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A9 félben maradt Nap*folyta Könyvnek folytatdfa* 
| fenteken Aug« zodihán Az éh« édes Aty$mott mn 
i &z o kedves Barátai meg látogatták. Mind íiüntclen tsak 
I ss Állandóról befzéllettek. Ennem értettem, mit akar-1 

| 'lak azzal mondani* Meg-kérem az én Tankomat, bogf 
[ tnagyarázza-meg azt nékem. 
i ' ?• • • •* * 

Szombaton Aug0 2idikén* Moft már jó! tudora fhi« 
Áoda-az Alhndót* u .a* mi mind őrökké tart,, A*;.ízép 
ruha, a* nagy Titulus, a' gazdagíag és a* ízépí£g*'nem 
állandók 5 mivel ftnki íeni tudja s ha valyon holnap bir* 

I jV"é azokat* De a' Virtuft, a* kegyeíséget és jó ízi vei 
l .t&ílünk íenki el.nem veheti, és ezek nékünk holtunk 
I, után«is haíznunkra léíznek. De a* gazdagfág nélkül ke* 

*és Jót lehet cselekedném ? Ennek hát avagy tsak vala
mi Állandónak ke!14ennL As én Tanítóm még jobban 

I meg-magyarázza ezt nékequ 

I SzeredánAngf qjriikén* Ma volt az édes-Atyám? 
j feületésének napja, és noha a* vigaflagra minden eíikH* 
I sok jelen voltának; még-is félre-vontam magamat ? és 
I ^nind ujwikn fimom kellett* Én. nem tudom miért volt 

M ' né* 
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aékciB ez a* nap ollyan ízomoró, a8 mellyen mínátneK \ 
yigadtanak.. Mindazáltal ín.tsak az örömnek miatta fit* 
tam, és halakat adtam i z líteünekj h'ogy nékeni ö^y 
oliyan Atyát ajándékozott* a* ki engemet olly igen f&e-
xct, és annyi fzoqgalniatofsággal taníttat és tatait a* Vír* 
tusra és kegyeíségre. Oh ha el*kéllene ireíztefiemJ Neí 
oh ne büntesd jó Ég oly keményen a* te Karolinádat! 
Ha te *oret töíetn el-rugadnád , talám nállá nélkül éppetfr 
ollyan feeretet lenné kellene tétettetnem, mint a' milyen^ 
ast a* vad nemes Ürfi, a9 ki engemet ez elött hét tíajfök* 
kai, annyira d rémi tért* 

, Szombaton Aug« 2%+íikin* Az én ízegény öreg JI* 
kóhom , at: kraek ízoktam adni egy eíztendötol fogva 
minden Szombaton eíkvQ az én béri ajándék * pén-zemet̂  
íru engemet igen nagyon fd indítotr. Mlvül 6 maga mí*-
lam me4í ncn Jelent, a* mint ízokotí vala eddig tsele<# 
kedm^ magam vi^ém-el néki az o ízegény kunyhójába* 
Mit írm ízegény el-er'oteleíiedve és betegen az ágyon 

- fekízik vaiaí „ j ó gyermek! így ízóllá Zokogó fiókkal^ 
„ m 'már fitíirf íökkáig élek* Kegyelmed velem nyomö* 
, ráilgomban igén íök Jót Cselekedett.' Az Iften bövon 

„ meg^utalitiaztattya. Éti majd megjelenek az 3 felfif-
. 'ges ízíae előtt, ngf ?agyon3 fteni íbkkára meg-jelenek* 

m és ott Kegyelmedre és kedves Sziliéire 5 hogy táplálta-
'# nak engemet, rmodén letételekért céer annyi áldáfokat 
*u kérek tolle* Éljen ízeren&é&n! örökké boldogul él-
^"jeh-í.-Elt többíiörkegyelmedet ez életben íiem látom/® 
Ezekre annyira fel-indittattamt? hogy égy ízót fem ízólU-
• itattam, . éé él-kellett t^lle jönnöm* Áldott Öreg! Mely 
nagy g y o n y ö ^ % az iliyen emberekkel jóktenna! 

