakon, 
Csapongva fel s le szerte széjjel 
Mezőkön, erdőn szabadon.
De könnyű szárnyam mind hiába: 
Kis Ámor üldözőbe vesz, 
Ólombilincsben bár a lába, 
Csak végre megfog, megsebez. 
Hogy mit jelent e furcsa álom, 
Magamban hányom és vetem; 
Kulcsát szivemben itt találom: 
Jelenti sorsom, végzetem.
A szivemet megvédtem eddig, 
Leányszem hogy nem ejte meg, 
A sok közül mig mégis egyik 
Rabságba hajtott engetnet.
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Ámor nyila.
Ό άνηρ της Κυθηρης.

Szikrázik a vas tüzhevében, 
A mint a pöröly rászakad: 
Vulkán kovácsol műhelyében 
Ámornak éles nyilakat. 
Megédesíti, mézbe mártja 
Aphrodité a nyíl hegyit, 
Mig Ámor sok szív bánatára 
A mézbe mérget elegyít. 
Ekkor csatából térve vissza 
Robog be a had istene, 
Kezében dárda reng s paizszsa, 
Büszkén tekint körül szeme. 
Fitymálja gúnyosan lenézve 
Az Ámor könnyű nyilait: 
Emelgeti hogy mily nehéz e? 
Próbáld meg! szól az, s megtanít. 
Alig hogy ezt kimondta, nyomban 
Repült a nyíl a szó után, 
Találva Mars, a fájdalomban 
Megállni lábán sem tud ám.



De fáj! kiáltja, vedd ki mindjárt! 
Nehéz, nem bírom, megszakaszt! 
Küprisz kaczagva nézi kínját,
S Ámor szól: néked szántam azt!
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A szerelem veszedelme.
Χαλεπόν τό μη φιλησαι.

Bizony nehéz az nem szeretnünk' 
S viszont szeretni is nehéz,
De nincs e földön nehezebb, mint 
Mikor szerelmünk ránk se néz.
A szerelemben nincs nemesség, 
Az ész, erény ott hasztalan, 
Ki azt akarja hogy szeressék, 
Elég ha bőven pénze van.
Oh átkozott! ki pénzre nézett 
Először s rajta kapkodott, 
Ezért csaták, gyűlölködések, 
Sok bajra mind ez ád okot: 
Testvér a testvért megtagadja, 
Apjokra törnek a fiuk;
S a legnagyobb baj, hogy miatta 
A szerető szív tönkre jut.
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Az öregről.
Φιλώ γέροντα τερπνόν.

Mint szeretem, ha sorba állva 
Ott tánczol a vén ifian: 
Vénnek mutatja csak szakálla, 
De ifjú lelke, szive van.
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Dáridóban.
Δότε μοι λύρην Όμηρου.

Melyet Homérosz vert dalolva 
Oh add a lantot én nekem, 
De vérmes húrját tépd le róla: 
Nem zeng csatákat énekem.
Hamar kupát hozz! meg sem állva! 
Mint egy király parancsolok;
Megtöltve istenigazába, 
Mig habja szélén nem csorog. 
Ha áthatott a forró balzsam, 
S kedvem csapongva tánczba von, 
Ajkamról vidám dal ha harsan, 
Édes mámorban szilajon: 
Melyet Homérosz vert dalolva, 
A lantot akkor add nekem, 
De vérmes húrját tépd le róla, 
Vig dáridót zeng énekem.
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A festőhöz.
’Άγε ζωγράφων άριστε.

Festő! művész! jer! oh figyeld meg, 
Hallgasd a Múzsa lágy dalát,
Mint zeng a lanton hő szerelmet. 
Hallgasd a méla fuvolát.
Es fess örömben úszó várost, 
Művész kezeddel énnekem, 
A melyre Bakhusz kedvet áraszt, 
S dal, tréfa utczán, téreken. 
Szerelmeseknek fesd le benne 
Enyelgő, mulató körét,
Es még, ha vásznon le lehetne, 
A szerelemnek gyönyörét·
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Bakhuszhoz. 
Ό τον έν πόνοις άτεφή.

