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A XXILdik Mufában félben-fzakadt FerfeL 

/TPifeta' edgyügüség munkája kezdeti; 
JL Semmiben ez magát feíettéb nem veti* 

Azért '••ott DemV.füft a', lángot követi* 
Hanem'a' SüStbSi van lángnak eredeti... 

Az embert'Sobez nem ragaSzt ló képet; 
• Iráfinafc minden réSze mutat Szépet * 

EgéSséges teílüi jó-Szintit.és épet f ; 

Még-is <él a'mig fSld táplál Magyar Népet, 
.Magyar nyelvnek légyen minéinű:. fizépsége .;„ 

"Mindent ki-jeleniS gazdag tehetsége > , 
Ha kinek éz iránt még vdlna kétsége^ 
Ezt olvasván téSzen kétségének vége* 

Mert a? ki gyöngyöTit érti lehetetlen % 
Itélete_jégjNenhogy ollyan illetlen * 

• ~/f"15Iagyar nyelv pedig kinél esméretlent 
Mint vak as Színekről itél olly értetlen* 

Nem lehet .betsülni nyelvünket Népéről.; 
Rongyollott kortsosAlt Magyar Nemzetéről» 
Vóit olly id.6 melyben a'... Magyar Nevéről 9 

. Hír ment V* maiikig Sold edgyik Széléről*: 
De már majd Frantzokká 's Németekké lettünk j 

Köntöíl^ Feleséget .azok kö'zzül Vettünk9 
S Kávét v Tbéát ittunk; Sóba főttet eltünk t 
í Szónkban*fok idegen Szót elegyitíettiink;a 
!Szép nyelvünket íbba nem tudtuk betsülni; 

Ha ki valamit itt kívántuk, kerülni ^ 
|. Ne Magyarul irná; Deákul kéSzülni^ 
j Kellett" 'a' '-munkának valahogy' kisülni, ' 

! . : Z ..^Mint 
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Mint ki-véSzen elég Szép 's jó feleséget; 
Szive benne .még íem. talál elégséget? — * 
A* másé kell 5 abban lel gyönyörűséget* 
Ha" roSz-is az *s mntat több dísztelenséget, 

• Így a' mi magáé nem leli a5 Magyarnak; 
Inkább kávét innya bor heUyet akarnak f \ 
Kémet étket konyhán Szük&tsi Labarh&k, j 
Köctöft-is Szabói már Németet várnák* 

így el-kortsoSúlván t&bát mindenképpen; j 
Németekké válván egyébb aránt éppen? \ 
Nem követkedké fiiind ezekből Szépen , • 
Hogy Németül írjunk s Szóljunk nem más képpei' 

Ki látót oíly varját á* mely nem károgna; 
Szarkát bagoly módra vagy a* mely huhogna, ''' 
Vagy oíly fülemülét mely mint .Ind gágogna* , 
Verebet mely Szólni Setske nyelven fogna* 

így Németül tudd Szükség a* Németnek; . 
KöntoSit Szokását a1 millyen Nemzetnek, 
ViSeled hü nem todfz nyelven meg-&»e vetnek y r„ 
?S mint Pávák Efopus Szajkóját ki-vetnek. 

De már illy panaSzSsúl én Semmit Sem é rek ; 
Azért hogy illy dolgot emiinem mérek 9 j 
Engedelmet kegyes OlvafokróJ kérek, p 
'S: Gyöngyfífire még egy hifvég viSzíza térek* '!' ' 

j í ik teltét nyelvünkéi "oíly méltatlan, bánnak* 
És abban keresni gáötsot í£"y kivannak. 
Hogy hibásnál' lenni m-.-ndják, és Sovánnak, 
Mit ihondnsk nyelvéről .Gyöngyöli litvánnak. 

