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Költ Bécsben 2̂  Mártziuiban,fi78&, .' ... , 

•Erfg-y valákinzk firdmas Panaph , >, 

Tfer Mosám kéferégj, *s pehnádot gyáSzba bóritváá- • 
"JJ "Szerződét Szomorú bába inérfilvé Sirasd; 

l Jej! de talám kérdezni fogod : jaj Szőra mi ké£ztet% J t 

Szivemet e' kérdés áj y^Jesbe veti, o \ '.* 
Iméjkíled, .hogy azon mit akaruis moö íáollijefvenl •". 

Tsak zokogj és mint-egy kinteleis sjtí Szavát..". . j 
' Jer Musám keSeregj, ha tovább kéti.zgúi'iálilniál 

Gyáfzom okát, hallyjad majdan d8dbe raSom. 
- Lelkemnek, '?s .í&cal téíiemnelc ezernyi libája y . * 

így kefetit, <ár básjajrá"fakafztyá fzavam*' * "., '* 
Érzed ugyan magad-ii fel-zsendillt drága korodban ..*! -

Voltomat, árt üéked-Is tettem* ezernyi bajaf x:.':
,%' 

' ' Ám de Utad még-is tSbbSzet romlásait érzi, • . 
TobbSzer-is e' keSetit két tiyavalárt tekint* ' 

t Iraê  tudod patíaSzimnák okát, íiiellyebre ha rá héi % 

Árva fejem tö'ftéat budáködásnak eted9 

, Árva fejem! Száootó finyard étette jiitáfod^ 
Nálöd népi tSbbet f^envedé Trója bigyecf« 

Főzésnél 'Jekstétttt-edény j kinek oldali íyíiWá- ; 

\ • " . ^ 
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Gyantás^ vagy'vifeony foltbaöotitva vagyon. 
Néha belé öntett fbllyadékot tartf'k^y&bben , 
• Mint Szép gondolatit Sírba Szabva *iejem« 
Regvcli drága Ido * dél eft sfit éjtSzald nyugvás 
* Oftromol/és fájós búval intja fejfem* > 

Mappái ugyan Szomorúra fafofzt » faogy fiimtalaa 
Ifjú ' ^ ; 

Vagy könyvet forgat, vígy mulatságra fiet* 
\7agy mikor as Musáb, ésazent radómáaynok előtte 

Forgónak , Buzgó kedv* tudásra deriiL 
ám de dologra midőn irdúl Szorgalmatos elmém 

*S annak módja-Szeréit halgatozásba merült. 
Árva fejem, dobogati s?'.kedvétfil fofztja^mg elmém® 

' Es nyomorul tan igei tölteni az ^des idSt. 
%'gy pedig éj-nap utánn földünkre teríti homályát 

t S? állaíokat-teU^es Szenderedésbe merit 5 
O morog5-.-és-;yá!a&ba<$rodt Viz* partra ki~úSzó 

Hab zubog v, ugy Éeomöíü-stíingededésneh ered> • 
Nyugtom egéíz éjjel nints9 tsak zöngésre fülelve $ 

,Es ? íiyofzolám Sok jaj Szókat ereSztve myomom 
Hogy-ha pedig7 féemeiin bé»zárni találja az álom^ 

Rettenetes képzés Szivemet ö'Szve-veri. 
Kémei-kor fzük Lajtorján fel-máSzok az égre? 

Es onnét ébren viSzSza retegve éSem* 
Némellykor repülek, madarok bértzekre ki-űzoek 

'S ott tüzelt Száját medve ki-tátja reám. 1 
Moft vaftag tserták vélem forráfit itatják ,, 

I s tüskés bokrok nytijtnak ebédre zabot* 
Moft temetS helyeken fel alá Sétálok, azonban. • 

Edgy faomoni lélek fzóllani vélem akaT, 
Es tsak. ugyan faóil-is: de.tsak ágy* hogy feki fen: 
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Mert n. Szájában Szót muÉ&tozva J$wV. • ' . "; : 
S&t fokfzor vélem feiván bitk6zm;*ae^ltí'^m; ••:'• •'-.;• 

- Távozok és gyorSan tétcwa fátva'tóogyek. >,'"/ 
5 meg-aitánnoüs ered9 's lépését hipyj&jjiyotaoabá 
'"' Illy képzéSek után álmom-ip^édgybe fza&'dt" '* * 

:• Sokfzor az erdőkben meg-fojtáfümcá^törSágek ', .- ,.; 
Tolvajok ^ és vagyonom fel •• darabolva viízik%

 ? 

