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A b í íttett há talatiií bilis tólöa betittétt j 
*OL Elhlküitúé már böí^feúságből vennem} 

De téléd hataggai hiít leheti!® teiutem í 
Tüdőm * hogy ífemtoircí ft lehet tie menö*fcffi# 

fia Galamb-begyembe z méreg foirfanaj 
Szám gyilkos fejedt* átkot kiáltana* 
De^ ha íz&tn feóllatía* 'S méreggel büzgána$ 
Akkprás- WT Lciketm jfCUttt movdioit*'. *' -

Bátot azért rongáld gyifzos életemet j 
Akát hagy akár mim &*>iftoriad fzíveítieti •• 
Nem idegeníttfe-el ínagadtái engemet! 

Vedd fzívedre* Jkívetö í Behí nagy kpgfettemé$ 
Fel-tett gono£sság*é? ragy tsak é&&Uw&%Í 

. A' ttiké tégedet Xefflmi kéntelens<% 
Nem Vont; hanem ts«k a* tsüpa fafrg 

HiveiMv mm -látod b<tól4U&v*rtf ** 
Mentem h^y^mmMmmMnsÜeműt ^^ " 
Hogy meg-ne rontsa át én egyetlen égy«fli«$ 
Kit fietetek* miit a* tulajdon 'Lelkemet.. * 

te magadat mlUm pbbm nem esméred ? ^ 
J& tudom én* hogy foly mindenik tfep terrf* 
FS tudom, hogy ha fel-tett v^ged': ékn*m érti i 
A' téinctit magad magadnak kwaired. 
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f44 $o$ ^ %# 
Lelkem I én~is tudok nézni fzemre fore> 

*S azért sem akartam hírt adni előre, 
Hanem halafztottam a'rendes idSre: 
Hogy hamar fe* légyen, fe* pedig későre* 

Ha a világ nyelvét vefzem gondolára, 
Űgy-is mindég kéfzen van a' gúnyolóra:, 
Jobb hát a' vért venni a* rendes folyóra 
Mint Betsillet nélkül ugratni Ziigóra. 

Vóit, Afzfzony, még pedig .jó Afzfzony a' neved 
SzeHtaéget ábrázolt régi tekinteted ; 
De ha magad* világ tárgyává ki-tefzed: 
A' uein reményit nevet ma holnap el-nyered. 

Hogy borítod gyáfzba difzes Nemzetedet? 
Ha kéntelen halja betstelen híredet; 
Sot a' ki távolrál esroért-is tégedet 
Tsuf mázzal feni-bé limes fzentségedet* 

S azt fiioudja : Nézd 2? tít fzent Penelópének 
Tartottunk, *s a* Brutus jó Feleségének 

- Moft ennek5 amannak, vagy más effélének 
Nézzük: Óh látod-é, miliyen tsüí'os ének í 

D e , bár femminek tartsd a' tíeíielenséget, 
'S fzenyvédjek éretted én-is kiflebbséget; 
Mit nyerünk ? Tégedet tfak a-z a.' tűz éget5 
SS nem érhetel kedved fzecént való véget. 

Obi majd ha ezt hallod: a* fzent Lukrétzia 
Méfféa^ vagy pedig tfaptuagó Hippia; 
Jó feleség helyett , Férj^opó Hárpia! 
Nem fzánod magadat "így öjég-roateátfia?,. 

jobb azért le-téfzed azt a'-diíhöfféget, 
Melly után nem érhetfz örvendetes véget; • 
A' helyett előtted tartsd a' tifeteíféget, 

^Állandó hűséget^ 's a' jó Reménységet, 
FiíHg vagyok ugyan a' kefemségbe; 

ü e a hogy éiMS, te-is maradj tifeteflfiígbe; 
Moft 
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Moft tekínts-hU míg élik* a* kékellrf égbe; 
*$ aiond-meg, kit láttál ott? Légy jó egéílégbe* 