E* Vádot egyedül 5 m^g-hamifitya; . i 
A' Szép Magyar nyelvet merni Ps i'gaziíyaí ? I 
Szégyennel orrzáfát ha volna pirit'ya* U 
Ki illy gondolatlan Szorá Száját nyity?* [ 

Mely fokra leheSsen. menni Magyar éíV;nek;' 
Bizonyságod e Szép Véslek' arról- telisnek * 

Mertj, 
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: Jfert a' mely Nemzetben J!ly elmék tenyérének* 
; Bolond gömkát abban emberek nem éSznefe*. 
_ £9 tudományoknak vers Szerzés .Királya, 
, Miként az aranyat a tűz megpróbálya* 
; -Ugy a' Szép vers iráft a' ki .jöl-találjá , 
[ F5. índoSok közzé minden azt Számlálya* 
[Az íftennek ez. olly különös .hegyeimé; 
I Mely nélkül nem hhet Senkiben Szép elme$ -. • '1 
; Hói van a' Masaknak leg-nagyobb Szerelme f 
I Ott minden dolognak világosbb' értelme® 
1 Azért mint valamely íften adományát; 
1 Imádom Gyöngyöd ritka tudományai? 
,; 'S ugy tartom mint napnak fényes rogy&gváunyítj 

Gömör. Vármegyének e* tudós Ispánnyát* 
Illy csillaga nem volt több Magyar OrSzágnak; 
- Talám nem»is léSzen végéig világnak, 

0 rövid Summája minden tudoSságnak f 
Mely világofijy.ajieyát-Magyarságnak» 

mr^oíT^SeávQÜel a' ki mérsékelni* 
A' jót padig Széppel így tudta friSselni9 

| Méltó annak nevét az'égig emelni* 
j 'S emlékezetéről verSet énekelni 9 

(iJSa e:-t el-mulatyuk *$ meg-nem tselekeSzSzük; 
Ama köz-mondásra érdemeSsé teSzfzük* 

•| M-gunkat'hogy jónkat eSzünkbe nem véSzSzük? 
i Tifzra búzánk lé vén.még-a' makkot eSzSzük* 
Mely Sok roSzfz könyveket.Sorgatunk kezünkben; 
I- A' meliyek kárt téSznek nem tsakaz eSzünkbeűf* 
' De soc inkább tiSzta V jámbor erk5ltsünkbe'n$ 
I Ezeket. olvaSsuk egéSz életünkben^ 
iöyöngyöfiben ninrsen egy Szó is illyen tá t ; 
•I- Melly által leg-hifsebb gonoSzra nyílnék út9 " 

Illy roSztó.l ellenben távozik és. el-fut* 
, Mit k Cupidoról kinek eSzében jút9 • 
_̂ _;, z % ""'; ;_De_i 
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De m£g-is kevés van a* ki Sít forgátya:; 
RóSzSzot pedig 's Vókért inkább ápolga t ja , 
Mint kis Leánykáját ezt ugy tsokolgatya, 
Még éjjeJ-is Voltért magával hálatya* -

Frantzia kötésben Szépen b é-köt té t i ; , • 
A5 Sarkát aranoyos frzifrával Sefteti * < 
Selyem pántlikából höSzSzan ereSzteti,, 
Jegyzőjét, 's Levelek közibe téteti^ ;•;. r 

OSztán ezt Sórgatya táSzliSos kezévelJ 
Mely gyengült jó Szagú Spiritus levével* r 

Fodorittott baja fe*jéruílt LiSztével, ;. 
í gy oivafs Voltérból Frantzia nyelvével* 

Meg-áll *s azt a2 égnél fellyebb magafztalya; 
K i azt nem olvaíta mint bolondnak valya * 
Frantz nyelvet ditsérí Magyart otsárplya f : 
Az ugy mond leg:f^ebje nyelveknek * ez alyu. ' 

Ha nékem fiam leís hitembe mondbá,toqi; 
Frantzia Da|kával^0fyItzt'Szpptaítartom , 
Nyelvét a* tejével edgyütt , , bé-Szivatora^ 
í g y tanulja jól-ítseg-az én akaratom* 

Miheyt arra-való léSzen az elméje; 
Frantzia Preceptor^ hozatok melléje', 
Nemes terriiéSzetet ontatok beléje* 
Magyart még tsak frienni 'Sem hagyok feléje* 

Magyarul megtanul ha kell Szokásból^; 
Oeákul nem "bánom Semmit Sem tanuln i , 
Haszontalan nyél?; az , ..azért igen jól-í» 
ESett , hogy ki-üzték Magyat hazából-ís. 

Ha Leány magzattal bázoöi virágozik; 
Mingyárt elmém ott jár arról gondolkozik* 
Vagy Mádára vagy Mamzél a' hói találkozik % 

Előre Levelem azzal alkudozik, 
Franíziáiil nyiSsa Száját beSzéllésrej 

Taúittsa fzép módos maga viSelésre * 
Kivájt 
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u "•"üttfr-y ^^"lulkl-1- IIL ' ^ 
JCivált pedig a' ftrimf és erSzény kötésre, 
Dámának e' Szükség a* boldog élésre. 

