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VII. L E V É L. 
Költ Komáromban, Sz. György Havának 

24' Napján. 

A Tifzctba nap-nyúgotról fzakadó folyó 
> vizeknek fotytatáj\ok. 

M ost éppen a' Királyi-várod fzábadfá-
gért efedezik a' Város, és ha azt meg-nye-
ri, mellyben kétfégünk nints , Debrétzen ti-
tán eggy Királyi Városban fem fog több 
fzép Magyarfág találtatni mint ebben. Ne-
vezetefek a' Nemes Famíliák köztt a' Don, 
Borii, Büki, Fáji", Szepeli, Szathmári, 
Motsári, és más Famíliák. Valamint Ma-
gyar Örfzágnak több Váró fai, úgy Miskóltz 
is fok nyomorúfágokat fzenvedett a' hábo-
rús időkben, if6o-ban y a' mint Istvánjt 
bizonyítja, egyfzer tifzta időben eggy vá-
ratián villám ás és meriydörgés között, öt 
büdös-kő fzagú golyóbifok estek itt le a* 
levegő-égbőlj mellyeknék nagyfágok em-
ber főnyi, fzínek zöld és kék, ízagok kén-
kő fzagú vóln Ezek közzül eggy még má 
is a' Diós-győri Várban tartattatik , a' né-
gyét pedig Balafsa 'Sigrriond Ferdinánd Tsá-
fzárhoz kuídötte-fel Bétsbe. Ma* 

M. Gyiij. ír. xV. G jus-" 
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jusriak 25-dik napján fzSrnyű jggj&a. vólt. itt3 

mellyben istállókkal 's pintzékkel eggyütt' 
meg-égtek 568. épületek, és hiifzon bét em-
berek. A' kár betsüketett három fzáz hat-
van ezer három/záz nyóltzvan hét forintok-
ra. Bőven le-írta e' Városnak Históriáját 
az itt • lévő Orvos Doctpr BenkÖ Sámuel; 
melly munkája 1782-ben Kafsán nyomtatta-
tott-ki. , 

3. Hernád, ered ez S.zepes Várme-
gyében, a' Carpathus hegyeiből. Eggyeful 
vele a' kis és nagy Gölnitz, mellyek fok 
vas hámorokat, hutákat, és egyéb malmo-
kat hajtanak. Azután belé-foly a' Schwi-
mtz, Toritza, Zetső, és több apró vi-
zek. Ugyan a' Hernádba fzakad a' Bárfo. 
nyos vize, melly igen tifzta kristály ízínü 
víz. Eggy fertály nyira ehez eíik Stikfzó, 
melly igen kellemetes helyen fekvő Mező-
város Aba-új Vármegyében. Bővölködik 
fzántó-főldékkel is ugyan, de kivált fok 
drága gyümöltsökkel és borokkal, mellyek 
az Afzalai és Miskóltzi borokkal eggyütt, a' 
Hegy-alljai borokkal tsak nem eggy rangba 
tétettetnek. A' Hernád' partján leg-neveze-
tefebb Város Kqfsa, melly Aba-új Várme-
gyének feje, 's tsak nem egéíz Magyar Örfzág-
nak leg-fzebb Várofa. A' régi időkben kétfalu 
volt ezen a' helyen, úgymint alfó és felío 

Kas-
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Kafsa, mellyek még II-dik Geyza alatf 
1143-ban építtettek. IV-dik Béla nagy íza-
badíagot adott az "A lfónak 12 3 f -b en , az ért, 
hogy a' Sajó mellett efett ízerentsétlen üt-
közete után nagy fzívéfséget mutattak hoz-
zá a' lakofok. II-dik István Király pedig 
a' Felfő Kaísát is fzabadfággal ájándékozta-
meg, 's If70-ben eggy Város lett á' ket-
tőből. 1290-ben IV-dik Láfzló kővel ke-
ríttette körűi; azután pedig vár építtetett 
itten, melly d* következendő Századokban" 
igen fok vifzonlagfágokrá volt ki-tétettetve. 