Tengeren~is járok , 5s tsendes partjára ki-Szállok^ 'A " 
'S ott Ion Ddphinus Szája ki-tátva" reám < • *'• \ * 

Oh! nagy egek millyen nyavaijákbati töltemVel 4P t 
tem'j ' . - . \ \ 

SS melly Sanyarú Sorsnak SéS2efe adója vagyok ?< *• 
Nem bkom magamat, mindegyre foháSzkodok útbaa^ . 

*S fel-tett tzélra ugyan Sírva, 's lehelve megyek*/;. 
Hangzanak ar füleim, rettegnek az emberi Szóra 

Edgyre dobog fzivena, iát Szunyadozva Szeíieni 9 
• Lankadt tettemben vérnek forráSa hellyemböl - ~ ; ; • 

Meg-mozdit, és más helyre gyakorta taSzit̂ *' 
Ort-ssám Sziiies ugyan; de ki tsorgó vízzel el-ázót$ : 

Mert Szemeim le-folyó könyvei Szántnak azon «. 
Iftenem! íme alig bánnyik pennával erötlea •. r, 

Két kezem 9 és indói hervadozásra karom® ' " ... * 
Mindenem ugy tsügged mint hó meg-lepte^yirííguak 

Gyö'ng-.feje* melly egyedül fonynyadozásra-teruS'~ 
r Állani? Vüíni nekem nagy kin , le-fák unni firaim'as 

GyáSz helye, hol Szivem rát zokogáSa-mjeg-6h *. 
Mit tegyek oh! nagy Egek! hát nem lefiS- vége ki-r* 

nomnak ? 
Hát Soha nem látom vigan az Egi nájj'ot'? 

Orvoli nagy tudomány, itt vagy %h'etetléiTerSddel ". 
Mert nem jobbulok fárodozáíid után 

* Adhat egéSséget nékem fsak. az égbéli Orvos > 
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Á? Mnekris nyavaíjám áldozom flgye fogyott 
Áldozatomra tekints? kéréSemet el-ne tafzittsad 

Tőled; mert hozzád Lelkem óhajtva fiet. 
fjgy vagyon: áilopotom* snelly t^ftesnet Illeti kön* 

nyen 
Moodhatpm*el; mert ezt érzeni 9 *s lítnl lehet. 

Jaj" de lakik Szivembe beteg nyavaljának eméízto 
Rút tüze 9 melly engem gyáSzba 9

 9® homályba 
fciorit 5, 

£rzém-is ámbátor; mert Számot hiSzteti Jajra 
3S Medvémet el-vévén Szivem' epeSzti belől 

Állopodom még-is^ ha bajom* ki-beSzélni Sóhajtom % 
*S lelkemtul mi bajod kérdezem, Édes eoyiiu? 

Nagy ízomoráságnak terhei mindenkor igája» 
£s ttak nem rútul, földre lerverve, nyomoz 

Meg másétását SorSom* kivánnyom 9 azonban 
Nagy fcivánsá'ggpl Szivemet 6Szve-tö"rem« 

Laodamia midőn férjét késérté-le hadra » ' ^ " 
'Ájúláft otthon fzenvede viSzSza- jö'véri, 

Eo-is egéSség^m késéftem földnek öblébe 
Ájdlptc -már rooft Laodamia gyanánt^ 

Szikemet fdgy tagos mezőnek nézheted ? ebben 
Utkezetet Szoknak tartani Lelki Sebek* 

BéktíSségre harag y tárnod Szeretettre gyúlelség 
. ?S jm békeSségnek, van gyülelégnefe oka* 

.Vi.ii? náioiii türelem .j d$ mikor munkálkodik akkoo-
Sérteget, és tnérgesbb Selre boSzintja fejem* 

Másutt a' fzomprá féléSeket irtja reménység 
Itt pedig, o bal eíetl mindenik árja buzogó 