Mert B KátékéSift ma már ei-hagy hatni; 
Nem Szükség elméjét aval kinoztatni., 
A* hellyett VoltérbtSl jobb leSz olvastatni, 
És Frantzból ,NésetM vélle Sordktatni, 

No már mit tsináljunk egy illy Gstvalérrai* 
Kinek fejeteli ennyi Szép manérral 9 
Hát e* tserálné-íel Gy'óngyöfit Vóltérraí, 
Inkább maga nyakát, vágatná hóhérral. 

Azért mit Ítéljen rállá nem tehetünk; 
Abból vigafetaiáft ugyantsak Vehetünk 5 
Hogy ha nevettetünk tölle 's Ítéltetünk» 
Mi viSzontag rajta méltábban nevetünk* 

JKülomböz egy. máitól ember ítéleti; 
A' mit egyik tsud ál máfik azt neveti • 
Ez edgyet ugy utál hogy meg-Sem nézheti 
Az , mint maga lelkét, olly igen Szereti* 

Vagyon a* ki a bort nem tsak nem ihattya ; 
De még tsak Szagát-is annak nem álhattya * 
Egy a' turot Sajtot meg-Sem koftolhattya , 
Másnak azokbdl van kedveSebb falattyav 

Melly kedves a' ganéj a* Szarvas bogárnak; 
Vagy ama Szép tarka de büdö's madárnak, 
Édes eledele tövis a' Szamárnak > 
DiSzno pedig örül fertőnek matsárnak* 

Ugy & torma gyökér mellyet l|esj:ben ásnak ; 
KeSerünek tettzik majd mindennek másnak, 
De nyert a* mely féreg helyt abban lakásnak. 
Hogy rághattya tartya nagy boldogulásnak. 

Meg veSzet izléSek Sokaknak Számtalan; 
J<5 izünek tartyák azt a' mi Sótalan , 
A 'mi még ártalmas, nem tsak haSzontalati* 
Éltekben tsak azon kapnak mind untalan* 

* , Hogy 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/138 



,,.,pögy minden ugy értsen mind én netn kwítíom; 
:'••*• De feogy ni »ts érzéfe Nemzetemnek Szánom, 

. Meg-yetnek tégedet hogy légyen nem bánom f 

Oh én drágalátos Gyöogyöíi lítyánom. 
Mintsem éti tégedet meg-ne becsülnélek; 

Menne-ki belüliem bár inkább a' Lélek ^ 
Mind addig világon valameddig élek > 
A* mint HomfrusnSl róilad egy ítélek* 

De-még ogy remétlem íé£zen ollyan idS; 
Melyben Szép eS^ednek tiSztelete meg-jo 9 

Manilád betsölioje ha mofr nera igen bo 9 

Annál ditséreted idSvel nagyobb no* 
Sajnállom mnnkádot hogy ügy veSztegették; 
„Budai nyomtatok kik betűit Szedték^ 

Sok Szókat elhagytak vagy HbáSon tették, 
A9 Magyar beSzédet mivel nem értették* 

Vajba találkoznék a* ki Sebeidet 
Fájlalván nyomtatná jdbban verfeidet 9 

•••••. • Váltaná Szebbekkel rongyos köntóndet, 
- 'S uj életre hozna na ég egyfzer tégedet? 
Erre pedig kivált azok köteletek.; 

A? kiknek nevekkel munkáid telIyeSek* 
Kik egyébb aránt-is jrfl lehet hireSek ^ 
Általad is Jéfznek emlékezeteSek. 

Ezek között vágynak Magyar-ort'zágiak; • 
Példának okáért az Efzterháziak 5 

Erdélyben a' Kemény ?s VeSelényi fiak, 
ASzfeonyok, Leányok, Vénekés Ifiak. 