• A' benne lévő fő templomnak fundamen-
tornát az I-fő Károly' Feiefége vettette-
jneg, 's Mátyás Király vitte' tökélletefségre^ 
Sokan ezt a' Bécsi Sz. István templomával 
hafonlítják-öfzve. Ebben a' templomban, 
mellyét a' fellyebb való Századnak kezde-
tében a' Protestánfok bírtak, vágynák ma 
hufzon hét oltárok; mellyek kozzul kettő 
van mindjárt az ajtónál, melly eket eggy 
koldus építtetett 1775-ben , minthogy ennél 
az ajtónál fok alainisnát bé-gyüjtőtt vólú 
1600-ban és a' következendő efztendőkbea 
nevezetes Könyv-nyomtátő műhely vólt itt, 
mellyben fok fzép Könyvek jöttek világos-
fágra. 1674-ben i Augult. 22-dik napján 
fzáz hufzon két hordó puska-por meg-gyú-
ladván itt, meg-ölt három fzáz embereket,; 
és harmintz hat ezer köböl búzákat femmi-

G % t é 
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vé tett. Itt fzületett a' Világra ama híres 
Poéta Bokátzi, Timon, Kaprinai, és Gom-
bos Mihály, a' ki igen émlékezetefsé tette 
magát Pofonban. 

4. Bodrog folyó víz; mellynek mivel 
bizonyos • forráiát, nem tudhatni. hanem a* 
Latortza, Labortza , Ondova, és Tépel 
formálják. azért is eggy Poéta illyen ver-
feket tsinált erről: 
Pluribus, aut uno prorumpunt flumina fonté, 

Hoc folum lumen num íine fonté fluit? 
Non eqiiid^nr :̂ fed origo eft prsecellentior illi, 

Perfectos flnvios nam vice fontis habét. 
Nevezetes Város a' Bodrog mellett Sá-

i'OS Patak Zemplin Vármegyében , eggy 
mért-földnyire tíjhelyhez. Itt láttatik még 
most is a' Rákótzi híres Várának némine-
mű maradványa, a' ki az egéfz Hegy-allját 
5s ezt az egéfz környéket bírta. .Nevezetes 
ez. má is a' Reformátufoknak nagy Collégi-
umjokról, 's az itt nyugovó némelly híres 
Famíliákról ; mellyek között említést érde-
melhet Dobó, Keret sínyi, Palótzi, Lo. 
rentzfi, Perényi, Rákótzi, és Bátort. M%. 
togattatik itt eggy nagy tsont, vagy a' mint 
nevezik, Oriáfi tetem , mellynek hóüza ö( 
láb és nyóltz hüvelyk; általiója pedig, a' 
hol leg-vastagabb j kilentz hüvelyknyi. A* 
Bodrogba fzakad a' Latortza, melly mel-
lett van Munkáts Bereg Vármegyében. A' 
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. nevének eredetét a' Béla Király Titoknokja 
onnan húzza-ki, hogy mikor Eleink a' ha-
vafokon által-jöttek , itt piíientek-meg elö-
fzor negyven napig, 's a' fok ki-állott mun-
káról nevezték ezt Murikásnak. A' követ-
kezendő időkben tartoztak ehez majd há-
rom fzáz helyfégek, és neveztetett Hertzeg-
fégnek. I-fó Lajos Király eggy Ru is iából 
ki-futott Keriatövits Printznek adott itt me-
nedék helyet, a' ki ezt kő-falakkal környül-
vette vóit, de annak már ma femmi nyo-
ma fem látfzik. Ugyan ez építette eggy 
magas hegyen a' Várat is, 's az ö halála 
után fzálltt ismét a' Koronára. A' Hazafi-
jak köztt lévő vifzontagfágokban igen fokát 
álltt-ki ez a' Város és ennek vára; míg len 
17Ll-ben ismét a' Tsáízár' -birtokába került. 
A' várban lévő kútnak méllyfége ötven ölnyi. 