Wafé'mftÁug. ZQ-diké®. Möfefgél a£ fcfisg Jákob 

ineg4óit# M l̂íy %mmk$zm srfik m jtáketó/högy vek-
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tSÍfe Jót tittú tettétek. ~ " D c t o ^ i & i M a i r i ^ f c t t ^ 
nyomorúfágitél % és az Iftentiék fzéki lelőtt vaiófággif 
köliy^reg és cfedezik érettem és az én kedves SzüliSmőjlf 

Mikor tovább akarja vaía irni Károly, hirtelen 1|' 
•nyitott KáróÖna, és a* ízégyen és ízeméretn miatt egéf; 
ízen el-pirűia; síiért nem akarta volna, hegy az o V 
jiitóján és Szüléin [kivül más valaki meg-tudja ? hogy xJ'" 
tsoda dolgokat jegyezget § fel naponként az 8 napfolj' 
takony vébe* Eleget kérte viísfza Károlytol, de ne:-í 
adta, a* meilyet ofztán ugy közlött 8 mi velünk, és t 
taás jó-ízivü olvasó Kis-alzízony okkal és Leányokkal. /•• 

.A Kereskedő és ánmk Történetek 

J t , g y Kereskedő el-ihdult egylzeir á1 Tehgeren, hog* 
ifzéirehtsét jpróbáljoii, és láífa-meg mint bóldogülhatri 
Wásutt az 8 kereskedésében* Alig vitték a' ki-fefzitef 
vitorlák egy-néhány tíiért-féidhyirt a' feéintk ettíztet 4 

i^jót^ a* midőn egy rettenetes. ízélvéíz támadott* ^ 
^Tenger fel-háborodotts a* habok az égig hánykodtanai 
tk hajó meít a* víz* ízínén lebegett > majd az Örvényt 
nyelegetett, és végre egy kéfzikláíba olíyaii ízereiitsétle;; 
ütközettel tsapódott, hogy mind ízcrte-ízélyel ízakadf 
és mindeneftol-fogva a' Tengernek prédája lett* 

Altzeftnéz (e* volt a* mi Kereskedőnknek a9 neve; 
Isak a* volt a* ízéréntséje, hogy tgj darab Űeí&kába ~ka*; 

fafekodott és azosín egy esmét-etlen ízigetbe Vettcttetetr 
Itt fekíáik vala a** Tenger dühöfiége által' mindenét©] 
éiieg^íbfttatott Kalmár ízorongattatáfii és félelmei miatt! 
mint egy feUhóltan; Minekutáüa az & el$9 e!4;filá&' 
fcói újra fel-eízmélŐdött válna , azt végezte magában, 

* i M * ~ ' " \ * g y " 
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í^ fon emberek-é, vagy pedig tsak tsupa oktalan állatok 
v:. tknak benne*-. Szomorú-, gondolatokba merülve <-mend$»~ 
j ;i; ,;él vak bejjébb, nem tudván fiegény feje, hová menne} 
! h gyfzet egy"' Ösvényt meg-Iátott- Az a' remény%s 

?.aelly azzal-táplálja'vala otetj hogf emberekre talál, ujj 
;;; fot és bátorfígot adott néki, ttgy hogy hgéfzfz meg*nj~ 
, | Jláflal ment vala elébb elébb ez öfvényem —• Azöták 
" Jak' hamar, egy nagy Városba érkezettedé melly igeit 
; H-bámula, midőn a lakoüknak íbkaílgSt nagy őrven* 

;ezo kiáltáfokkal látná eleibe omlani 1 KOréTvették Al-
; Iteftetym&y rifetelettel fogadták'; és V békeffég* fzerzS 
J ;y kiáltott: Szigetnek hkoffail ímhol £ ti Királyotok! A* 
• Regény utazót nagy pompával bé-kifertek a* Városba, ér 
l 'itték otet a* Királyi Fényes Udvarba, Drága bíbor pa-
;'; '(íftot adtak reá, és koronát tettek a2 o fejére* A* Birct ' 
; falómnak Nagygyai térdre eftek 8 előtte és mindenek 

jeg-eskittek az # Hüfégére. Által adták az Orfzágnak 
| ünden kintseit, a* mellyek igen nagyok -voltának,-. 

