
Kök Bétsbea 3. Feb. 1787. 

FILLIS* RAXkABASM 
TTften/ ki Lelkemet porból teremtetted, 
SL Edgy élo Lélekkel elevenítetted, • 
Mellyben f5: jófágod^ örök boltscílegcd 

Ragyog szereteted, hatalmad , fzentséged! 
Mit adjak] és hozzád oh mivel járuljakI • 

•Tifztaságod előtt, kegy eí-ne'-pirűljaki 
Igaz 5 fajtalanság még eddig teftemét 

Nem-fzennyezte; de fok bún lepte Lelkemet* 
SoRízor Törvényedről, mely eMelejtkeztem ! 

KöteleŰegemrÖl meg nem emlékeztem. 
Tudományom' 's hitem' -gyarapításában 

Nem fáradtam 's fziv.em' jobbitgatáfábatu 
To 5 pántlika, tűkor nélkül nem Miete ,.',;'. 

Eín'em ; rajtam tsak e' három iegitbefej 
Téliem' ezek által fzoktam piperézni* 

Szépségét nagyobb rdl nagyobbra tetézni*. 
Egéfzíz nap tükrömről fzemem' el-nem vettem 

Szép ábrázatomban reméljem' vetettem* 
Deli termetemnek volt oly méltófága, 

Hogy betsefebb légyeji> mint fzivem'jófágá* 
Szemem ide ?s tova forgott az uttzára ? 

Hogy egy világ' fiját vehetne tzéjjára. 
Szivemnek tilalmas teftí kivánfága, 

'*" Volt többnyire Lelkem'foglalatóffágas 

a. " . te 
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Azlfjáfág tüze gyenge veféimben 
Gerjedvén , el terjedt minden tetemimben» 

- Sokfzor könyövgöttem , 's.nem tudtam mit kéltem% 

Mint pengő tzhnbalomV Ménem'ditsértem^ 
Alafnifnát adtam *s hév fzivem máfutt járt, \ * 

• Mellyre nem vethete a' fzánakődás zárt. 
Ez edgy.foglalta vált heveskedő vérem, 

Várt gyönyörűségem , hogy már mikor érem* 
Azomban erre fern vala vezetékem 

A* tserides okoflag *s meggondolás nékem* 
Hanem mint a tSgas mezonn vitettetik 

A' fzilaj ló fékje ha uiegerefztetik; 
{Tgy rohan a fzivem* titkos kivánfága, 

Nem lévén femmiben álhatatoíTágá*. 
A' vak szeretet vdlt egyedül vezérem , 

Ennék áldoz vala mindenik tsepp vérein* 
'S hogy vefztem volna el örökösön.fzivem 

ANNA ! én orizo-Angyalom és Hivein! 
Ha líteni Lelked rofzfz indúlatimnak 

Zablát nem vet vala kívánságaimnak,* 
Ma a* fzeretetnek ártatlan TÖrvérinyét 

Le nem feftéd vala egyenes öfvénnyétf 
Hogy a* fzeretetnek tisztaíág< kútfeje 

Tsak fel-ne-zavarja ember* agyveleje; 
Hogy az efzköz a' melly párolTágra vezet 

Szabad, ha ártatlan fziv fog vele kezet > 
Hogy a* vég nem testi; de hogy 6 Felsége 

Bítsérteflék Vmeg ne serteíTék fzentsége; 
Hogy a ki abban él 's bé tölteni kéfzen 

Van , amiak öröme 's tsendefTége léfzen. 
Külső tsiklándozás Lelkét nem lántzolja, 

^.áfaonis gondolat ízivét nem kontzoljsu 
Az irigy fzáj nevét pirulva tifzteii, 

HsToha ínye, nyelve ráí méreggel teli, 
A* ' 
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A* menve növő hit* nem tsátsog felolle 
Rofzfzat; inert ártatlan SZÍV nézki tjel5ll«; 

SSt fzeplötlen hire mefzfzire kiterjed , 
És követésére fok jó fziv fel~gerjed, 

Minden Kifértetek' kellö-közepében 
Merpnn áll mint kofzál Tengerek1 öblében. 