Ebbe a' folyó-vízbe fzakad az Ung'vi-
ze is , melly mellett van Úttg-vár, melly 
hajdan, virágzó, város vólt, és fok Nemes 

• Famíliák, laktak benne': de azután lafsan-
ként el-pufztúít. Itt is. a' vár, valamint 
Munkátsnál , magas hegyen fekízik, ésgyö* 
nyörűféges ki-nézéfe vagyon a' ízemnek. Er^ 

. ről is azt befzelli a' Béla Király' Titoknok-
ja, hogy mikor elofzör.a' Magyarok ezt a* 
Környéket el-foglalták, 's Labortzáí, a' ki 

, ezt bírta , meg-győzték ; fel-akafztották, és 
az itt levő Várban négy napig vendégeskedő 

G 3 teke 
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tek. Van itt eggy drága híd is , melly a' 
Királyi Kamarának, melly ma Üngvárt bír-
ja ? nem kevés hafznot hajt. 

A* Találós Mefe volt ^fég és Viz; a' 
. Rejtett Szó Olló, mellyből ki-telik ló. 

Találós Mese. 
Mihelyt kezdek élni, kezdem halálomat 

Mint az ember; tűzben élem világomat. 
Mint a' barom állatt test életből állok. 

'S én is az emberi nemzetnek fzolgálok. 
De még is fem ember, fem állatt nem vagyok; 

Valamint a' tsillag tsak estve ragyogok, 
líints fejein, fe gyomrom, még is vagyon 

, bélem , 
Egyenes termetem; esmérik már reményiem. 

Pozsoni Szemináriumból. 
• , Rejtett Szó* 

|lendje tetőimnek köz bolts's oktalannal: 
De ítém közölhető ahoz fzokatlannal. 

Ha viífza fordítnak, kinek olly fzáz terem 
Az fziikfégét nem lát mondani el-merem. 

Horváth Sámuel. 

Erdélynek Magyar Orjzdggaí lehető egy- i 
. gyefiUejeroL 
Melly nagy kárára lett legyen Hazánk-

p^k siz, hogy Erdé]y él-valt tőle, 's mell? 
' ; nagy " 
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nagy hafznára lenne, ha ismét vele eggy 
testet tehetne, ki ki által láthatja , a' ki az 
Orfzág dolgába figyelmetefen bé-tud tekin-
teni. -— Innen lett, hogy alig volt eggy Or-
fzág-Gyűléfe is, mellyben kérdésben ne for-
gott volna e' két Hazának eggyefűléfe: de ' 
foha még eddig az Orfzág rá nem mehetett* 
Ennek fő oka a' volt, hogy az Erdélyi Fe-
jedelemfég attól félt, a' többek között, hogy 
ha M agyar O ruággal eggyefiíl, úgy a' v Pro-
testáns vallás' gyakorláfának tellyes fzabad-
fága ne talán az által gátoltatni, és kiffeb-
bíttetni fog. És valameddig ez a' félelem 
egéfzen ki-nem vétettetik az ott tellyes fza-
badfággal élő Protestánfoknak elméjekből, 
ez az eggyeíiílés tsak nem lehetetlen lefz'; 
mert kivált a' XVII-dik Század őket na-
gyon el-idegenítette 's el-rémítette. Ugy de 
már most a' Magyar Orfzági Fö Rendek, 
által látván a'fokáig tartó egy enetlenfégnek 
fzörnyű nagy karat , nem tsak ezen mosta-
ni Vallásbéli fzabadfágban á' Protestánfokat 
meg-háboríttani nem kívánják; hanem in-
kább azt akarják, hogy a' mit most az új 
Ekkléfiákra nézve Tűredelem név alatt bír-
nak, ; meg-háboríthatátlanúl bírják azt a' Fri-
gyek'és Törvényeknek erejek fzerént, és eb-
ben őket az Orfzág' Gyűlésében meg-erő-
fítai kéfzek. E' fzerint nem fogja többé a' 
fent említett ok Erdélyt az eggyeíuléstcl • 
tartóztatni's reme ívfegíink lehet a' felöl, 