Van ma reménységem holnap felesre kelek*fel, 
Jobb napokat várok; ?s rettegek életemen* 

Ráadhatom oh! t&bbet mm tűrnek íömletzi foglyot 

Kife ' 
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Kik* nyakait hóhér' kardja ma holnap'eméfkt* 
nbitor ki$ örem £6lfaéket néha el-$2i, 
Es .fél;-tóit''kedvem nyájos Örömre derűt ' • 
• "de alig látom 9 rut Seilegek érik'azonnal, 
5S hűs Szivemre nagyobb Menykövek esnek aiá# 
íl. Teteremtményed' látó jó Mennyei Osvos 
j.Téged Szárny Lankadt kéz fel-emelve imád* 
Íj békeSséges friSs -éltet, vagy ha világból 
fELJbivod lelkem', vig nyagovásra vigyed® 

A mofiani Háborús időkre egy T. T* Ur irá* 

Rétegeknek Ura! Népednek Iftene» 
$ A' Téged íéSÖknek oltalma mindene. 
eS;ket az Ég és F61d , Uram hatalmadra, 

Tuz viz és a' SzélvéSz engeá edgy Szavadra, 
'e nálíad az er6 és a' gyösödelem, 

JEngedelraedbol jö minden vefzedelem* 
>ik Te benned bizik Királyom 's Nemzetem^ 

Hogy el-hagyfz l/fenem ! azt el-nem hihetem* 
l' KereSztyénséguek gyáfzos ellensége 

Fegyvert fog ellenünk döiíös kevélysége,, 
tfely Hazánk Sok réSzét régtSl fogva birja^ 

Királyok Urának magát lenni irja* 
Iffely ttúBlt Sok heilyek lettének puSztákka^ 

Sok Anyák gyermekek Özvegyek árvákká,, 
íérjuk hát az Iftent hogy vélünk hartzoljon 

Ellensége fegyverünk elStt le-omoljon, 
FÖ Urak.NemefekJ'az Iftent kérjétek 

Mit tett már a''Tőrök hazánkban nézzétek* 
^lelíy l ak 'Dtfak' lettek ? iz-iltü kóldáfok ? 
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Jobbágyok Szegények aa kik voltak dáSok, 

Ti JEdgyfaázi Szóigák bázg<5 könyörgéssel, 
Mennjetek Iflenhaz tihm kegyeSséggel* 

Kérjétek láSsa-meg le-omlott falait, 
Házának Hazánkban Sok pufztuíáSait-

Szánja-meg e' Népnek eddig lett romlását 3 
A}Jéfus Nevének megcsúfoltatását. 

Foid-mi^elok tiis el ne mulaSsáeok 
FoháSíkodáftokat, ahoz botsáSsátok* 

Ki fekhozza napját, ki tölti vizeit, 
A Földre áldáft ad Szereti híveit. 

Kik moft békeSségben a' főidet Szántjátok* 
Fáradságtok baSznát Iftentol várjátok. 

Tudjátok e' vad nép miként pufztitotta. 
Gazdag foldunk a' mit termett ? el-ragadta* 

igaz Házas-TárSak meg-emlékezzetek, 
Hogy Török rabiotla régen nemzetetebe 

A\Férjit társától hogy el-váiaSztotta,"'".' 
Az embert mint barmot ekképpen tartotta* 

Az Iften elében könyörgéft vigyetek 5 
Af ki moft'nem bánik ek^ppen veletek* 

A' Férjét nem hadja társa. kebtlébSl' 
Kwagadni hiven Szerető oiébo^ ;.. 

ErBís Férjfi kegyes Tsáfzár í Iften veled, 
Ki nagy dolgaidat mindennap neveled. 