Vagyok 
mindenkor magámból Bafoi!4 

* T*. F* A-

Szigetből H, R 
T 5 " a a* józan elme, mikor van magára» 
J L J L Ki lepik égvilág' meg-visgálására; 
Annak minden réfzen talál olly dolgokat , 

Mellyek méltók 9 hogy 6 tsndálja azokat* 
A* kékesiS égnek boltyát ha fzemlélij 

Az ISTEN' nagyságát abból meg-kélí; 
Ki a* Tíillagokat oda hellyheztette, 

Mint meg annyi fényes lámpást arra tette ; 
Ki a' napot 's hóidat hordozza ujjával« 

MelJyeket hafznunkraCsinált edgy fzavával^ 
Mellyeknek földünkhez olly kotelafleget 

Adott9 melly ha múlik 9 a' fóld-is.vét véget: 
Ki az efztendonek vi&ontagságait 

B&ltsen, él-rendelte, *s a'nap járáfait; 
A' nappal *s éjjelnek következeiéit 

Ki fzabta j meg-tartják 6k~is végzéfeit. 
Mikor a nap reggel rófa fzín poftáját $ 

Az Hajnalt ki-küldi * hogy kérdje 
Az 5 jövetelét hogy már ki-hírééiig * 

Es útját előtte az égen kövefle* 
Akkor az éjtfzaka* fekete gyáfcfzának 

Ofzli-k sűrűsége ferét homállyának, 
Meily el-is enyéfzik majdéglan egéMzen 

Látáfunk határán mihellyt a* nap léfzeö* 
Mihellyt ki-terjefeti tfmdóklo fogárit, 

*S kezdi pirítani a földnek határit; 
Ek-
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|£kkor mindeneinek van ujj vidiiiáfaj . 
Mellyet ad a teflnek éjjeli nyugváfa * 

A*madarak-is az erdőt énekléflel 
Jí^ngpztatják ekkpr víg Üryendezéfíel: 

A* fulemilétske el-kezdi nótáját, 
*S pieg-nyítja edgy vidám éneklésre fzájáí: 

A* rigó az erdSt 's raefcot hangoztatja; 
El-hat mindenfelé harfogó izzatja. 

A* patfirta magát fel *s alá ereízti, 
Jádzván 's izoldagalván unalmát eL?vefzti9 

Az árva gerlítze bas éneklésével, 
A' fákat sírásra híjfa nyögésével. 

Látja p-is meily fzép aViiyár'ákeflege > 
Abban nékie-is van gyönyörűsége. 

P e akarván venni víg hangját fzájára^ 
Vezeti bás fzivjs tsak gyáfeos nótára 

fje ha a* víg hanghoz bós-is elegyedik* 
A1 nóta fzépsége azzal nevekedik: 

így a> gerlitzének ha bás-i$ nyögéfe, 
Azzal feépiíl a több madár énekléfa, 

A' fölét hát jobban ez gyönyörködteti, 
Mikdr fzabottátját az Hajnal ktfveti. 

J£kkor ujjúit fzíne a* mezS* térjenek 
Ád új) kedveflé^et fzemünV nézéséheTr* 

A1 fu víHogtratja harmatos j5yó'ngyeit'v 

'JVf el lopj a fény Vei az emb^r' fzemeit. 
ffftik a virágok V fzép Wez<5s£get; 
- Okoznak a' fzemnek\ la^ 

Jfü-hotsátják fz^IJyel drága ilfatjokat: 
Kedyeltetik yelünk mindenként niagokafc 

A* kedves violák % mezőt bé-toltik , ' 
^Maja untságából elménkét fel-kSitik. 

A' rásák magokaí fzépen ki-terjefztik, 
Kellemes feagjofiat mefefzére ertfztik* 
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Az ékes? tulipán fel-ferken álmából* 
Ki búvik éjjeli nyűgös fzóbájábdl: 

ICöfzönri örvendve azTfíajnal, jövését, 
'S várja meg-űjjálva a* nap fel keléját: 

Mert mint Öfzve bűzt? magár az éjjelre; 
Ügy ki terjefzkedik , ba játhat reggelre. 

