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MAGYAR': MÜSA. 
Költ Bétsbeo á9» Septemberbcn I7??» 

Az el-kezdttt fnuniinak Folytatáfa* 

&~\\ ifzonyú vétek! — fordíthatatlan kár! — 
' * ^ Óh gonofzság! 's olly bun meily méltán halált 

vár! " 
Hérdt tfak így vévén Leánder fzívére > 

Nem lett volna íbha fzerelme kedvére I ~ - * 
Nem lett volna Fédra Théfeus* prédája > 

• ^ Sem ellenség közt nyert Antiopéája! 
\ • Őfkomenus ^"ára ezer vefgéiyjébe •• * ;* 

Jött Kreon* Leánya Herkules ölébe ! 
Nem félt a* vizektol, fok tengerekét mért 
- A' Trójai hajó 5 Helénához ügy fért! 

' Nagy dítséretéré Orfeussak & vált 
Eíiriditzéjéért hogy pokolba le-fzáít! 

: . Hogy el-óldja^-'s bírjon az Andromédávaí9 
Rémítő vadat olt Perfeus dárdával! 

'S én Galateámat ©Ilyha nem tarhatom ? 
Edgjy kis 2ápor miatt tSlle el-vonatom? 

t}\ tunya házamban otthon lappanghattam ? 
Rút dolog! tsak ennyit hogy ki mm álhattam! 

* Miért iimlatám~el gyáván kedvefemet? 
Okozván helytelen tfáfos félelmemet-

A5 háborodott ég kdberló menykÖve, 
Dörgő tlattogáflal melly ellenem jőve* 

A a a * A'ki-
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A* kiért tartozám mindent el-köVetve 
Eltemet utolsó vefzélyjére vetve * 

Thérodámás búsult vadaira kelni 9 

*S Telek ízembe-fzálván okét ingerelni?" 
Kihez tűzön lángon tifztem vala menni ? 

Kívánsága nélkül értem mért kell lenni ? I 
Bánom rút tettemet! — Menyköved érdemem! ] 

A' Jupiterénél melly méltóbb félelmem I j 
Leg-engedelinefebb fzelíd Gaiatéám! 

Engedj-meg vétkemnek, nézz jó ízemmel reám ! ' 
Mutaflbn lágy fzíved fzelíd kegyefféget] 

Ne vifeljen hozzám gyémánt keménységet! \ 
Ha u^yan vétkemet nézed;' e' kérelem 

Merő tartozatlan ajándék, *s kegyelem-
De meg-edgyez még-is ez Te fzépse'geddel, 

Kegyelem fagkgü**'^ 
Mellyet irgalmatlan ha meg-fogfc„ tagadni» I 

Maga fogja magát ©nként nékem "adni* 

Hetedik Alagya* A9 Galatéa fzemciroL 

C^zép Leány! fzemedre *s hajadra-ís lobban 
Szerelmem ; de meg-is fzemedre nagyobban* 

Óh igeö gyors nyilak! óh hathatós fzemek ! 
Óh lángomra termett világló tetemek! 

Miért sértett fzemem reátok föggefztve ! 
Anyit néz titeket, piliantáfit vefztve? 

Fáklyái lángjának magam utat adok-* ' -•-
Mellyel tudom, hofefzas égésre gyóladok* 

Nints előre való vígyázáfom, látom * \ 
Ellenségim* magam könnyen bé-botsátom* 

Elmém tfendes nyugta azoktól sértetett, 
Mellyel élíem, míg illy lángom nem illetett* 

Hogy 
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Hogy a' fzomfzéd erdők fok fóhajtáfimmaf 
Hangzanak; hogy a' fold ázik firalmimmaL 

Hogy tereh tettemnek fzokott nyugodalma >-
Bádjadt tagaimnak nyöfzótyám unalma, 

Hogy olly fok éjjelim álmatlan enyéfznek9 

Mellyek, óh esküfztfm, fzázadökat téíznek ^ 
H o ^ más edgy fe teffék, bár íok igyekezzen^ 

Hogy tanúJafimnak idom ne kedvezzen3 

Hogy firalmaimat foksn kicsúfolják; 
Mind ezeket: Szép Szűz! fzemeid okolják! 

Még-is én feem fzűnöm nézni é* fzemeket ^ 
'S fzeretem, bár fzelnek fzívemén lebeket. 