G a . hogy ' 
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liogy a* mire fok Orfzág - Gyűlések hafzon-
talan igyekeztek, arra a' következendőben ? 
el-juthatunk, hogy t. i. a' mi Kedves Ha-
zánk ezt az ő eggyik kezét, olly erősen fog; 
ja testéhez forraíztani , hogy többé el-nem 
válhat tőle. —r 

A Koronát érző Bmidéridk. 
Sok levelekből értjük, melly pompásöl-

tözetekben mentek légyen Budára a' Pest, 
JJeves, Nógrád Vármegyei Nemes Urak a' 
Koronának Örzéfére. Kéfz. ülnek a' Honti, 
Fejérvari, V Komáromi Nemes Urak is. Sok 
Grófok's Nemesek 50. 60. V fzáz aranyat 
is önként ajánlottak ezeknek úti költségek-
re, ugy hogy öt hat ezer forintra 's többre is 
ment eggy Vármegyének ajáodéka. —- Hát 
azt ki írliatná-le, melly nagy költséggelké-
fzul»ek a' Mágnások 's Nemes Urak a' Juni-
usnak 6-dikán bé-állandó - Orfzág-gyüléfére? 
Némellyeknek fzáz két fzáz ezerben fog áll-
?iikQntÖfsök,'s eggy hintóbéli lovaik. — Mind 
jó ez is Nemes Haza! de még is jobb vólna, 
ha annak a' fok fzáz ezernek, mellyet drága 
pofztókért 's pafzamántokéi-t adunk, 's mel-
lyel tsak az idegen Kalmárokat gazdagítjuk 
'sHazánkat fzegényítjük-, "tsak eggy tized ré-
fzét arra fordítanánk , a' mi Hazánknak nem 
eggy két hónapig tartó fényes pompát, ha-

- nem 
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nem örökös ditsőféget fzerezne. Melly bol-
dog lenne Hazánk, ha azok a' Mágnások, a* 
kiknek Diétái pómpájok go. 90. ezerbe fel-
kerül, 's a' melly pénz többnyire mind kU 
megy a' Hazából, vagy idegen Vendégfoga-
dófoktól nyelettetik-el, tsak harmad réfzét 
fordítanák arra, hogy eggy Magyar Tárfa-

' fág állíttafsék ízületeit nyelvünknek gyara-
pítafára, Vaz által egéfz Hazánknak" boldo-
gi tatár a; és hogy eggy jó íümma tőke pénz 
gyűjtettefsék e'-végre, a' millyen lábon áll 
a' Páriíi Tádós Tárfafág, mellynek negyven 
Tagjai vágynák, a' tőke pénznek interefsé-
ből fizettetnek, fzüntelen a'nyelvnek fzépí-
.téfében fáradoznak, 's a' kiknek köfzönhetik • 
a' Frantziák, hogy az ő nyelvek a' főidnek 
mind a' négy réfzeiben közöníégefsé lett. 
Ha ennek a' Magyar Tárfafágnak tsak két 
fzáz ezerből álló tőke pénze lenne, ennek 
elfő efztender Inteíeíséből v. .uforájáhól ál-
líthatnánk eggy derék Könyvnyomtató mi-
helyt, melly a' tőke pénzt azután fzűnteleri 
.fzaporítaná. Azután annak uforájábql min-
den efztendőben leg-alább 15. Tudós Férj-
fijaknak tifztefíiéges efztendei fizetés. rendel-
tethetnék hogy azok a' magok egéfz ide-
jeket adnák egyedül a' Magyar, nyelvnek-
gyarapítáfáca, Budán vagy Pestem eggyütt 
laknának, minderi. héten kétfzer Gyűlést, tar-
tanának, tanátsköznának, a' leg-tökélleteíebb 