De mind ezek eként tsak addig vidulnak. 
Míg a' kellemes Nyár , 's a' víg Tavaft nyúlnak* 

De rniheljrt a' mord tél napjai itt léfznek, 
Ezek eágy fummában akkor el-enyéfznek,, 

Pe éppen e' téfzi fokkal édeflebbé 
Tavafz 's Nyár' fzépségét kellemtteflebbé. 

Ha mindig Nyár volna nem tetfzne fzépsége: 
Hogy Tél van, azzal aÖ nagyrakedveffége* 

Mert van az embernek olíyan terméfzete^ 
A'jónakris nállunk hogy ninríen, kellete ? 

Ha néba,rófzízal«is íeí-nest tseié^etik, . . _ 
'S kíyánatoflabbá azzaj nem tétetik. 

Légyen bár valami betsűlletés magyon 9 
De bá hozzá fzoktunk, már unalma vágyon t 

A' kinek mindd&Tztig vagyon eledele * 
Nem óhajtja nagyon tíltni hasát vele. 

A* kinek állandó tefte* egéfl'égef 

Nem érxi jó l , ennek iielly nagy betfeffége* -.__-* 
De a* kinek néha van »yavallyaffága? • ^y~ 

Az érzi jd l , hogy az egéflég riielíy.4xigau 
Melly jó hát a* dolgok bogyígy^tseriltetnek! 

A* jajból örömek 's ebből búk fzűletnekí 
Tudniillik; mivel úgy van kMetfzéjfe 

A* jónak , ha rofzízal van elegyedéfo. 
így tudja az ember a* jót meg-betsulni: 

így tud boldogságán igazán örülni, 
Ch ISTen! melly boltsek kezednek munkáit 

Millyep fzámtajpnok iia&lmad' tíudáji í 
'. * Míná 
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Mind ezen dolgokat melly boltsen végzetted í 
Akaiok magadat mint ki-jelentetted! 

En neved' áldáííal örökké dítsérem ; 
Ezt , míg élek, leg-f obb tifztemuek esmérem* 

Ugyan azon H. ?• 

*1J*STENem ! töményem' tsak Te benned vetem 5 

J l , Mivel azt más heljen meg-nem-is vethetem* 
Tenéked ajánlom éltemet lelkemet; 

Te nillad kerefem menedék hellyemet* 
-Az élet'habjai bánnyák hajotskámat, 

Hánnyák fzélvefzei któtsonakotskámat, 
KÖízálok s örvények' hörullettem, vannak, 

A fzelek s az habok már már rám rohannak; 
Akarják éltemet mindjárt el-ragadni, 

Es tettemet a* mélly örvényeknek adni. 
Akarják tsonakom* fm eí-áÖIlyefzteni, 

A* méllybe hol fogát az halál rám feni, 
De ha Te ki állafzfz mellém ©Italmomra, 

Nem lehetnek nékem femmi ártáfomra. 
Zug a' fzélvéfz? Nállad tsendefen nyugofzom. 

Háborog a' tenger? markodban alufzom* 
Hihorugjon o: én Hozzád foily a módom ; 

AUalad tsonakora' innen ki-ragadom, 
A' kofzil *s örvény-is addig bellyet adnak , 

Míg az ŰR' fzolgai innen ki-haladnak. 
A ' fzélvéfz, s azrbabak. fzűmetik magokat, 
^ A' még ki ragadják «zek tsonakjokat* 

Ok-is meg-hajolnak az ISTEN'fzavára; 
Moztíálnak vagy fzunnek parant&olatjára. 

Szűnjetek hát habok s fzelek í mert mellettem 
AVnagy I S T E N , kinek fzolgájává lettem. 