Altzejt azon, a* mi rajta tőrtént, űgy el-báműlr, 
i ,;ogy fok ideig azt hinné,, hogy e9 t&k valami álom vól« 
x a. Az elsőbb Hetek noha mind Bálokkal £$ inulattii* 
; ,;okkal t81tettek«ei: de még-lem jöhetett zz ujj Uralko*-
\ *;ó efzére. Midőn végtére a* maga tapafztaláfa által meg-
| '"jyozettetett • válna Altzifl a* felöl, hogy az ö 'ízerentséje 
• iwji álom, 'hanem valáfág volna, mindenféle gondolatok 
i • imádtak az 5 elméjében* „ Mitsoda.rendkivuí való hal-
"" > latlan fzerentseez? Mit jelent? h hogy lefzfz vége« 
t , zetre nékem dolgom? w 

:l2e#sgondolatok Altzejlntk minden kedvét el-vet* 
:; ík. Kérdezi vala ugyan az a Tanitsot-ízŐlgaitoíéi 

Jdvatí\€9bcfftítóla éSY &QV&1 mindentől valakit látott* 
4 v . . -hogy 
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I 

Uram! felek az Qfy9 a* mely lelkek lakják ezt a®v 
Szigetet t aíok 32 íftcnt arra kérték az o könyörgéfek*;( 

IJCÍIJ hogy minden eíztendoben egy embert: küldjön né* 
íuek? a* kik o rajtok uralkodjon. AB Mindenható mcg«j. 
l^lgatta 92 8 kéréfeket* Minden cfztend8ben egy bizo-1. 
iayo$ napon hajó törés által egy ember vetSdik~ki ebbej 
** Szigetbe, €s mivel már ezt a* napot a* Nép jól tudja/" 
*sgy f̂ alad eleibe nagy oröm-kiáltáiokkal j : « ' 5 Királyi; 
Izékekbe ültetik azt, és az 6 fékéiletes hatalma Uroknak 
esmérik lenni. • •***Mi lett kérdé Altzefi igen Tzomoruan; 
a* régi Királyokból? ^Mihelyt az Őcfztendejek hé toltf> 
felele az Öreg, leg-ottan a' Királyi ízéKbSI le-vettettek* 
f&mcfendksofiégektol megfoíztatt^k^;és V bíbor helyei 

• v -..,>.".. M J iít-
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t íéiig^et fefintSs adattatott rcájoK* As tá-elieteélea • 
sitonák a* Tenged partján hurtzolták, egy kitsiny h$~ 
ba Tetetlek és egy ízáraz és puízta Szigetbe: küldöttek* 
5 hol az eddig való Uralkodók fem Barátot fem Jobbá*/ 
rotiiem találtának, és egy. nyomorult és keíer^es e|f« 
t élnek. Ez nagy Király í az a9 .tneg?mi(blha,ta.tta^ 
6rv&y, a*- mellyé* egy ember is egy |élek. lem, .ÍROK*, 
kbzzM heljébU*, ,. . 

4̂íföe/f ezen tndoírtásra még jobban fl-feömorock>;%" 
iát, így ífótt** az ^iciöxt^m-Taté Királyok nem tidták-
ezen boldogtalan ?ég§ket? '-ss.-s-s Mindnyájan tu^tak^ 

fdek az Öreg 3 de m a Királyi-ízekeknek fé^yeíségé$| 
. ifg-valának vakittaíva, és (zív$k fzeréqt a* ftomprá kö| 
Étkezendő állapotos nem- akarták meg-gondolni* Az-.$*« 

{ wlá gyönyBrusqg a* mellyJben pk ftt. éltének, mindég 
ondolattyokafe el-fogta az ö őrokké-ralá áHápqttyokn,ak 
leg fontolásától , é* az ö ur^lkodáfbks eíztexidfjaik Y^ge 
njndenkor elérkezett, úgy hogy ők éízre íem vettéig^ 
^ége^etre feljött az a* ízomom nap, $ mellyen tf puí?t& 
ízigetbe. kellet tnenni.ék, és femmit fem tselekedíek ojl-
yafí, a9, mellyel az o. ízerentsétlen & el-távoztathatatí^ 
beteket meg* édefitették vélnau - ;:V -