Más feíé fordulni hányfzor erolteteift 
Szemeim • de eMiágy jaj $ igyekezetem ! 

Sot ha én azokat fzínte béJiúnynáro-is 9 

(Mellyet nem tehetek* bátor akarnám-is:) 
Űgy-is fzemeih-fiéjjáh áítal bánhatnának 

Fálánkjai ki-lfítt fzemeid nyilának. 
Minta*' viliimi ííielíy a* magas égbSÍíe-fzllí/ 

Utat nyit magának, femmi ellent nem llh «*» 
Mivel fizet nékem„ensyi gondért fzeined* 

Leány! magad árra tanitsd-meg tetemed! 
Majd mid&n edgy ágyba nyugodni magaddal 

Engatfíz Gaíatéa^ mint Házás-tárfaddaU 
Kezdvén áz álomról e* fzemek badjadni 

E5 fzemekre fogok £m tsókokat adnű 
*S meleg fzám veri ki belöíök álmodat ̂  

Edefen lankafztó fzannyadozáfódat. 
Te pedig: fzémedet tfak gyengén fel-vetéd $ 

De ismét le-tfapod* mert nem emelheted? 
EMankadáfcdatúgy jelented nyögve: 

Hadd álttgyam Kíntfem! mondván nyöTző'rögyé* 
Ha újra tsdkólíak; ki-nyúlytod jobb kezed^ 

Kedvefed el-vetni azzal igy ekézed* 
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De lankadtságodban nem bírván, el-ejted, 
Kebelembe efik kezed, 's ott felejted* 

Akkor meg azt fogom, magamhoz kaptíblom, 
Es gyengén e* gyenge kezét meg-tfökoloui ; 

Tfókolpm j azokat adván e kezednek, * 
Mellyeket nem akart engedni fzemédnefc 

Azután nyakamra % 's majd melyemre téfzeni, 
Mellytol meg meg ujjabb hevűléfem véJGzera, 

E' hevűles újra fzerelmem gerjefzti ^ V 
Míg nem laflan laflan fzívemre süllefzti. 

llly gyönyörűséget véfzek én fzemedböí! 
'S éjjeli harmatot fzívárgó kezedből,, 

agy foka .múlatva nyakadba borulok, 
'S fzemeidhez ismét új tfókokkal nyúlok. 

Nagvj-Mjegyer • d. 13 . SepK * . 

Magyar Kurir! 

Jukizt olvaftam v rólad a* minapában : . 
Nagy -gond van paripádra, mkid a' :két Magyar 

. . ' Hazában^ 
Nem akarják, hogy az Sáttfa, vagy tfonka-bénna lé« 

« . . - ^ • g y e n ; : 

Hanem, inkább. liogy fzunteleri ujjabb ájjabb hírt 
tegyen. 

Három rendbéli Takarmányt kéfzíi mind a' két Haza 5 

Számára^ mellyet ei~is kiild jó idejébe haza. 
Vagy edgy.rendhélit; vagy edgyütt két félét tartására; 

Vagy mind a* hármat-is köti paripádnak hátára-.— 

; , : ° 'Súgy 
Í • • • . . . 
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?S úgy botsáttya-meg terhelve-vifzfza a5 maga után, 
Hogy ismét vifzfza íbrduilyon holnap, vagy hol. 

.:'-, , . . • •• w • n a P w t á n . 

Edgy Ábráik, mifik Széna 9 a1 harmadikat, tudóm 
Hogy nem egyéb hanem ízalma ; ezt tán nem-is 

hazudom. 
Az Arany lefzfz az abraka, ezüst pedig fzenája — 

A külö'mb-IeuJö'mb-fele réz-pénzbal telik fzalmája. 
Ez mindenik olly Takarmány» hogy midőn refzi fze-

rít <—, 
*S jól lakik Vélek Paripád: ugrál, vitzkándoz 's 

nyerít. 
Kitfint gondol még azzal~iS| ha fzatska lefzfz belulök, 

Ha öfzve elegyítikás mind edgyre hízik töíök* 
Bn is illy Takarmányokat gyűjtögettem fzamára —-

De tsak f&éjvlt é»s abrakot kötözök raoíl hátára. 
Ne hogy a* Polyvás fzalmától nagyra nöjjön a'feje 5. 