Gyönyörködik az 5 gyönyörű terhében 
Ha boits Férjét látván nevethet ízemében, 

El-vét aJ fzivérSl mmden követ és bajt, 
Szájánn ki nem botsát foha keferű jajt 

Szive lítenének örök rendeléfen y 
Fundáltatik, 's fzentitl nyiigfzik végezéfen«r 

Hajót vett hálát ád» hogy végyen könyörög, 
Tsókolja ha az Ég ellene menydorog. 

Házi tifztét kezdi az Itten' nevesbe* 
Annak erejével véfz3 mindent kezébe* 

Életét ugy nézi, mint próba idejét, 
~ fyfeíiyben a' jóra kellfzátini efztendejét* 

A* haláltól nem fél: mert itt nyugodalmat 
Léi , el-hagy ván minden világi unalmat* 

Tadja* hogy itt vagyon le téve pálmája, 
Mint gyors futásának nyert arany almája* ~** 

Illjr felséges a* te tanitáfod ANNA I 
Mellyért légyen Égben eledeled Manna % 

Ki meg-viiágitád homállyos fzememet, 
Le-fzállitád habbal hánykódó véremet. 

Te módom illy jóért mit érdemlefzfztölíem, 
Hogy más Annát öntél egyfzerre helölíem fc 

Valamit adhatok, a'jó fziv's fzeretet, 
Melly általad boldog útra vezettetett. 

Szivem' titkos háza5 zárja alá téfzlek > 
Honnan koporfomíg foha ki nem véfzleJ^ 

Hozzám forró ;fzivéd azzal jutalmozom, 
Hogy Törvényeidnek éltemet áldozom* 

De 
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De kefe akaratom , minthogy tehetetlen, 
Ü3Bfrf • Magamtól jck tennem éppen lehetetlen, 
iS^Sjfteti minden Jdnák adója! Lelkemet 

Jii'\ Igazgasd, hogy néked fzenteljem éltemet! 
'< Adjad hogy úfzta. fzűz 's.okos Anyaiégyek, 

Boldpgíág késcrjen valahová megyek, 
-Hogy Lelkemnek légyen teJlyes tsendeffége, 

Midőn Sárházamnak lefzfz aJ haláL3lég£s__ ^ 
Edgy fzegény Gyermeknek 

' É N E K E . , 
Szegény vagyok 5s nintsen fok gyönyörűségem 

E3. világon; mert nyom tsak a5 íbkiníegem; 
De megadta líien belső csendeffégem, 

Hogy ezzel meg győzzem kemény ellenségem* 
Egéíléges vagyok.;, mi .hát tSbb iztikséges 

Hogy életeiTí légyen vidám' *s édefíeges ? 
A' "Gazdag fogj^afztya magát betegséggel, '•• • * \ 

Melly edgyútt-járV rá töltetett buvséggeL 
Engem5 bár az éhség* fokszor gyötör és mar* 

'5nyomor.uk éltemtől megíbfztani akar,. 
Még íem panaszolok, acrdl nem is félek, ': 

... Hogy az éhség miatt elhagyjon a' Lélek* 
Mint erositette gyakran bizodalmam' 

lítenem , jól tudom , 's mint leve oltalmam! 
Az éhség egyfzer majd ifjú életemet 

El-ragadván porba temété téliemet, 
El-áljúlván magam* elis felejtettem, 

. Imádságom Égre felnem emelhettem, 
Midőn könyórűiÖ Joltévöm' kezéből 

"Vett kenyérié ki vontt a' halál' verméből, 
Melly kedves ízű volt! nints oly gyönyörűség^ ' 

Melly ehezképéít nemtsupa keferüség, 
A5 Kenyér és a* viz mellyek életemet 

Tengetik $ vidittyák melly igen fzivemet / 
Jobb 
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Jobb az a* Gazdagok' fejér kaláttsánií;* 

Edesbb ez az Urak* flhoin jő borának 
Légyen áldott az Ur> kinek ditséretét 

Hirdetem vég nélkül örök fzeretetét* 
•Szivemet egéfzfzen tsak néki fzentelem* 

.. .-Minden indulatom' Egére emelem* 
Ha nagy léfzek erőm ?s két kezem kenyerem . 