Adjatok hellyt *s utat hogy el.faaladhaíTak, 
'S edgy tsendes iri-töto xév-Pjroa kaphattak , • 

Az 
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Az honnan tsendefen nézzem 'hánykodástol*,, 
Es félelem nélkül halgafíam zugaitok* 

E' partra réfz fzerént immár l&hfttoltem* 
iSTENbez fzent Hittel mert magam* tsstoltgm* 

Ollyan rév part pedig a2 Bn bizodalma, 
Mellyen a* fzeleknek nints femmi hatalma* 

Ide a' fzélvefzek 's az habok nem-férnek, 
A* kik ide jutnak nyugodalmat érnek. 

E* parton léfzen hát nékem~is nyugváfom^ 
Míg lefzfz edgy jelefebb portosra jutáibnu 

Ez az ég — Innen az élet' tejigerére > 
Le-vetem fzemeiin' *s hánykódó telére. 

Hogy mint dühösködik nézem bátorsággá?; 
Magam az ÍSTENnél nyugfzom vigaílaggal. 

Könyörgök ö néki az hányattattokért, 
Bé nyújtom o hozzá fcéréfem' azokért; 

Hogy az habok köz2Űi okét ki-aragadja, ~ -. 
*S fzegény Lelkeikett ott. veizni ne hadja. 

Mtfft-is én iSTENem! efedezéfemet 
Fel-nyájtQm Te hozzíá buzgá kéréfemet, 

Azokért a* Mk.még Téged nent esmérnek, 
Es fzentűll, úgy.a mint kéne, nem dicsérnek* 

Kik bizodalmokat még benned nem vetik; 
Kik még az 6 velrett ótjokat követik; ^"^ 

Kik nemes Lelkeket vetik fzolgaságra * 
*S méltatlanná téfeik a* fö boldogságra* 

Midőn a* mit % te/l kivan ^ , azt megbízik 9 
'$ annak tetfzéfeit két k^zt tsefekefzik. 

ISTENem! iSTENemT könyörülj ezeken, 
Szánakozzál fzegény 7$ nyomaráit lelkeken* 

Indítsd-fel okét az igaz meg-térésre* 
Hogy ne .menjen Lelkek oíly nagy el-vefzésre. 

^ Uram ! minyájunkal tegyél kegyelmefen* 
Adjad? hogy tSlth*fiuk éltünket kegyefen. 

Ez 
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Ez a' £&bb kéréfero -— ícülso áflapatom 
Rendeld a1 mint tetfzik* ez az akaratom* 

Légyen-meg ISTBNem ! mindenben tetfzéfed ; 
Légyen minden akként,, mint van végezéfed# 

Tefjedjen e* fSidön neved' dítséflége. 
Jűffok hozzád én , íefz mikor éltem' vége* 

ÉheÍ,fŰ* Saphi véri mértékére* 

Af ki feívéb&l fizeted, az XSTENt, 
J T X '8 tifzteii hívetr j nem efik 'veízéllye ; 
Bár ha ég *s fl>Id-is tsikorog 's meg-indál^ 

Nints vefzedelme: 
Mert az Ur annak fegedeluiet ád * és 
Mint er5fs kSfaL menedéke iéfzen : 
ÖtetÓrízi^ *s foha néki femmi 

Rofcfz neiti-is árthat* -
A* pottoínak zárjai-hogyha nyílnak, 
Es ha jonek fok íeregek ki onnan $ 
Kínzaní kik s gyotreni jonek9 és vért 

Ontani kéfzek. 
Hogyha a' tenger kevereg* s habokkal 
Forr. Ha zúgáflai fzélek edgyre fújnak} 
Hogyha mennykok hullanak * és egéfefzetí 

Tűzbe van az égi 
Akkoron-is nints vefzedelme* Bátran 
Nyugfzik eágy ISTENt fzeretS ; reménnyé* 
Mert az ŰR ISTENbe vetL; s az UR meg 

Tartja bizonnyal, 
Oh fzerentsés^ *s boldog ézérfzer, a' ki 
Téged ÚR ISTEN! fzeret;; iSTENéiíek 
Tart! As illyen béidogúl, élte'végen 

Ját fel ax égbe* 
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