•'', K6nny.il elgondolni, mely igen, meg-terhefedeti. 
ftgym ^áií^^ínek ez^n. feókra az 8 l>\is ízomprá^ága^ 
reízketeffel gondolta, el , hogy már az 8, uraJ.kodáfá̂ aSfc 
ínajd fél-réfzek el-folyt volna ̂  £s $Zt as 'eröft. végezcíl tét-, 
t$ magában* hogy. â zt aridS^ a,*melly ínég hátra, vaia^ 
minél haíinoft$í\k%toítíse. Perfk ö/z! így fzóll valaaz-
Üreghez f te fnnlkeífefokfzerentsétlenrégfke.t jelentettél^, 
meg. . 5 e kí tn4 mis rajtad kívül efzk$zök?t~is mvitat-. 
bi, hogy azok, által jöyendobéli bóldqgtalanfagomtó,! meg-
î ienekedfieílein ^ apgy í;sak annak keményíegét v^am}^ 
fel meg^nybitheíTem* 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/139 

http://K6nny.il


ímléfi&ssélc-meg arról Felféges -Uram! .monda 3$ 
Síz n^kje, hogy mezítelen és íemmivel Jött ebbe a* 
Szigetbe: éppen agy Jccll §& r** ü-h hagyni, és ebb© 
foha többízör viftíza nem lehet jönni* Tsak egy efz* 
fcőz vagyon a\ jsöyetkezendö nyQraorufágpak el-tivo^-
íatáíara, melyebből i\U — Uralkodáfának és bóldogfá* 
gínák idején az öko/Ságnak javaiiáfí fzerént kell élni* 
Abba a* pu'&rá Szigetbe; a* mellyhefog jövendőben vi~ 
f értetni, Áts-msfterekeí és épitá embereket kell küldeni*' 
J?alot|kat, Élés-házakat, és Mulató-kerteket kell építem?* 
is azokat meg-kell töltetni mind azokkal, valamcllyek 
ísak a' fóukíegrc és gyöiiyöráfégre meg-kivántatnak. De 
fietni kell vele, az ido hirtelen elrrepúl, és az el-repúlt 
ízempiilantat foha többízör vifz&a nem jon. Mindenek-
felett azt tartsa eíiébeh s hogy a* jövendőbeli Szigetébeit 
íemmije fe leízfz, hanem báfc-gz^V vát a" még tóírs 
lévS időben > oda feállíttai. 

* "t * ; *'" . , * • 

.A* Király-ezen. Tanírs^adásra^géfitízeS' ujja;pille**.. 
fett j % £emmit íein hajtőt̂  többé az ö jelen-való boldog-
íagára^ hanem qiindfií gondolatainak tzélja egyedüli* 

, fpízta Sziget vaía^ Ő oda 4ts-meftereket és masÉpítoV 
ket küldött, kik a" pufzta Szigetet rövid ido alatt igen 
Scdlefriitej lakó hellyé csinálták, Ő oda életnek eízko* 
Bejt és piádén fzukfégcs dolgokat ízállittatott, és végté-
yeannyílakoii kül<lcítt od$, i mennyi,elégfégcs volt,' 
kogy ázr a* fzorgalmatos mivelésálta| termékennyé t£gye# 

Ezen fbglalatoílagai között egy&er Altufi* uraljko-
ááfanak vége el érkezett* Az a! pertzentets a* melíybesi 
!fz Orftágláft le-Jkellet tenni, elo-jjoct. Az a* feémpjllan* 
$ás, melíy az o Elötteyalóinak rettenetes volt, néki íem* 
ini félelmet és ílomorűflgot nem okozott. Akzefi még 
Jnkább IdvánkpZQtt az időnek arra a* pontjára, %. mely* 

M 4 . " hm. 
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Tben n£kt n § u^Orfzágábati kellene lak£ Myct foglalt 
Bi* — Már mofl: fel-tettzet az a® bizonyos nap, (3tetKi« : 

xályi "ízekéből kmfúmúkt minden felféget' kontőfTétoi-
neg-foíztották, egy nyomorult fiajőtskábá 'helyheztették* ; 