. . írás 
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írás' módját (Orthographiát) ki-tsinálnák, fzó-
tárt 's egyebeket kéfzítenének, a'»régi Görög 
remekeket ie-fordítanák, 's ujakat írnának: 
eggy [iával mind azt véghez vinnék, vala-
mit tselekfzik a' Páriíi Tudós Tárfafág. —. 
pelkem Bcitriam fua fi hona npjj'et. Ból. 
dog vólna most Hazánk, ha tudná miben áll-
jon az Ő föhafzna! De fájdalommal keli néz-
nünk, hogy fokán tsak azokon a' tsetsebe-
tséken kapnak, mellyek két három, hónapig 
tsillámlanak, 's mellvekért az idegen Kalmá-
rok, a 'kik az 5. forintos ppfztot 12. forin-
ton adják, 's eggy Ijéten gooq. forint árát is 
el-árülnak, talán alattomban nevetnek ben-
nünket;, azonban a' valófágot, mellyben áll-
na Hazánknak örökös hafzna V ditsőfége, 
gondolóra fem vefzik. -r-

Mi ezen Mindenes Gyűjteménynek leg-
elfö árkufánazt ígértük a' Nemes Hazának, 
hogy ha kilentz fzáz Olvafóink léfznek, min-
iden efztendőben ezer Tallért fogunk a' Ma-

• gyar Literáturának virágoztátáfára , 's fa-
képpen eggy illyen fel-állíttatándó Magyar 
Tárfafágnak tőke pénzére fordítani. — De 
még eddig Nemes Haza nem hogy valamit; 
adhatnánk, azon. jo végre, hanem inkább 
mind tavaly mind az idén magunk költfégiink-
kel tóid]Lik ezt a'Gyűjteményt, mellyel Ha-
zánknak s fzüíetett nyelvünknek fzereíete 
kezdetett és-folvtattat velünk. Ilogv ez" 

.. \ ' Cíd-
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kedv-es Hazánk annál inkább el-hihefse , en-
nek a' Negyednek végén Név fzerént kí-ír-
juk ennek a' Gyűjteménynek érdemes 01-
vafóit, fel-fzámláljuk 3' bé-vett és ki adott 
költséget, hogy msga a' Haza légyen Bíró 
benne. — Ha ez a' mi Kedves Magyar 
Nyelvünk még valaha olly virágzó lefz', 
mint a' Frantzia, Ár.glus, és Német nyelv, 
kétség nélkül tíz huf? efztendo múlva tsn* 
dálkozni fog a' maradék azon, hogy ennek 
az igyekezetnek oily kevés eiö-mozdítóji 
vclíak egéfz Magvar Orfzágon 's Erdélyben, 
a' hol három millió ízületeit Magyarok kö-
zel találtatnak, — Nagy halznára lehetne 
ez az igyekezet idővel Kedves Nemzetünk-
nek; főt eddig is vólt'már hafznára, mel-
lyel meg-esmernek mind azok a' jó lelkű 
Hazafijak, a' kiknek elm.éjeLet a' bal (véle-
kedés el-nem foglalta, 's fzemeiket az irigy-
fég meg-nem vakította, — •— rrr 