Meg-nyeri; az időt mert el nem heverem, 
Annak felét — foha mertei-nem tagadom y 

Felét — oh nagy öröm / a' fzegénynek adoni* 
A' Gyermekség* 

Gyermek vagyok> és még az ártatlan öröm 
Nevettet 9 feimniben fejemet nem töröm* 

Nem tudom mi légyen a' mit fzenvedésnek 
Mondnak fzivet kinzó bá* *s eméfztödésnek. 

Még. jaoft a' világot virágzó mezőnek 
Nézem, meg ujjúiáít *s neveiéit Tzerzqnekf. 

Minden tellyes Ifién'. kegyelmeffégéveU 
. Örömmel lántzoló,szerelmeíTégéveL 

Nem tiídok még féméit #2 Élet' terhérÖI*- . ~ 
,- : ' A3 kemény fzufcfégnek fzpross kötelér&L" 
Az éjjel és nappal rám 6i;ömet hoznak* 

A' Tsillagok,. a' Nap 'vigságot okoznak? -. 
Oh Iften / engedjed hogy mig ifjáfágom- . 

Nyílik, hadd érezzem gyermeki virágom** 
Hogy igy a' bóldogfág* halmán mulatozzak, 

Hol a' virtusokká! ^dgyiitt vigadozzak* 
A' Virtushoz* 

fidldog. Virtus/ jövel zöld ifjúságomban * 
Tarts fáklyát előttem minden járatomban. 

Onts-ki ép formádban , hogy fzép képet vegyek , 
• Hogy % Jónak forró fzeretÖje legyek. 

Életemnek tsupán te adhatfz fzépféget, 
Egyébb fzénnel fefto rút feketeféget* 

Nints 
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Nints SL fzép ortzának feinini méltósága? 

Ha oda a' fzivnek felséges jófága. 
Ha te karonn nem fogsz, mint véfeeg tántorgok, 

A' Jűtcl eltérvén tsak á* bűnre forgok* 
£Je álly-ei mellÖllem hát kedves vezérem, 

Hogy néked szenteljem fzivben verS vérem** 
A" Matsha az Egér és a Fija. 

Matsfca) 'Kedves állatotska jövel az ölembe, 
Hadd rejtselek hozzád forró kebelembe / 

Jövel hadd tseppentsem tsókom' ajakadra. 
» l?gér) Ne menny fijam/ vigyázz fzemefen magadra. 

Mats,) Jövel/ ne hajts Anyád' oftoba fzávára, 
Nem igyekszem tudd ínég életed' kárára. 

Látod e? Diókat? ha meg tsókolgatlak, 
Néked adom, 's azzal dolgodra botsátlak. 

Fijú) Anyám/ láddmellyfzépen^sbaráttságofoö^iv/ 
Megyek -^- -w ' ' 

Az Anya) 
ne menny / mert ez hozzánk foha femhiv* 

Mats.) E' mézes pogátsát, e' tejetis, hidd el 
Tsak jöjj; odaadom, magaddal mind vidd el. 

Fiju) Illy kétfelé vonó dologban mit tegyek? 
Édes Anyám / engedd -majd tsak hozzá mégyeju 

Anya) Ne menny fiiam/ 
'"A* Fijű. 

• ugy de nékem hát míttsinál? 
Ládd melly betsületes, melly fzivefen kináL 

Mats.) Jer tsak kis oftoba/ —* 
A* Fijú) 

Anyám/ ne hagyj —rmeg-fojt. -; 
Ah te tsalárd nállad refzettebbet mi tojt / 

Anya( Meg mondám — már késő rajtad íegiteni, 
Körme konzul mert nem* lehet kinjenteni. — 

A' 
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A* ki tsak vaktában kinál ajándékkal, 

Vigyázz / az erántád nintsen j<5 fzándékkal; 
#S á 'k i a* j<5 tanátft megveti kevéllyen?. 

Kéfí) fegedelmeí-, hogy ofztán reméllyen*. 
Tudomány béli Újságok* 

A* melly felségeién jádzodott-a' Flóta' hangjai
va la ' meg bóldogált Fridrik^ fzintolyan nagy Mes
tere a* IL fflilkdmú hegedű húrjainak. A'iíu b. 
Fridriknik több kéziráCai között, fok iijj nóták* és. 
tántzok' kótáítis találtának ? a* uiellyeket a többek-
kel edgyütt Wollwr Tanáts Urnák ajándékozott a 
moftani Felség, és nem íokkára a' Muíikának barát-
tyai az '6 mefterségeknek nagy elomozditásával 
fognak nyomtatásban fzemlélhi. 