Ki tettre buzdít ifjú serget, 
Mulatni reggelig tanít, 
S bortól hevülten tánczra serkent: 
A vidor isten ő van itt. 
Megérkezett, az embereknek 
Készítve édes báj italt, 
Mitől a gondok szenderegnek, 
Minek nyomán a bú kihalt. 
Ápolja gonddal a gerezdet, 
Mely még a szöllőtőn pihen, 
A melynek még a nedve veszteg, 
Mint gyermek alszik szelíden. 
Hogy majd, ha a bogyója érett, 
S belőle mézes bor fakad, 
Legyen, mitől kedvünk megéled, 
Mitől szivünk hő lángra kap. 
Legyen, mi buzdít és erősít, 
S megédesíti perczeink, 
Az egyik ősztől másik Őszig, 
Mig vissza-vissza tér megint.
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Szüreti dal.
Τον ριελανόχρωτα βότρυν.

Leányok, ifiak csoportba’, 
Vállán kosárral mindegyik, 
Ott künn a hegyben sürgve forgva 
Az ért gerezdeket szedik.
Kádakban itt izmos legények 
Nyomják a szöllő mézlevét, 
Zeng ajkukon szüreti ének, 
Harsogva Bakhusz szent nevét. 
Kedvtelve függ a tellő hordón 
Szemével ifjú és öreg, 
A melyben már pezsegve forrong 
A drága újszülött gyerek. 
Ha majd kiforrott, majd ha iszsza 
A gyönge agg s megrészegül, 
A vére pezsdül, éled izma, 
A gond szivéből száll, repül. 
S mint egy bűbájos csodaszertül, 
Ifjú erő, tűz hatja át, 
Remegő lábbal tánczra perdül 
Lengetve hófehér haját.
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S az ifiu szerelmi lángja 
A bor hevétől felgyulad, 
Reá les im az alvó lányra, 
Ki ott hever hüs lomb alatt.
Ott fekszik harmatgyönge testtel 
Elnyúlva a pázsit szőnyegén, 
Ajkáról ám hogy volna rest hej! 
Egy csókot lopni a legény?
Nem szól, csak átkarolja s ellen 
A lányka mind hiába mondj 
Mert Bakhusz pajkos telhetetlen, 
Mámorban úszva igy csapong.
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Aphroditéről.
*Άρα τίς τόρευσε πόντον.

Valóban hát halandó kéz-e 
A mely e márvány lapra itt 
A zajgó tengerárt kivéste, 
S hullámzó fodros habjait? 
Ki e művész, ki oly magassan 
Leikével ég felé repült?
S Küpriszt, a bájos istenasszonyt 
Ide lehellte remekül?
A kit a tengerárja renget, 
Ruhája fényes tiszta hab, 
Kebléből látni annyit enged, 
A mennyit épen csak szabad. 
Ott ringatózik félig alva, 
A sima csendes ár felett, 
Mint nyár levél, mit szél fuvalma 
Sodort rá, fel s le tévelyeg. 
Evezve hajlik gyönge karja, 
Előtte hab szakad, tolul, 
Mely rózsakeblét eltakarja, 
Köríti hónyakán alul.

- 67 — 5*



Gyűrűzve terjedez körülte 
A hullám szét a kék vizen; 
Ibolya ágyon igy feküdne 
Fehér liliom, azt hiszem. 
Virgoncz delfineken kisérik 
Küpriszt a szerelem s a vágy, 
Kaczagva álnokul a vérig 
Sebzett sziveknek jaj szavát. 
Es im körébe gyülekezve 
Testét a pajkos kis halak 
Meg-meglegyintik tréfa közbe, 
Mosolygva a mint tovább halad.
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A rózsához.
Στεφανηφόρον μετ’ ίρος.