A'-Mindenes Gyűjteménynek két elfő 
Negyedjéit a' melly érdemes Hazafijak meg-
fzerezni kívánj:'^ , a' kettőt eggyütt 3 6 ga-
ratért nálunk meg-vehetik ^ a' kik pechig tá-
volabb laknák, azoknak is Pesti váfárkor e-
zen árrért ingyen addig ie-kíildettetik. — Ké-
rettetnek a' Bétsi 's. Pesti Hírmondóknak 
kedvég íróik, hogy ez); a' Közöníegge1 köz-
leni ne íajnálják. 
' - • • . /• - '• Otza- -' 
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OtzákQV meg-vételérőL 
Míg hideggel fegyverkezve fenyegetnek az 

egek, 
Míg a' jéggel bé-vontt főidre havaznak a* 

fellegek, 
Míg a' gyáílzal boríttatott terméfzetnek fzépei 

Keferegnek,a'mezöknek el-hervadött díízei: 
Sebes fzárnyal éfzak felöl repül a'hír déi felé, 

Befzéll,'s hirdet jó jeleket tsevegö fzájja) elé. 
3£?e mit hícdet? Otzakovnak hirdeti meg-vé-

telét, 
Mellynek este tartja fzóvala' Kabinétok' 

• • felét.' 
Sem a' fzámos Őrző fereg dühös ellent álláfa, 

Sem Mahunaed Prófétának fegítségűl hí-
váfa ,, 

Jíem menthetek Qtzakovotaz Orofzok' kard-

Hogy még-váltiék a' nagy porta Crimeá-
• ' nakk^ltsától. fö,) 

A l i g 
, > . • • ||| •' ... • - ' • • " ' ' • , 

{#) Ezen Vár méltán nefeztetik Crimea5 kúltsána^ 5 
kivált mlólta az Orofzok bírnak miaden ott lévő 
tengeri ki-kötő helyeket. Ezen Vár oltalmazta a' 

' Daiefter , 'Bniepper, és az Ázovi tenger közti 
fekvő földeket, kivált miólta 4z í735-dik %fztendd 
WkeMg' ereje (zeréac Ázov el-roncátqtt, 

' / • v . " ... v . ' " ; 
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Alig kezdek tigris módra dühöfsen ostro-
mokat , 

Meg-adák a' török záfzlók egyfzeribe ma-
gokat. 

Ki isáll-meg, *s mér fel-tenni ollyatén ellen-
séggel , 

Melly kiifzködik az éhféggel, hideggel; és 
az éggel? 

Hát Rómánzóv? a'fél hóidnak" meg-homály-d-
fítója v 

A' békefség' Kajnárgdinál hatalmas tsiftá-
lója (b) 

Tsak vefztégel, 's aztat nézi fzurinyadozó fze-
mekkel, 

Míg rnáfok kofzorút kötnek Potemkinnek 
; vérekkel. 

Hát nem indul? 's nem indítja Bender felé 
Seregét ? (c) * 

Aztat, melly homályba hozta a' torok hóid-
nak egét? 

• - ; ' Hi-
:í, ' • - .• •, - •• .. 

- , 9 « g y * £ *< : '. -
(6) Kajnárgdi vagyon Bulgáriában, a' hol 17-4. Júnk 

usban Feldmárfchal Rornanzó'w a' magas hegyek' te# 
tején' bé-fántzoh Nagy Vezért elébb Drinapoly-
ból jött el efégét el-fogvan , 's ugyan ezen Varostól 
Generál Kamenfzkoy által el»fzakafztvan, a' Kékes* 
fégre kénfzérítette, 

(c) Már Bender az eí-múlt 1789-dik Efztendáben ^ 
' mintegy Novemberben Hert?eg Poteickm által őtk* . 

ként való- fe l«$dáf ta l in^vét f te t t* . ; • 
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Hiízem o lett/ 's 5 tétetett az egek' végzi 
féböl, 

Ki a'pogányt ki-kergefse a' Kerefztyén fol-
, déböl? (d) 
Tsak is jönne az az ido, 'smitiskéíik fokára, 

Mellyben. hágna a' Kerefztyén a' Muful-
mán* nyakára4 • 

Jelen is volt már e' fokfzor, hanemha lili-
omok 

Lettek, volna e' vad népnek védelmező 
gyámolok-

'De mit fzóllök ? xxliht a'jelek mutatják min-
denfelől, 

Léfz' még idő,'s dolgok jönnek még fere-
genként elöl, 

Kik nyújtsanak új próbákat e'vitéz' virtuíinak, 
Szaporítván kofzorúkkal fzámát kofzorú-

, inak, 
. Lám 

• n » n i . i i n n . i i . 1 . i i i i . i . i ' i . i . , 

. 3? e g y z i s. 