Gyáfzos fátyollal befedezett ortzával járnak a' 
Moldovai Másik az h]ó Fejedelmeknek Mauróhordáto 
Sándornak elvefztésén, kit minden nyilván-való ok 
néíkiil letévén a? Török Udvar, és Konftántzinlpoly-
ba hiván, fzerentsétlen efetének még boldogtala
nabb kimenetelétől nagyon félnek; mert ez a' Feje
delem nem tsak az7 hogy a Tudósoknak és Tudo
mányoknak nagy ofzlopa és gyámola vala; hanem 
az Országbajaitiak vállain fekvő terhe alatt a Tu* 
dományokat éjjeli nappali fáradozásaival íegiti vakv 
a ki más fzép könyveken kivúl, ez eíott edgy né
hány EfztendSkkel egy Ldíúontis dolgozott Fran-
tzia és két napkeleti nyelvéken* A Német,. Pran-
tzia , Deák , Muszka és Moldovai nyelveken kivűl, 
még edgy néhány napkeleti nyelvekeim ákadálly 
nélkül befzéll ; mindazáltal a' íiellvébe tétetété 
Ipfílánti Sándor Vajdáró.lis minden jót reményié
nek, a'ki 1780-ban.Oláh orfzági Vajdaságában Eu-
bftreftbcn egy Törvény könyvet irvári, kinyomtattál-* 
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ía és az Orfzág-' dolgainak jobb móddal való igazga
tására közönfégeíTé tétté* 

Edgy Auftriai Pl'ebánufnák értelme az utolsó 
tenetröl » Én nem visgálom azt , IU m. hogy az 
titólfó kenet vallyon Sákramentomé ? hanem rolla 
tsak azt jegyzem meg, hogy mind azoknak az írók
nak tzéljai ellen élnek vele? z melíyek erről gon
doltatnak emlékezni, vagy valóban-is emlékeznek; 
mert annak, a 'k i ezzel kivan élni, öfzve kell köt
ni a' Pap' könyörgésével a' magáét, és az Ifteni kegyel
met vele edgyütt kérni, mikor pedig már a nyaval-
lyák annyira elhatalmaztak a' betegnek tagjain , 
hogy minden érzékenységét el vefztette és efzén 
kivül vagyon, vallyon konyorögé ? nem; de ha 
fzintán efzén vóinais , vallyon a' Pap vigafztaláft 
vifzen é bé a fzent olajjal hozzája? nem/ {öt meg 
ijjed, ngy nézi a Papot ? mint az 6 halálának tsal-
hatatlan hkmondóját; konyörögé áz illyenbódúlásbaa..-
lévS ember? nem ; íot valakik ezen kéfzuleitel 
Játryák a' papot a' beteghez menni, mind igy ízol-
lanakí nints femmi reménység életéhez / mert már 
fiz vttolfó kenetetis feladták nékie* Következik hát, 
hogy ha nem egéfzfzeii fzükfégtelenis az utólíó ke
net, noha ennek elmulatását fenki kárhozatosnak nem 
tartya ; leg alább ollyan időben élnek ve le , a5 

melyben kárt, nem hafznot fzokott okozni. ,* 
A' Pefii Univérjitásban a Tőrvényi tehettség-

hén a* Tanulóknak fzáma 1 0 1 5 az Orvoji Tehet. 
5 6 , a'' Filofofiában 1 9 2 ; idetartoznak a három Se-
mináriumok, mellyekben vagyon 9 1 0 Ifijú. K Pofont 
iericletneJt nagyobb Ofkoláiban tanulnak aoSf-on 
a Kaffaibaiii 1104-én; a' Vkradiban ^ ^ - a n ; a6 

Petsiben, lOÍ^-en ; a' Zágrábiaihan 399*011, mind 
öfzvea' Magyar Orfzági 59 Gynináfiumokhín 710a* 
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