Midőn a visszatért tavasszal 
Az enyhe lég bimbót fakaszt, 
A kit dalunk most zeng, magasztal: 
Viruló rózsa te vagy az! 
Te istenek gyönyörűsége, 
S a földieké ide lenn, 
A grácziák felséges éke, 
Jelképed égő szerelem.
Bár tüskebokrokon tenyészel, 
Kedves vagy ám mindenkinek, 
A ki feléd nyúl gyönge kézzel, 
Tüskéd hisz azt nem sebzi meg. 
Téged szeretve gonddal ápol 
Aphrodité szép gyermeke, 
Részed van a költők dalából, 
Múzsáknak vagy kegyencze te. 
Nem rózsakaruaknak Írják 
A költők a tündéreket?
Nem rózsaujjal hinti pírját 
A hajnal a vak éj megett?
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Nem rózsaarczczal festve-é le 
A szépség istenasszonya? 
S Bakhusznak örömünnepére 
Van rózsa nélkül lakoma?
Ha szirmod hervadt, össze fonnyadt, 
Színed kihalt, tüzed nem ég;
Egyet nem vesztesz, illatodnak 
Bűbájos árját, kellemét.
Nehéz betegnek gyógyítója 
A balzsam, melyet szirmod ad, 
A korhadástól őrzi, ójja 
A sírban nyugvó holtakat. 
Bimbó korában, hervadóan 
Ki kedves egyaránt nekünk, 
Hogyan jövél e földre, honnan? 
Hadd mondja azt is énekünk. 
Midőn megnyílt a tenger árja, 
Hulláma foszlott, szakadott, 
S a szép Küthérét a világra 
Hozák a kékellő habok: 
Midőn fegyverbe öltözötten 
A Zeusz fejéből hirtelen 
A harczos Athéné kiszökkent, 
S az istenek közt megjelent: 
Akkor egy uj, leírhatatlan 
Csodás virágot szült a föld,
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Oly szépet, bájolót, hogy abban 
Az isteneknek kedve tölt.
S hogy szebb legyen még, im a tüskén 
Bimbót neveltek, hő tüzest,
A mely ragyogva égve büszkén 
Miként a Bakhusz arcza fest.
Belélehellték végre drága 
Kifogyhatatlan balzsamát: 
így jött a rózsa a világra, 
Melyet szivünk hő dalban áld.
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Megifjodott öreg. 
Ότ έγώ νέων όμιλον.

Ε tánczoló vig ifjú körben 
Ah újra ifiu leszek,
A tánczczal úsztat kéjgyönyörben 
A bűvölő emlékezet.
Szakíts virágot, kösd füzérbe 
Cybéla jer! mosolygó lány! 
A rózsa bimbó nyár tüzében 
Hadd égjen homlokom haván! 
Hadd, mig az ifiak körülem 
Tombolva járják tánczaik, 
Lelkem sok éven át repüljen 
S legyen, miként ők, ifjú, vig. 
Föl gyorsan a habzó kehelylyel! 
Ajkamra vidám czimborák: 
Nézzétek e bölcs szürke fejjel 
Felejti fürtjeit, korát.
Ujjongó dalt még énekelhet, 
Bánatra kedve nem fajul, 
Csókolni tudja még a kelyhet, 
Mulatni tud még szilájuk
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A szerelem bélyege.
’Επ’ ίσχίοις μεν ίπποι.

Lovak csípőjén sütve bélyeg, 
Hogy tudd kinek tulajdona, 
Hogy mással össze ne cseréljed, 
Fegyvert visel a katona.
Ki a szerelmes rátekintek,
Egy percz se tölt s megismerém: 
Szivébe nézek, egy picziny jegy 
Van ott beégve balfelén.
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Aggkorban. 
Πολιοι μεν ·ημιν ηδη.