£$ az © feSmkivttfiBnek helyére küldöttek* 

^ítóe|f oda fzerentséfra tpeg*<rkczettt Örömmel. 
feSHotMneg a^ o o/j Szigetében, *' "tnelly- mar nem volf 

pufea? és abban az előre tett gQad?Uel$b&»f®kkú bél* s 

cbgabbál élt» mint a& előfff . . . . . . -

Minim ember ,/&*$• Af hajótörés af fzUkthnek _ 
• jr/ffa, A* Sziget a® mellybe. ki«ve^ödik, ez _ <£ FfUg« • A* 

tiízteletre méltó Őíz, a* ki néki az | utf npa vlrakasó tör* , 
ténetet tudtára adta , és néki $% $%t j&?eg*könnyebbitQ el?-. 
közöket meg-mútattq, a* VáMh A% egy efztejidö* af 

mellyben uralkodnia kell, <tz $mbef életének ideje® Af 

yuízta Sziget 3 a* Jiová vir^ttetik 9 a* tó Világ* Az At$«* 
mefterek és Építők, és as- eUfcc tett kéftüietek <* $zpk i 
jóságos tsekkedetek y a* mellyeket ezen ' if Világon tselfc* 
kedett, és a9 mellyek a" malikba í§k*dvetfkf A^ évelőt* 
te-való Királyok, a9 kik ke veiét gQiidoItak sí* 'pii&fó 
Szigettel „ az embereinek nagyobb réjze,' kik magákat & 
géízízen as Világnak gyönyörűségeinek adrák, é§ így a* 
máfikba ircís kezekkel, az m jóílgos tseieked^fk |l||f * 
kál jclenndbjneg az íílennek fö&jrelött* - * 

r > 

ELE-
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ELEGYES VERSEK. 
' : x 

r*$% ^fzjkony Nemnek $ kiválttá* fzm LeSftymk 
'Jeg Jzéhn' Jogő Qrtzatfeflékje*--

J \ Nap-fóglr íbha agyban ne találjon* 
' A* Szuz-is... ha a* Nap fekkél,- talpra, álljon® 

Béggel % levegS a*- vért meg-frifséti* 
A^ ómat eleven izinnel ékcséti* 

J§$ 3f Najfckfflttével bé*fzívtt levegő ég 
.••; Mit tsiuíl* el-pírfil rajta a' meíterfeg* 

lifint 3* hajnal, ollyan Színbe Sltözeti 
Az ajkakat, mid.Sn pirosra festeti* •. 

A% ort7Át a* boízfzű álom fonynyadásíal 
Bevonja firgító halaványodásfál 

f Ja* ki fjemébe néz , meg-mdja, hogy tunyag 

Mint ®? W Ízeméit izinte délig hunnyv 

$b felkpltej '§ ruhád5 magadra feltetted, 
A* iriosóáis légyen első kéfzűleted* 

ff Ideg 'vfegel mosd-meg két ortzád *s kezedet 
Ez rtJJ ízgkdosésre fegíti véredet: 

"A* meleg vÍ£ a? b5rt rántzokba fzorítja 
A9 sík ortzát hamar öízve-íugorítja, 

. Ezután egéfzfz nap9 azon igyekezzél. 
Hogy roízfz indulatot benned ne erezzél* 

|Üv&ltt-az írígyfég mefzíze légyen tSlled, 
}Acrt -e^ kékes- fárgát *f íbványt t€Cz belSlIed* 

4 V 'g 
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S QttzMon olljr pfötpáe hagyja kotménéz^ 
* Meíly Irtózás, minden N#o* í iemepe^ 

Mértékletes légyen ételed italod, .. ' •'•- ' ••'-•.-'.:. 
Sok bor és tsenpege ne lepje a%al$4*| 

A? pértekktlenfég a* fzép tefts álláílt ' • 
.Jfoíeg-rontja *u qkozza ki-fokadpzásá^ - ,,, 

Iteilyét"nints ollyan ra oíkán bogy le-mollö^ 
Járjad a* Padkát h&x: fzorgalmato fbp« 

A* fzoktsbpin lévő kendSzo helyébea 
IndítU mozgáít teíled* keringa erében^ " ,-

Es ortzádonn olly fzép piros ízint okozhat,- * 
Mellyet a* racsteríeg Töha lem majmozha&i 

• |U kkiyiltt fzívj a* yíg \ mindég tifista eliöf l ":• ,";*: 
A* léleknek heilyes fontoló érteinké,' r "", .. * 