'$ nagypn meg-ne nehezedjen hátullya és eleje 9 

Melly miatt el-is vefzthe'tné tapafztalt ferénysegétf' 
. Reíluí *s koráját fem ferényen ternné kötelefségét, 

Te pedig Deres-Paripa! lódully friűen gazdádhoz 
Hozzá ne nyúljy^ míg haza érfz ábrakó* tarifz-

nyádhoz, 
AdeUgeg híven jc? Gazdádnak, *s kérd meg-tole: Mi 

a hír? 
ífozd hamarj hadd oIyafluk5 a mit a* MagyarKu-

. rir íiv 

&9 J£* 

nwmmmm 

A a a a 3 Bígy 
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JErfgy mai médi Olvasó* 

TT&íoIök Emmának fzerel^m fzuz gyenga fejá« 
JLJl aakV 
D- ~on fzuletett K- - ~r<5l A-a nevet vett * 
Bírok Szívével valemim 6 bír az enyimme! 9 

Ez nyagfzik kebelembe fejem t>é<-hájtom ötébe* 
Övé faj tómnak leg-kedvesbb réfze boromnak, 
J*J Poharam keferu , baj , bú, idétlen üröm fii* 
Vagy ha pedig mézzel léMz tellyes ofztozom ezzel. 
A' bolts éfz nagy kínts, Pallásnál több tudomány 

aints. 
Edgykpr az Iftenség remektt formáltat ez E-g$'ég, 
Más íften fzivét, meg más alkpttya veséjét .> 
Más vállát derekát, gyöngy mejjét a' f^J^SX^^. 
Kéfz már! el-bánrai $ £&h&4&&^^ 
P árasban márvány trints több iliy drágâ  „ragyogván J?s 
Edgy darab ép Mágnes maga;" barna fzemö|deke%.,, 

ékes f 

Szép portzellánbóí nyaka kéfzultt, tefte Smaragdból* 
Áll9 fzáj, oriza pirofli orr, fzem* £^i? min<ten« 

tfinofs; 
Mint Pénelopé fzuz» tagjában vére pedig tíiz; 
Ktéfikles feragást foha fem tett i]ly tfuda rajzlást; 
Teftében jelefebb^ Pygmálionafzfzonya nem fzebb* 
Vénus retteghet * veié mert viadalra ki-kelhet. 
Hajnali tíillagzat sétál nem-is emberi magzat 
Hozzám? fzóii vigyorogva parafztos vdlna morogva ;-. 
Gondos az Eg ? kíntfed mond megTkuldötte ha kértedé 
Jöttem Tzipru$bdi? Hymen, Fénus KupídótóU 
Add néken {zívzá íéfzek én mindenkori Híved,v 

így leve 5 iliy kegyefem fzerelem nyűgébe eféíepa 
Qh édes hintmkl békók ! feine vágyna reátok? 

Tife-
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Tifzta fzerelmének poharátó gyulladok en»ekf 
Mert nékem fz&nták a2 Egek meg az erdei Nimfák, 

ác 5k ífc 

Edgy jelefs ifjii Szent-Györgyi Iftván váratlati Hála-
Iának érzékeny emlékezete. S. N* Patakon*' 

PaLLaDXVM LInqVens terras PLVtonla regnai 
Praefert; pernoto VIX pia regna LarL 

Pallás edgy temploma és edgy fzép oltára 
Epíiltt edgy tfendefen folyó víz parsára* 

Ragyog e* fzép Templom, fok fzép ofzlopokkal 
Arany, ezüst, Jáfpis9 drága gyémántokkal; 

Hangzik bSltfeíféget , e> Templomnak fala 
Mert élo kövekből épűítt az oldala* 

A* Templom kíritfei drágák e Templomba ^ ^ _ „ „. 
Próbáltam nem lehet, fel-vetni potomba*,.. .,• : 

Ezek köztt ú Pallás képe leg-tfinofabb 
Drága kövekből áll,.azért ez árofabbt-

E* képetske a b6lts Pallás keze mivé 
Úgy kefzűlt ez a' hqgy gondolta a* fzíve* 

A* midőn egéfzlen már el-kéfzítette > 
Ebbe ar Templomba maga helíyheztette* 

Ez hellyen Srízik e' drága portékát 
A* Músák^ örömmel lakják az hajlékát* 

Mert Pallás mondotta : Lefzfzmeg-maradáfa 
E' Templomnak addig léfzen virágzáfa» 

Míg a' kép edgy hellyben áll; nem ingadozik 
Sem femmi tagjában, meg-nem romladozik* 

Jaj! jaj! jaj! véletlen fzerentsétlen óra, 
Lankad a' Másának fzíve ezen fzóra. 