Meny az Ur nevében ..Vitéz táborodhoz 
Adjon, eröt, és;:éfzt illjr £6 Szándékodhoz* 

YezeSsen , őrizzen mint maga Sajátját 
Ugy nézzen, ugy tartson mint Iíjen barátját* 

Hpz4 viízízí Hazánknak régi ditsÖSséget, 
TerjeSzSzed határát, űzd-el ellenséget* 

H' vad népet pedig emberekké tehesd , 
Avsgy a5 tengerek' Szeleire ?etbesd# 

Ttír% 
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Torok Marsé 

irfoljátok hiv Magyarok, mennyetek f mennyeiét 
"Vágjatok-le Sok Törököt olljeték t 
Utokbao SzerentséSek legyetek 
Bartzotofeban győzedelmet vegyetek 
Tanaifig a' honnét kijöttetek 
A? Khinákig terjedjenek hiteteké 
Edgy vágásra két Török f6t meSsetek *' 
Egyre másra 500ÓGO-ret nyerjetek* 
•̂afeazzátok Mahumed'et magát is P magát4f * 
Rontsátok-ki még- a» Mufti fogáws • 
Ejtsétek-el a* Kapütán Basát-is* 

: Mefsétek&i" a* Nagy Vezér basát-is * 
Nyerjétek^el a*TsáSzár Örfzágát-is 

! Töltsétek»meg sárgákkal a' Kórtzáws'j 
Bövittsétek itthon az atanykát-is 9 
'§ vegyétek-el a! Haza á!dását*í$* 

^tudéjítdsi. 

A* többi Könyvek között*- ezek asz ttj Magytó 
CÖnyvek-is táláltatnak Fftskúti Landerer Mihálynál® 
íoSonyban ? Eaísán^ és Petién* . 

Í-Gróf Pcö'tifznak* avagy a* tulajdon Fij^ általmegy 
-tettetett Atyának Szomorú Történeté.- Nébet Haza** 
pyelvtinkre fordíttatott B9 M* L áltál* '8-vo-'1788* 
20"ta\ , 
| Mért nem Szerettetik JoSef „TsáSzár az ©-Néféiolf 
8-vo 1787* 6 fer* 
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Fridik- Eliséambat). - Mellyeí Ném'?.t-nye>'U*l foi« 
dltüt? Nádaskai András, 8-vo í / g g * • i c ?-;*. •'*? - . 
; Köz-napikét Hétre való reggeli és-Eftréii &8zöa. 

.* séges imidságok.'" 8-vó 1788- 12 kra _' 
Szerelem- Példája3 az az : Szerentsét Fíorentaiái, f 

" vagy-is Della Valié- OioSz GráSnak tnagátó.; •, egybe ) 
% jfzedetc Története* g~vó 1788. 4 ? kr* :*'*• I 

Faludi Perentz* líleoes jóságra 9 és Szereotsés bál- I 
* dog erkSltsre oktatott Nemes . Ember ^ '.Nemes *Áfc 

*'.. Szooy j' és Nemes Úrfi, 8~vo 1788* r f o r # ' | 
Siegvárt Klaftromi Története. 8-vo 1788* i jf. j 
BáríS Trenk Fridrik* emlékezetre méhó fiiétiének • 

Biítóriáje* 8-vo 1788- I . t , \ 
Tfaeréfia TsáSzárné és Király . ÁSzSzonyl e fejsí i, 

Világra lett vifizSza-fordúláfa. 8-vo. .1788- i ó te* 
Ordo Iadiciarius , pro omnibos Tribunalibüs, t& 

Forjs Jtidkiariis Regni Hungáriáé p*^-; iisnis , me* 
iBŐriae jüyandaé feanSt Carminibas incluítu; a jofepha | 
Smitsék ^ 'S* R* Civitatis Éperieníjs, Judice Ordina-
ŰQx g»va -J78J?* 2Q,kr . 

A? PdSocyi Hírmondónak leg-közelebb vólí Ér
demes Írója f a Trénk Hiftoriája első Darabjának 

. Fordittója Ungi Pál Ür már mint edgy a eSztendofc* 
töl fogva Száraz-betegségben finlódvén 9 -ezen hónap-
sak 8-dIkán -igen Szép halállal haia-tucg. Gy'ötbeti í 

'. ^ Hazájijgaízándékazá napában T. T\ -Szí -Nagy Ifi- • 
, patára*'Urnái; ki micd -* u Vallású KeröSztyénekfidc 

jelen-létekkel igen tifzteSségoS^r temétteíé-el : ezt < 
irévén-feMialotti?réd« Mátéra .:,.ál $ó£* j» ifh [ ' 
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