A^on kedv^esféget nyomják az ©rtzára5 

Mellyel nem ér ílmmi Rubinénak fbgir^ 
íb az embereknek víg tárlá&gábann 

Leg-betseíebb minden tarfalkodáfibann^ 
fjol a? ^ Padka, meily oliy ízért adhaffon, 

Hogy illy kellemetes fzép fzinre foghallbnf 

Cfyenge kezeidet * hogy piros vér fefíe, 
A* t8 *& gusally korul munkáját kercfié* 

fezekf mozgatáfí frií&bb íebeflféggel 
Hajiak gf Vért, ?$ feftik a* kézt ^cdvefiéggef* 

Á§ kardforgatás ide íbha íem $rs 

Meíly mellett a* kézbenn ízinte al̂ itf a'.vér^ 
A& ortzának pedig kéteséges formája, 

Valamint forgatja ?á{toza kotzkája* 

• Eftve ?an 1 ** Már minden állat nyugvá^ta) 
„.-. Siet pfliesitetS tagja* fióUá&re* 

. ' . : ' ^ " : * - ' • ' • • - " ' " " . . . . A * 
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/j ' Hogy-rá ne gerjedjen a* jq RendV}iar9gfc, 
-f 4í^' ^ e ^ ' í^ií'5??1 alufeik a* Leány 
'f Tudja-meg, ortzdja leízíz fárgás halovány® 

pn 
BŐLTSÖ? RENGETŐ ÉNEK, 

B' )el! Bel! Fijam (Lányom) míg ékt^ 
f-fajnala nyilatkozik^ 
Hogy álmod ujjirtsa tefted^ 
$$ veled íjéin birkózik* ' 
.£ fök gondnak erosskar;^ 
jjií hámt7' ízíved11 nem marjâ  
$£$ ízemoídről könyveid" 
l^ens £ör|öd özöneid'* ' 

ff - Aludj tsendefen 3 Éíiednclc 
Fénylő delén fok fjjei 
Nem eiiged álmot ízeméinek, 
jfórail efted^kl í^ejjeí* 
Életed* eftvéjén álmod5' 
pafzoiitaían kiáltozod j 
Merp penderít femmi Épek 5 
^Imatl^nák ^ Yénê k̂  

§< Alud) tsendefén anyádnalg 
Gyenge tsőkjai ptán í. 
He; adj fíráft ízesed* ízádnak 
•fia így énekel oíztar*: 
Még ha meg-nÓfzíz ípk hűt Pézp^ 
Sok könyvet fqlcfre öntözőig 
Ha a' Világ* piattzára 
Jutfc a* Vének* tántzára^ 
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4. Aluáj ttendeíen! majd Jfcelj-fĉ ' 
fS vedd eíS játékodat, 
Moíolíygáfára efztnéljfel 
*S érezd böldogfágodat, 
Melly moft egéfzfzen el-borífy 
Úgy hogy gond* bű nem ízomörit* 
De tolled mindjárt tneízfzc fúrj 
Ha esméretedre jur# 

5« Aludj tsendefen! Iftennek 
Huféges Angyalai! 
Rátok bízom; c Kisdednek 
Légyetek barátai* 
Pai'stok minden iníegtot 
0rizze»meg félízegfégtoIt 
Á* melly ártatlan fejéhez 
férhetne bolt$ojébe$» 

h% ANIAMK ÉNEKE, 

,.'M finynyml nagyobb oröniömf 
Miólta Anya vagyok! 
Gondba* fejemet nem törömf 
Mint kinek a* pénze fok* 
De egygy víg órája nintsen; 
Mert ízíve mindég a* Icintsena*' 
Búfokí hát rosdis pénzetek 
Tsak zárva őrizzétek? 
Mert nagyobb kínts én elöttfem 
NintSj mint kedves Szülöttem© 

a* Pont* 
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6» Pompás hintókban kevéüyéim 
Urak! bár nyargaljatok! 
Nints izívero mit irigyeljen. 
Bár ílllyembenn-járjatok! 
Ha gyermekemmel lehetek* 
Ezért.mindent meg-vethetek* 
Mert Itt ax ördm'-Szent hellyé* 
'S nints kevéllyíeg* métejje* 
Jövel kedveském! *R mejjembo| 
Szívj £rí?t kebelemből! 