Cd) Lehet úgy nézni FeMmsrfchal Romanzovot. '.Vég-
be is f icte vólna ö ezt, ha a' mi felféges Udva-
runk azon okból, 'Hogy az Orofzok nekünk fe Er-
dély , fe Magyar Orfzágban fzómfzedamk ne légye-
nek , ezen háborúnak további íolytatafat fegyvérrel 
nem kívánta vólna meg-akadályoztátni. ÍLzen háború 
el-kerfiíéféré . efett-meg Lengyel Orfzág' el-ofztáfa, 
méllyre a1 meg-hólt n&gy PruíTziai Királynak eífd 
gondolkozást fzolgálrattak a' mi általunk el-foglal-
tatott tizen három Várofok. Idfisá -a'-'nagy Ffidrik 
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Lám a'fzomfzédbán itjcéHíül kofzorú a'fzámára 
Borostyánból, de mi légyen e' kofzorúnak 

árrá ? 
Egyedül az egek tudják, a'íátumok könyvében 

Van el-rejt ve, kiknek nézni nem lehet ör-
vényében. 

Terhefek, 's ménykövet kordnak gyomrokban 
a' fellegek, 

Kiket ártáfunkra küldtek a' fel-boíFzontott 
egek; 

Eggyle-tsapó víllámáfsal adnak néha jeleket, 
Hogy tartanak kebelekben,Berlini menykö-

veketö 

Hát a' nap, melly lélkefíti ezeknek mozgá-
fait, (e) 

Melly ki-fzabta, 's mérfékeli futáfoknak 
útjait, 

Katharína, kinek meíTze ki-ható fúgárától 
Sok nepek életet Vefznek, V tsendefséget 

karjától, . , 
Mint 

' • ' y * g y z i s. - • 

(e) Tudniillik EeldmárFchal Potemkínt és Romanzowofc 
úgy lehet nézni ,* mint tsillagokat a' magok nágy 
napjok körül^ a' melly az Ö futáfaikat mérfékeli. 
Ezen öreg Vezér ugyan IWzállott már a5 Had'the-
átrumáróL" 
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Mint a' kő-fzál a' fel-forrott haboknak köze. 
pette, 

Melly ellen a' tenger minden erejét meg-ve. 
. tette: 

De 6 helyt áll, 's bátran truttzol a' zúgó fzelek-
kel is, 

Ámbár az ég jöjjön reá menyköves nyilak-
kai is. 

Vagy mint a' fas a' meg-búfult egek' tsattogá-
fában, 

Meg nem retten nints akadály a' nap-felé út- í 
• iában. ' 

Lába alatt kettős hanggal dörögnek a'fellegek, 
' El-múláfsal fenyegetnek az ellenünk költ 

: egek. 
Ö fellyul eztet neveti eggy bát-or tsendefséggel, 

Gondolván mi baja légyen néki a' búfult 
éggel:; . • 

Ügv áll ez a'vitéz Dáma e' félelmes időben, 
Ámbár népek légyenek rá minden felől me-

. nőben 
Eggy felől a'dölyfös fél-hóid öklel reá fzar-

• vával, 
Hogy el-végye, vagy Crimeát oflza Cat-

harínával: 
Más felöl az eggyes fásnak fzövetséges tá-

• bora, 
Mellyet még a' nagy Ffidriknek éllefzt el- f 

huny ott pora 

(Á' többi következik*) 
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