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Költ Bétshen 13. Septemberben 1788* 

.3K- Horváth Ad. á? Magyar Kurírhoz* B. Füredrülé 
iQ-dik Auguji. Jt788-

'jr^átl tsafc-ugyan el-hagyott már a' Kurír 1 Szegény -
JL JL Árva ! . ' 

3S előtted az Orfzág Szélek, Másam! bé-vagynak 
zárva.. —-

JRAr-é tehát áz az irigy ? a9 ki gyors repüléSed* 
Ellenzi; vagy a? Hazáddal vagyon ellenkezéSed? •* 

Vagy a' Kurír olly hit-Szegő , hogy valaki kértére .. 
Rá unt ez jámbor úti-társ ' ártatlan Szerelmére. ~m 

Ugye? a? Téged9 hordozó Fas-deres Paripával 
ü g y jártál* imaí Bellerofon maga Szárnyas Lovával, 

Mig küSzködfai kellett néki a' fene Kit^^dva^ . 
Addig élt maga hafzriára a' Te Lantod'"lángjával2° 

Moft j mikor már riints Szüksége Tárfa" Segítségére'* 
A" Helikon, áz Apolló 's Minerva ellenére; , • 

Csalfán biztató Szerelme meg-refiíüe, meg-hülé. 
Tégedet lé-vete 's maga az égbe fel-repüle/ •• f. • A 

Szedi a' Téged illető boroftyán köSzorűkat*" 
Maga mellé tsábitotta tőled a9 jő/Tamukat — ° • 

I i .. ./Jr* ./. '. &bh-~ , 
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*íS ^ ^ ^ 1 
Boldogtalan Ariadnét ki titkos fonaladdal (a) 

Jól-tevél Szivét ajánló álnok Thezeufoddal 
A? kit a' Budától Bétsig feí-nyúlt bolygó házából 

Kl-vezetél; — ifézd-el mi lett TárSod ajánlásából > 
E lv ive a' nyugodalom' Szigétjébe, Diába, 

Ott el-altata , — 's Szerelmes Társát mély aludtába5 

El -hagyá •—9s bár kiáltozz m á r , meg«vet boldog 
Sorsába'. 

És tsak fülel a ' fiketek Tipográfiájába'. 
(Ö fülel, de fohajtáíid' távolyabbtól jól hallya 

Ama' Szabad Atya 's annak Temploma a' Hegy
a l j a ; (b.) 

Ott kéfzitik á* menyegzőt árva Másán? Számára, 
'Smingyárta'A^/vV, 's az ötét unSzolók boSzSzújára 

Férjhez megy; — Szűz koSzorúját HitveSe fel-emeli 
Szint' o d a , a' hol Begazus magát Szárnyal nyergeli;' 

De fáj még-is, ugy-é? Műfa! mikor igy meg-vettetel, 
*S karonn fogva Kurírodtól tovább nem kisértetel) 

El-higyjem-é? hogy a?Kurir ugy meg-útált tégedet? 
Vagy, van-é miért meg-vetni ártatlan Szerelmedet? 

Az , a5 ki Téged' nem régen az égig magaSztala ? 

A^ki íaSokkal héjjazó Szárnyokon hordoz vala; — 
Oh! 

(a.) Utqué ope int gined nullis> iteratapriorwn 
Janua difficilis filiő ejt inventa relictő ; 
Protinus Aegides raptd Minőidé, Diám 
Vela dedit, Comitemque Juam crudelu in illó 
Littore dejiituit. — Metam: VIII. II. 

(b.) — ? — defertce et multa qucreriti 
Amplexusque et opetn Liber túlit, utque peréfini 
Sidere dara foret; fumptam dő fronté Co rónám 
Inmijit ccelo — tenues volat illa per Auras. &C* 

Metam: ibidem. 
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Üíií de —• izineskeclésének nem méltán volté jele? 
H o g y a''""kivel minden héten kétfzer Sétála veié* •, 

Majd, lafsűtsalogatáfsal tsak egy napra Szoktatás 
Végre néma tömlötzéBe egéfzfzen bé-záratá. — 

Vaivé hát még-is ineütségé fzines tsalfáságának? 
Van ~—• avagy tsak ő találhat méltó okot maga-

nak . -—• 
• U g y j á r t ö Teveled Másdin! mint • Enéds Didóval % 

Szeretne bírni, el-hifsem veled, és KártágcmaL 
De., hogy ne mulafson. tovább Szerelmed' Udvarában* 

Kedvetlen éiji jelentés megtiltotta álmában, (c.) 
' Ah Junó'> ASzfzonyi mérge! (d.) kihez öfzve*köttetett 

Két igaz fziv' Hűségének illy korán véget vetett. 
De miért tartod azokat jó Kurír ! líienidnek ? 