$* Gazdagok! az Hlyen kedvhSl 
Semmit íem érezhették J 
Sok ezer finom bor tseppb&l 
Illy kedvet nem vehettek!* . 
A* pompa' *$ ditsöség mellett 
Bennetek* bá, bánat rág, 
Én egygy gyenge tsókom felett 
Ki-nyilok , onnt y virág-, " •. 
S ha kedves Férjem baragfzik, 
Angyalkám nevet* 9n játizík* 

4* Gazdagok! Palotátokoni* 
Ám nyalkán tántzoljatofcí • 
Bor , étek aízralotokö^ 
Halmozzon, '$ tapíbljátoks * 1 
. Mértéklett én eledelem, -." I 
Tettemet meg nem terhelem* I 
Kisded lelkemmel házambána • | 
Fei.f$..a!á.:járvánmagambami, . 1 
Kiáltom;:— hapí hapl fs eWresm u _ | 
• B c ^ . ^ .\ 
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5," Mit hafznál gazdagíagötok* 
Ha nints hfagodalmotok ? 
Unalom nappal dolgotok^ 
Gfbtot éjjel álmotok! 
De éíl vígann énekelek,, 
Vigyázok, fekízerti és kelek $ 
lelkem egéfzfz ísendeffége 
Örömmel toltt békefiége* 
•JS Ifienem* dítséréfével 
Tellyes fiám ízent nevével* 

' & Oh/ jó hat hogy. Anya vagyok! 
£ ' kinís mondhatatlan fok* 
Nem adnám c Szerelmemet 
A* f'old* minden kintséérjj. 
Sot elébb ©nt4nám véremet 
E* Méhem' gyüm'oltséért* 
Dűfok! hát rosdás péns&ettk 
*fsák zárva 5rizzétek! 
Mert nagyobb kints 4n előttem 
Nints, mint kedves Szülöttem,. 

4* 
T E M E T É S I O S Z L O P , 

s^e/iy emeltetett F** M**nak emMe%etém 

JLIG Lói az a* fzfv, fnelíy a* Szépet nem ízcreti? 
Ki nem íiánja,ha ezt* a9 földbe temeti? 

Hát ha még jósága fzépségét haladjai 
Ki nern 'sír> látván, hogy éh haláf falatja? 

A* fzépfég gyökéré b\ gyonyoréfégtiek*. . 
A* Rút ©kú minden bús keferufégnek* 

Torold-M a* Szépet"" a? nagy teVmé'ízerBM,r . 
1 Mi ömlik zápornál eg)rébb két ízemedbSÍ? 

Sértsed az IftentJ mert tökélléte* fzép 
s • • % | a* H áto&lctt .** világi $Ym$Y Mp* 



Afc or5m •• boldogság' kútfeje izereteí, 
A* fzéteiú pedig a'Szépből ercdeff. 

*Terméízeti hát; hogy a' Szép ízeretrefiék 
'5 hu cl-romol, á* fify meg-kdmmfsék 

Az hát, ki igy kiált: Te púba fzív kinn Jrfif 
Mim zvkogfz IFéfjfi *agj> / magaddal még fm ifrfi* 

EskÜtt ellensége a9 ízép Tennéfzetnek, * ' l f ^ ' 
Tart ittindent pokoli mérges rehyéftetnek* 

Tivcfcz.!• hagyj magamra! hadd firjak kedvemig 
Borölváii e' nkg-hóltt gyónyörá tetemre * 

Oh Szép! óh Jó ! íriié 2ápöroiri rád árad, * 
Valamíg fzenlemból könyvem ki nem ftárad 

Hull de nem rád 1. hol vagy? mefzíze *** e^y bú/uvfl-
Hoiá- meg, hogy halál* áldozatja levét 

Gyáízos levél! — mérges áltaNwé fzó -yólft 
Az Is az is leTzen: a* jő P*# né meg Hitt. 