"N Aaaa 4 Meg* 
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Meg-haíadt á' minap e' kép koponyája, • 

EI-reped| nagyon az egy velő hártyája ; 
Meg-ijjedt a* Máfa, Podaüriushoz 

.Folyamodik, *s menten Eskuiápitashoz, 
Érkezzen inftá'ja gyógyító fzerekkel 

Nagy .a* feb .a' fején , ne kéíTen ezekkel, 
| l a a' febnek léfzén remélt forradáfa, 

Meg-fzunik a' Műfa ízemének síráfa; 
De ha a fájdalom mégyen a' velőre, 

El-pufztúl a* Templom azt mondják, előre. 
Ingadozik jaj már! a* képnek a' fejé-

El-tunt a' tfuda kép el-folyt a' veleje* 
A ' Pallás képének romlott koponyája 

Ki volt, inoft nem írja a* Műfa pennája. 
3Leg-nemefebb réfze a* Pallás képének 

kvugya-vt 
Kit példáz e * 
Itten a fzomorá" ^éida 5 a* kit ízMúnk4* - — 
VliíTes Iopfa-el a* PaHás fzénrségéf9' 

Hajdan, jol meg-vetvénTavafz niefíerségét.' '* 
A* mi Templomunknak ezen drága kíntsét, 

A' halál kapta-él, Ié-torvén biliritséú •'•' / ' • 
Elsőbb Öfzretpre fejé Koponyáját, 

Melly teg-freferrefebb'4 veiéje hártyáját* 
Azután ki folya ,4 véJej-e fejjenek ; • - ' • • ; . - • ' 

El-tünt, tsak a* hélíy%;a* Pallás S^pénekf^ 
Oh Te Irigy halál í; Másak fzeme fényét , 

Miért ragadta d-eí, ezeknek reményéül 
El-pufztirí Templomok 5 ha a* kép élrtunik* 

El-bádjad a' Műfa, fájdalma nem fzűnik, 
Talám néín oíly víggel:.vitted el elölünk^ 

Hogy vifzfza ne adnád; el-vennéd-é telünk? 
Sok fzáz ezer Lelkek? néked már f2oígálfiak 

Plató és Seíteka? neked parentálnak, < 
Add-

lejé) vala k fejének, ' '^^j^^r-^^ 
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Add-vifzftá minékünk a' mi képetskénket} 
Hadd áljori a Templom, bírjuk kíntsetskénket* 

Te Ariftóteles, Solon, Sokrateflei 
f Több tudós bolísekkel, még-érhedd Tháleflel. 

Óh Egek! lilének ! fzánnyátok forfonkat , 
Ne pufztítsátok el-még a* Templomunkat ; • 

Pallás Téged kérünk, állíts illyen képet 
Tökélleies fzépet, mindenben illy épet; 

így tudom a' Műfa, vigyáz Templomodra, 
Vifzen jdillatot ? Te fzent-óltárodra. 

' S A T Y R A K f > 

E l S CK 
'l \ 
f"""" 'Ák crifim Király fzép Danaéjíról 

JT%> Az ArgMai 'Kí^y : Lc^i f tyár í í i / ^ ' '"'" ' 
A'kÖItö ré^itóg írja, Vfel-jegyzette,' 

Hogy Ötét az attya, réz-toronyba retteg 
A' torony5 ajtaját káltsal be já ra t t a , 

Igen nagy kutyákkal kivűí ftrásáltatta. 
Hogy valaki az 5 fzép Dcmaéjához 

Bé ne menne Hertzeg fzuz kis-afzíssonyához, 
Mert félt, bogy valaki teréhbe ejtené, 

Ekként fzuz Leányát meg-ízégyenítené9 

Lánya fzűzeílégét 6 azért féltette , , ' • 
Hogy az Orákulum azt megjelentette; 

Hogy a' kit Leánya világra fog-íioznij 
Az Acrifmsmk halált f©g pkozni; 