Bárcsak ezek tudnák bölcsen el-pondolni; 
Meily dit$ö'ség Sogna rajok háromlani, • v 

Téged kívánnának ba meg-orvafolni, 
Es nem engednének ilíy rútul romolni, 

HiSzem tehetséget nékik Ifién adott; 
Plejekrol rajok Szép joSzág maradott $ 
~ ; Sok 
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Sok haízontalanra k&Itségek átadott^ ., rV v ^ 
Erre pedig tsak egy fillér Sem fzakddoftV •:••' 

VerSeidben nevem ha ts&k egySzer bernia; 
OUy Sok ditsérettel meg-emlkve lenne 9 
Reád jovaimnak nagyobb réSze mennf f 
Hogy téged illy Szennyes rongyodból ki-venne* 

De jól lehet nem vált arra-Semmi útf 's mád 5 
Hogy valahol róllam esnék valami Szódf 
Még-is vagyok néked ?s léSzek jő akaród 9 . 
'S; ha,:é|ek Sebedből valaha" gyogvittpd._ 

Minden költségemet érted nem Sajnállpqi; 
B6ljrs és Szép efzedet annyira tsiidálpm* 
LStsén ki-jött munkád , már vagyotirif nállóm f 
Biz.ojp a.'' íobbiuis.talám-fel-tilálam* ••' : ,,- * 

Uj Sormaba.fi -'akkor ,. én téged, ölelek ; 
Ha Budai rongyból le-vetkeztethetlek? , < 
Lőcsei koötösben ismét. öltöztetlek, •:• '« • 
Vjlág-^IeJb.en oSztán igy vezetlek*, , * .-' 

. - M é á - ^ ^ ^ 
Sem eddig kereSett kevés *ércefeera&t $• 
• Mint-reád-nem tokom, ha tsak; életemét, • 
INfy ujija Iften néked adom mindenemet.-

Arany -verSeidhez valahányszor nymok;' ." • 
Azokat: olvasván é^pen meg-ujjiiiok^v 
"Ha Szomorú voltam ,: .éppen'raeg^vidukft. 
Még nyavalyámból*is .Sokfepr kigyógyiíloL 

Ha Semmi dolgom aiftrs te .vagy', mulatságom;: 
Minden Barátimnál kedvesbír- társaságom y 
Hdintg bstegúiók s van nyomorúságom? 
Doktorom , patikám te vagy orvölUgom1, 

Kedves olvasá/a miként €urri&siiak j 
Egéíség&t adott beteg Alfonftísnak* . 

* Irála többet tett e Hiftorikiignak , ' 
Mint Hypokrátesnéb .avagy QiHnuástöi* 

' .' % r • / 
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LTgy éa foSzSzüMévén mi&or őlyasgatotn; 
'$,JZ ágyba fektembem verSédet halhatom,; 

. Mingyárt könnyebbülni tnaganyiak láttatom , * 
* .'" .-Ugy'.tetszik hogy oSztán jóbfaan-is alhatom; 

%-^Azért mind teftem.nek mind elmemnek haSznáífz » 
*"* 'Miken* mind kettőnek nyugodalmat tsinálSz,, ,-• 

. ' - ' Minthogy enoyi jóval Te / engemet kínálSz , 
i Nállsm-is j«S tétel helyet jóra találSz* 

• Erettgd jó Szívvel mindent el-követek ; 
A' mit pénzel *s éfzSzel tsak véghez "vihetek, 
Romlott munkáidon ha ínit Segíthetek 9 

Hozfcád más világra ijóbb fziv vei mehetek* 
Szüntelen őT^tÖnöz Lelkem esmérete, 

• 9 ,- Nem faágyVsjjugodaltr.at munkád Szeretete/ 
' Hogy-így mötakoltatík-Yerfed betsüllete* 

* - * * "Azért engem vádol elmém, Ítélete* 
A* mig életemből tehát ki-nem fogyok , 

-Mig edgy kis erőmben és, éjfségben vagyok, 
FoglalatoSságim tiem lefznek olly nagyok* 
Mellyeket öromö'ft érted eí-nem hagyok. 

Nem írigyiek t ik i mit tettzik állafson9-
/ Frantz Német 9s akár*mi könyveket olvaSson* 

Tsak hogy tz én kezem tégedet fogaSson, 
>S: eliriéin gyönyörködve rajtod bámulhaSsou^ 

Azt az időt vallyon oh mikoV érem-el * 
Különös Szépséged hógy"á' mit érdemel* 
Fel-Öltöfcvé/fzebJben láSsalak Szememmel » 
Akkor meg-elégSzem óSztán életemmel. 

Oh két Magyar Haza ritka ditsöSsége; 
Minden Magyar irók diSze 's ékekéSsége,^ 
Nevednek mind addig tenn áll kedveSsége* 
Mig a Magyar Nyelvnek leSz utolsó vége. 
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