Lehetetlen! '— meg-hólt? tám nem jól értettem.' «*» 
. te' gyáfzt ismét ujjra olvasni kezdettem* * 
Ismét igy: ralálám: a* jé P*f né meg hóir 

Kéivés tetemeit kritja Jetét bólu 
Kín, hó, keskruség itt teréhez iiyúh 
_ ?S iöint Gyozb fzívembenn mindent ©ízv^dfila* 

"Végr@ el-gyötörvén álomba merite, 
Melly ez árnyékokra meg vifzíza-ketft^ 

'tíeiB'WIttilicg.t—álaiii volt 4 mklévélbilkmm 
*S hogy neiti Íga2 éfte az Eget imátfam, 

liidúltt örömöirlben itt annyira ménnem, 
Hogy kedves álmomból benne fel-íerkcMfem* 

Hát hamis az álom ! meg~tsalttjátékjávőls 
^ 'S tíjjra dagadt kínom tornyos tajrékjávai * 
Ügy hogy as TerméfeetYzentségerTörvényét 

Tám meg-is férteítem ezekkel ösvényét*3 

Iterméfzet a* Szépet itfen elrontottad ..• 
Égéfzfzéd* fok ízre ? darabra bontottad! 

Azért feftetik-é a' Rajzoló képjeV : . 
Hogy ha kéfz, nap előtt meghit.öfive-tépk? 

Hat a? Kertéfz azért illteti 'plántáját,. . • . 
Hogy mikor teremne rá-fenyje kaízaját? 

A Gyöngy.haláfz éltét víznek métt fiáanya, •" *: 
1 , ^°^^ P^^^&^^^t^Mé Mrrnyzh 
Ki tbir nehezeü Mirt* az azért fegyvert ránt* 
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Hat azért tékozlád*reá fuefierségecf 
Hogy ujjra rontanád e* Szépbenn ízépséged* % 

A t 6 t vetted ritka mértékre'termetét, 
Hogy általad láfla hirtelen eíetét? 

MeJJébe olly nemes 3 jó ériek eny ízi vet 
• Azért tettél, hogy rá vonhatnál kézívet? 

Az.Hly fzép teft * jé fzív örök Ifjúságot 
Nem érdemlett vó'n e* halhatatlanságot ? 

Termeiket! af Széppel játfzol ágy ítélem, 
Sor ennek .a* Szépbenn példáját (kémlelem* 

A* leg-ízebb virágok hamarébb el-múlnak, 
A* piroísann égo Rósák földre hullnak* 

Mi oka? — talám -te af kulömbozobenn 
GyonyőrkcdÖl a" tsak hamar el*veík.8benft# 

Hogy más formáim játfehasd ujjra meílerséged* 
SS tobbenn mutogathasd tökélletefiéged* ? 

Ha így: mért plántáltál mejjiinkbe olly (kivet, 
Melly beteg, ha mllc el vétifk egygy ízéphívgt© 

Mért nem rendelted ágy az érzékenységet, 
Hogy ne érezhefte jobban a* ízépséget ?«-»«*» 

<3h én tehetetlen féreg-hogy gondolom, m 

.Hogy a* Termeimet még ekként vádolom! -••-* 
Az olly fiatal fát .midőn meg tördeli. 

Széllel, melly gyümoltsét éretlen emeli f *• -jj -
Noha maga ellen láttatik mi veim, -

De azért ellene nem.lehet kikelni* 
Mert a* ki máft vádolj annak faamifságát ' • 

Meg kell bizonyítani igaztalanságát 
Külömbenn rágalma fordul a nyakára' 

Vévén az "igazat nyelve* fulánkjára* .-"'5?-
Meg botsáíf Termeiket? a* zavarodott .éíz, ^ 

* • Mellyet gyötör a* b ű , kin, illyekre is kéfk* 
« Éminthogy érzékeny ízíveín % mellyet adtál, 

Sír; mert töllem .egygy fzép hívet, elragadtál* , 
Hogy egymás' ízemébe tűntünkés• (kérettünk, 

'Arról íkegény -fejünk- éppen nem. tehettünk,,. 
Árról íem tehetek, 'hogy V-bús Termeiket*' , 

Haragjától e*.Szép íemmivé enyéfzettr*«* 
Nyugodj hat An'yldnak,: gyomfában te íiép kép, 

Mig az Urf (kávára léik" porod vifkont* ép. ••» m 
%% én tfiűúmt többet'nem irhát;-mert nem fér* •< 

fie'&cmor& üín$ viiamig bozzád tár* 
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