De im, mit tfelekfzik fzép Danaíjáyhl 

Jupiter 5 a* Rkály fzuz kis-afzfzonyával: \ 

Aaaa Ju. 
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Jupiter majd arany esővé változik; 

Danaé9 keblébe efik, 's botsátkozik# 
£fcmaé-is ekkor mingyárt örömében* 

Az arany esőnek helyt ád kebelében* 
Majd terébe %Kk» idSyel fiat fzSí, 

Mellyen Acrijius hol hevül 9 hol el-huL 

^ * * • 

Ma-is találtatnak illyen Jupiterek ? 
Találtatnak illyen rút buja emberek » 

Kik arany esőkké tsak azért változnak „. 
Az 3z: tele erfzény t tsak azért oldoznak > 

Hogy &* fztiz lányokat meg-fzepIosíthefTék* 
Hitetlenül okét teréhbe ejtbeffék5 

Oiiy Danaík%t.wük®$***^^ - - -
Nem kell mefzíze menn% köztaok-is találunk* ^ 

Kik könnyen engednek a' jfupitereknék' 
A9 tele erízényu pénzes embereknek* 

A* malandó kintsért, fzép fzűzeflegeket 
El-adják leg.drágább főbb ékeffégeket... 

M &fO dl ÍV. >, ; 
•' ' % 

/& y tolto régiség írja Diármávól 
J, SL. A' tifzta fzűzeűeg Iften Afzfzonyáról , 
Bogy Alfeus otet igém meg-fzerette; 

Kergette* de fohol utói nem érhette. 
Az 6 fzuzeflegét el-akarta venni; 

De net» tudott arra Alfeus rá menni; -
Jíert mib©r Diánnát febeffen kergette, 

Ő miadjárt Nimfái közzé magát vette. 
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Edgyfzer majd el-érte; még-is fzűzeffégetc 
M#g-tartotta ; mert meg-veté mefterségét* 

Edgy mocsáros tóhoz fzalad Nimfáival j 
Sárt véfz a* kezébe fzüz Leányaival; 

Bé-kenik a' sárral piros ortzájokat5 

Bé otsmányították kedves rdsájokat. 
Mi lefzfz a1 dologból? meg-nem esmérhette, 

Alfeus Diánnát éfzre nem vehette. 
Ekképpen tartá meg ritka fzíizeíTégét* 

Alftustól az 6 leg-föbb ékeffégér. 
I Már ma a' Leányok így nem tfelekeCznek ? 

Sőt a Patikában piroffitót vefznek* 
'S Ortzájokat fefHk5 hogy inkább tefíenek ^ 

Másnak fzerelmébe könnyebben ellenek, 
Bé-kenik ortzájok', hogy fzűzeffégeket 

i Könnyen elradhailák &£% ^keílégeket, 
^ „ . . „ , . . . - • 

É á r m á 3. i h 

A fzép Lámiq&at Afzfzonyi formára 
JLÍL Fefté a' régiség rajzló táblájára* . 
Ezek a* Lámidk ki-hagyták mejjeket:. . 

Ugy találjuk ma-is ki-feftve ezeket* 
Szép fejér nyákokat tárták mezítelen; 

Piros volt ajakojs, nem pedig fzíntelen. 
Szemeket ok még-is földre függefztették, 

Mintha fzégyellenék, éppen úgy tettették; 
De tfaiárdság vala tettetös fzívekben, 

Meg-fogi tor lappang ki-petzkelt mejjekben; 
Mert ok ezt tsupán tsak azért tfelekedték^ 

H°gy így a z ifjakat könnyebben rá fzedték. 
Meg-jesyzék felellök r hogy ha az ifjakat, 

Magokhoz tfalhattákj a fzég férjfiakat^ 
Ke-
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Kegyetlemtl okét öfzve martzongatták,. • 
Mind öfzve rontották, darabra feaggatták* 

Hlyen Lantiakat raa-is tálaihatni, 
Ki-pet?kelt mejjekre könnyen akadhatni. 

Ezek-is gondoljuk; ezt azért tselekfzik , 
Az 6 fzívekben-is mert tfalárdság fekfzik *. 

Hogy a' fzép ifjakat magokhoz tsalhaflak > 
Ki fedett mejjekkel törökbe foghafiak. 

Majd, ha el-fogbattyák, prédájokká téfzik 
Ok-ísj mint amazok, ezeket meg-éfzik. 