Fejem megőszült, fürtjeimnek 
Fehérük minden szála im, 
Szép ifjúságom búcsút intett, 
Az aggkor nyomja vállaim. 
És tűnni látom hej! örökre 
Az élet legszebb idejét, 
Rágondolok s hej! sírva, nyögve 
Tekintek zord halál feléd ! 
Oh mert setét a sírnak éje, 
Hová ijesztő ut vezet, 
Mert a ki már leszállt a mélybe, 
Az vissza sohsem érkezett.
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A kincsről. 
Ό δραπέτας ó χρυσός.

Mint hütelen rabszolga szökve 
A kincs, arany szélszárnyakon 
Fut tőlem s fusson bár örökre 
Nem űzöm, kergetem vakon. 
A gond miatta mit gyötörjen? 
Ha megvet ő, mit űzzem én? 
Hagyom szaladjon messzi tőlem, 
A kincs, ez álnok szökevény. 
Lelkemből a gondot kihajtva, 
Vigyék, sodorják a szelek, 
Lantot veszek kezembe, rajta 
Édes szerelmi dalt verek.
S lelkem belőle azt tanulja: 
A dal aranynál többet ér!
S mikor a szökevény rab újra 
Hazug csengéssel visszatér, 
S szivem körülkeríti csábja, 
Lantomtól elszakadni készt: 
Hiú törekvés, mind hiába, 
Varázslatával nem igéz.
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Távozz arany! menj! meg se hallom 
Csengésedet, hiába hí!
A szerelemről szebb a dallam, 
Zengőbbek a húr hangjai.
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Az elnyelt Ámor.
Στεφος πλέκων ποθ’ ευρών.

Rózsát szedek, füzérbe fontam, 
S a rózsa közt Ámort lelém, 
Piczinyke szárnyán csípve nyomban 
A levegőbe emelém.
Boromba meritém s lenyeltem; 
Azóta haj! a szerelem
Folyvást belül ott gyötri lelkem, 
Szárnyával csikland szüntelen.
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Tavaszi élvezet. 
Ti καλόν έστι βαδίζειν.

A harmatos tavasz de kedves! 
Andalgni bársony zöld gyepen, 
Midőn Zephyr fuvalma repdes, 
S átfoly a bérczen, völgyeken;
A kúszó tőkét nézni, drága 
Könnyét mint készül önteni, 
Mint hajlik ivre a bor ága, 
Nem kedves ez? nem isteni?
Meg szép leánynyal nagy titokban 
Lugasba rejtekezve el,
Hallgatni a mint szive dobban, 
Édes szerelmet mint lehel!
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A szerelemről.
Τον Έρωτα γάρ τον αβρόν.

Hadd zengje lantom a szerelmet, 
Hadd zengje Ámort a dalom!
Oh mert e rózsaarczu gyermek 
Az égen, földön hatalom.
Nem győzi senki, semmi őt le. 
Uralg az istenek felett, 
És meghajolnak mind előtte, 
Igába hajtva az emberek.
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Anakreonról.
Aegyptusi Julianos dala. 

Ανακρέον ίδών ριε.

Láttam Anakreont, a boldog 
Vidám teiószi dalnokot;
Álmodtam róla, rám mosolygott, 
Arczán a jó kedv ragyogott. 
Magához intett s én azonnal 
Hozzá szaladva a nyakát 
Átfontam reszkető karommal, 
Csókkal boritám ajakát.
Vén volt, de szép azért, de kedves, 
Szeme a bortól tündökölt, 
Mert reszketett, kezén vezetve 
Kis Ámor segítette őt.
Id’ adta nékem koszorúját, 
Oly éde3 illatot lehelt,
Fejemre tettem, haj porúl járt 
Miatta e szegény kebel!
Mert kebelemben oh! azóta
A szerelem viharja dúl, 
E lángot semmi el nem oltja, 
A szivem meg nem szabadúl.