A' kik ellene mondanak hafznos fel-téteiidnek. 
Mit ártott ez az árva Szűz, hir-hordó Újságodnak? 

Hogy tsömort okozna gyenge gyomrú Sok olva
sódnak. —~ 

A' kinek ez a' terméfzét Szépsége nem tetzhetett, 
HiSzen, lám minden levelet kéSsei ketté metzhetetL 

És talált az edgyik felén elég gyönyörűséget; 
>g hát — más jobb Gazdáktói miért^tiltja - el ez 

Vendéget ? 
ISzégyeníi-é ? vagy tart ja isak éretlen gyermekségnek 

Ezt? a' mi Mcjlere vaia hajdan a' Régiségnek; 
I i 2 A' 

(e.) jírdet abire fuga dulcesque relinquere terras 
jittonitus tantő inonitú Ihiperibque Deorüm; 

Aen. L. IV. v. 281.' 
(d.) Nem kell cf'hafonlaiofsdgbt zgéfz erőben vmnit,-

valamint jellyebb-is a* Beílero ionét . /eh/tr'-'a*' 
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L* PoBfifi^ ezt az éfznek egy remek Szüleményét , 
oEzt a' Szelid mesterségek* Dajkáját, ?s Telivér nén~ 

ny ét. 
E z , minden erőfzak nélkül a ' jóra eröltetöt, 

Ez reliefen gondolkodó elméket élefztgetöt; 
A ' kit imád a5 régiség Homerusban 's rnáfoftban, 

Mikor Vitézt, törvény tudót, és bőlts embert a~ 
zokban (<?.) 

Mint egy tükörben Szemlélhet, 5s Szemlélhet ollyan 
elmét, 

A- melly minden jámbor éfznek bámulását 's Sze
relmét • 

Egy arántmeg-érdemlette; — a' terméfzet Szenved, és 
Bizony a' terrnéfzet ellen van , e' nagy kevélykedés, 

Hogy némelly émelygö gyomruk' mámoros íz-érzéfe 
Savanyáim érzi, ha a' bőlts Fébus* lantja' zengéSe 

A' füleket, kedveskedő hangái tsiklandoztatja, 
Melly egyfzersmind a' jó ízivet Sok jóra tanithatjá. 

Nintsen abban érzékenység, a' ki Maró munkáját 
Tsak ugy nézi, mint értetlen egy mufika nótáját; 

A5 ki a? dolgok' velejét a' nyelv' fzép férgesétől 
El-fzak.afz.tja; 's az öfzve-font rendnek az elejétől 

Való függésén nem bámul; vagy nagyon irigy elme 
5S finnyás, a' kinek nem téttzik ez a' Múfcü Sze

relme. -*-
3uSztu.s-é újságon kapai? hagufztus: — tsupa újság 

(e.) Feriim eft Honufrum, legum & Reipiiblicce in-
terprétem Licurgo, öratorem yíefchini & Be-
mojiheni, Bellaiorem Alvxandro, Poé'tam Vir~ 

———£M^9.3 Pindaro, & Mojcho probatum ejje. Cío-
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A' Poéfís; —- itt a' Szépben telhetetlen Szomjúság 
Ta lá l egy ollyan Tengerre; a 'ho l avkülömbségek\ 

Edgyezéfek, 's a' kezdettől tsatornán folyó végek, 
H a magokat a' Lélekkel jól meg-ismertethetik, 

Azt Száz ys ezer újságnál-is jobban gyönyörködtetik-
Ebben ábrázol valóban a'.meSe valóságot, 

T s a k , hogy, ha árnyékos fzinnel felted az igaz* 
ságot 

Müsáml rajzoló tábládon a* tzifra féltekéket 
Ugy nézik Sokan, mint holmi gyermekeskedéfeket 

H a Janó meg-terhefedik egy virág' Szaglásából, 
5S fegyveres Pallás ügrik-ki Jupiter'* homlokából: 

Azt mondják Másam! hogy hazudfz. — ha egy Sze« 
mii emberek 

Bántják Ulifzfzejt^ 's Szanafzét hurtzolják a5 ten
gerek ; 

Ha Eneáji a' Szép Venus felhővel bé-keriti. 
Vagy a' Polidorus* lelke vér tseppékkel rémíti. 