Irta edgy Fő HaiuVezér Gróf Vartenslilennek Re~ 
gementjében lévő Magyarfi± H^^nti^JLa^^ber^ 

fiemtí ncm'regi^^ 
hergben* . . 

TT]| itka vol t , ritka má5 ritka lefz mind végig, 
J l \ . A* derék Férjfiá, nem lefzfz a' bÖvségig, 
A híny kapuja volt JThébé Vároílanak, 

£s ága a' Nilus9 vize' folyásának ; 
Alig hifzem5 hogy ma olly fzámmal élnének ^ 

A' kik a' virtuílal telyefek lennének. 
Óh fájdalom! Száma fogy még-is ezeknek > 

'S nem a' tfak magoknak él6 embereknek* 
Illó proportziót nem tart itt a halál * 

Látom, e* kis fzámra gyakrabban rá tajálI 
Mint a' nagyobb nyájra , a hol gazdagabbat . • ' * 

Kapna, 's a* világnak hafzontalanabbatv 
Gróf FartensUbennek illyen fors találá 

Regementyit; midőn apját fe&prédálá« . 

A 'ha-
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A* halál* elébb tám, hogy ftm kellett vdlna, 
(Ha fzára binatomban vétkeiéin nem fzólna) 

Kiért M i r j maga-is hadat indítana. 
Tudón)? a halállal, és meg-bofzfzúllana; 

Ha nem félne Ö-ishatalmaíIágától» 
Es gyógyíthatatlan febet vágásától 5 

Es ha nem esmérné gyozhetetlenségét, 
Mellyel meg-gy6zte a' világ* kerekségét* 

A'ki t Katonai, kőz , Tifzt Rend siratnak, 
A' kiknek kedves, ha zaboláa tartatnak; 

(Mert j a ki a virtust útálya gyomrából 
Kedves zaboláját ki-veti íHjából) s 

Az egéfz Város-is zokogva siratja, 
*S fél , hogy ennek máílát későn találhattya* * 

Mind ezek ekképpen méltán bánkodhatnak, ; 

Meg-hólt Hermán után valóban síi-hatnak, 
'$ fok ha változüék-is Biblis kútfejévé, 

-• Ennek elébbeni bánatos fzívévé •> 
Meg-síratni ekként inég-is nem tudjtatná^ 

A* miként halála ennek krvánhatná. 
A' mi már illeti vók katonaságát; . . . . . . 

-Bírta , a' hol kellett, Hektor bátorságát. 
Hideget, meleget, uyomorúságokat 

Negyven efztendeig érzett fzámofokat. 
*S ezeket tartotta mind. tJítsoffégébek, 

Szenvedni, bafználjon, hogy végre nevének. 
(Ugya'fi-is a'Virtus'darabos uttyára 7 

Kitkit a melly vifzen dusoflég' halmára, 
A.' ki-meg-nem unnya ezen az utazást, 

DítsSíTégnek tanya itt 'az izzadozást,) 
Negyvennel lépe-bé az elhtt; halála r 

Hogy fellyebb He mennyen, hogy útjában áilat 

Alkalmatoflágát a mi.tsak illeti,-" 
Bölts igazgatáfa azt fzeinléltetheti> 

. A'fel-
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A' felséges Udvar* különös fzerelme 
Hozzá ? bizony íny SL , milyen volt értelmű. 

A* ki jó vóli* annak tudort pátrónufí'a 
Lenni, a'rofzízaknak pedig tyrammíTa* 

Tsáfzárjár tifztelte, a2 Ifrenét félte 
Híven y mind addig míg meg-fzakada élte* 

A' kinek így írok koporfó kövére 
Képiben; erre 6 bár engem' nera fcéreé 

Epitaphium* 

Ne kerüld átázó koporsó-kövemet* 
Nefzaladj; 8Öt jövel, nézd-meg- a* nevemet $ 

Es juílon efzedbe, hogy vagy olly mulandó,-' 
Mint a* fzép virág-fzál., hamar hervadandó; 

Mert ha kerűlöd-is látni fátumomat, ,„_.^....-
Meg-kaílolaá ja^g-ia^a^-^^ 

éo efztendeig futottam pályámat* ^ ' " 
Hermán y a' foJdöii; 7s már el-nyerém pálmámat 9 

Mert teííem nyugovó helyére tétetett) 
Lelkem ditsoíTégbe-, mennyekbe vitetett. 

/ l n i - M " * f M • " 1 • - - • -J • a i — • • • ! . - - i, - „ r • M< l l„| l t m 

L E V É L 

A3 józan okoffág hafznairóh 
Irta SZÍ JL M, E; L-nak* 1780̂  

T]5 aratom É* -y ! kit ama' hűséggel 
JL# Szerettem mindenkor ritka fzíveíléggel * 
Melléét a' régiség Pyládesrhl beTzéí* 

Felelj! a' baráttság ha még fetvedben élé 
te! 
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T e T k i Apollónak kíntsts tárházában 
Mikor akarfz, akkor nyulfz kamarájában; 

•Kinek külömbféle nyájas kedvelíége 
Igézóbb5 mint Cinre' minden mefiersége. 

Ha verfeim ollyan erSt vehetnének., , ; 
Hogy mint te , mindennél kedvet nyerhetnének; 

Egyenes elmédet, gazdag fcépzeléfed*, 
Ártatlan tréfáid' ? nyájas izfeléfed' 

Hervadást íiem érö kofzoruba fűzném , 
Örök emlékezet' oltárára tűzném; 

'S még az Unokák-is azt énekelgetnék 5 

imádandó Lajos9 nevét emlegetnék. 
De én már lantomat el-fzakadt hurokkal ' 

Szegre akaíktottain, nem győztem fzurokkal* 
Az élet' az ido fok vifzontagsága 

Vers-fzerzSk* fzáinából engemet kí-yága» 
íílenségnek té£ze <5k józan értelem! 

Bár minden el-hadjon ? tfak te maradj velem. 
T e vagy az embernek tómafelza , 's vezére, • •;» 

Vele fzulettetél, vele noízü9 's végtére 
Ifteni lángodnak éles ságárával 

Meg-tifztítván fzív^t, 's lelkét világával 
Meg-világosítván, a gyarló halandót «> 

Kit a' bűn oftromol, mint rofzra hajlandót, 
Győzhetetlen okok által meg*tanítád, 
^ Igaz boldogságot hogy tfak a' Virtus ád, 

Orzo paifoddal kit be'4rnyékozóí5 

Annak javaidbólboven adakozói* 
A* tifzta* és igaz gyönyörűségekkel 
Kngedfz tfendes élést, 's állandót ezekkel, ú. m» 
Virágzó örömmel, és jó egéfzséggel y 

Szív nyugodalmával 9 '& elme-tfendefiegge^ 

ÁU 
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So£ • • Sö£ 
Általad az ember5 e* fzegény haJandój 

Mérsékelve ízahad , s okofan állandó 3 

*S a' %ifzontagságok' kellÓ közepében 
Meg-macad a? maga finor-rnértékében* 

Sok ellenségeid fajnálva beveti, 
A' vefzedelemnek magát'ellen veti. 

Szembe fzáll akármelly fzerentsétlenséggel 5~ 
Halállal, tőmlöttzel, vállal.* fzegénységgeh 

Miut edgy ko-ízál, melljet bús tenger' babjai 
Tfapdosnak fel-tódiíit fzélvefzes árjai ; 

Fel fe vefzi reá rohant gyengeségét 
Erö nélkül való vizek' dühofíégét, 

A' midőn C2eket ekképpen fzámlálom > 
A' te nevedet-is azok közt találom ? -

Kik józan okoflág tifzta világánál ? 

Járnak a vezérlő tfillagVfugáránáU _ _ . „ — 
Kik a fetéttségben £yüy*ka*-gy4jí$t^^ . 

*S adnak munkáiból fokai le-rontottak* 
Őrizzük Barátom e' drága malafztot? 

Annek őrzésére te-is vagy váíafztott. 
Sok ájándékival bírfz a' terméfzetnek ? 

Fordísd hát javára emberi nemzetnek. 
Munkálkodjál míg éífz. EIj pedig fokáig 

Virágozzoti éled öt ? 's hat unokáig. 
fDj gyönyörűségben , 9s énekelj azokról 9 

Felelj 5 's né felejtkezz.el jó barátodról* 

ÍÍB. Itt az első és utolsó rendbéli vérieken kívül a* többit 
«dgy SQ eíztendös örög Afzfzony írta. 
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