Azt mondják: tsalfa költemény: — O h tompa érzév 
kenység! 

Oh , a' válogatott gufztuít tapodó kegyetlenség! —• 
Egy Szer efett, mint a' régi Poéták írva hagyták 

Hogy ama dühös Afzfzonyok Orfeuji el-fz aggatták* 
p e hát nem ezeknek Lelke lakik-é mind azokban ? 

A' kik eméfztő mérgeket forralgatnak magokban. 
Azok ellen, kik az elmét 's fület gyönyörködtetve 

Erő nélkül várt épitaek Febus* lantját pengetve. — 
JMagad vagy oh finnyás gufztus! az oka , hogy e«. 

zeknek 
A' valóban égi magból Származott embereknek, í 

ír 3' . • A9' • 
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A* valóságot árnyékban, az igazat mesékben 
, Kell bé-yerni a' nagyon el-gyermekesült elmékben. 

Van törvény, a' jót V igazat parantsolva tanító, 
Van tudomány, az érteimet 's akaratot javitó; 

De mind ezek Ízetlenek , ugy~é ? —• mert nem en* 
gednek 

Erőltetéstől irtózó terméSzetü Lelkednek. 
.téntelen hát §? Poéta fényes enyvet találni, 

Xénxelen a' mord Likdon dühös farkafsá válni. 
Ki kell hullani a' tollnak az Ikarus3 Szárnyából; 

Fene bikának kell válni Pazifáé borjából \ 
Tantalusnak nyakig' vizben éhen Szomjan kell ülni. 

Hogy tudhasd a' rajzolatban ismerni és kerülni, 
A' kevélysége a' éujaság% 's fösvénység undokságát: 

így fefiik a' rajzolatok a' dolgok' valóságát. 
Mellyik hát az aggott Lélek? a' ki nem Szenved 

hette 
A" Poéjiji^ 's a' Parnafsujb a' Másaktól el-vett;e. 

Pörög-é már ott-is az eg? mellyiiek peclig teteje (f.) 
- Haladja a' fellegeket. — Kinek van ©Ily vas fejé ? 
Hogy ezen arany tseppekkel kieskedő magafon 

Menydörögjön , 's Jupiterként menyköveket hul
lafson. -— 

agy talám tsak Szalmoneus réz hidakon nyargal
ván (g.) * 

- . ' £örög 

F.) JSvwine Parnajfus fuptratque. cacumine nuhes 
— — — etfrauca tonitrua calcat. 

v) Detnens qui nuhes & non imitabile. fulmerh 
\ - '^AGPIS & cornipedum pulsu jimularat eqiwrum^. 

; ' • • . * * * * * * ' 
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Zörög, 9s azt a5 fiketek-közt bé-dugűlt Süllel halván 
Á' Kurír: valami nagynak vcli: — ha ezt tudná* 

tok (/z.) 
Másak Ammontóligazi menyköveket kapnátok, 

Kik mind a* zörgéft , mind a5 kik a' rnenydörgéfí 
majmolják 

Le-verik, 5s nagyobb erőnek engedni parantsolják* 
Vagy talám a' Fe'bus* kertje' Rósáji éretlenek 

Még nálunk, 's azok a' kiknek Veríeink nem tet
tzenek , 

.Azt mondják (de igazán-is mondják) hogy nem il< 
lyenek 

Vol tak, mellyek a' ParnaSsus tetején termettének. 
Jól van—no, de, hát a? Músák valyon ugy Születtek-é ? 

Hogy már akkor Szivre hafson mindeniknek éneke, 
A* Mú/a-is tsak ugy tanul, ha Apolló tanit, és 

A' tökéletesnek-is kell több tökéleteíités. 
Nem mindég terem Minerva Jupiter homlokába' 
'- Nem Herkules minden gyermek, hogy.tsets-Szopó 

korába5 

EKzaggafsa a' kígyókat; maga a**Világ erre 
A' Szép formára, nem mingyárt tehetett Szert egy-

Szerre. 
Egy öfzve zürt-zavart Holmi volt. első kezdetében, 
• A' minek moft illy gyönyörű rend van minden 

réfzében. 
Chaos volt á' Magyar Múfa^ mellyet a' Kurír Szüle 

És hogy egyfzeirre Minerva nem Születhetett tűle. 
Hogy 

' (h.) At Páter omnípotens densq inter núbilatelum 
Contorjit, {non illéfaces, nonfumea tcedis 
Lumina) prcscipítemque inmáni turöine adegíL ^ 
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Hogy gyengék voltak Szárnyai —ki vethette fzemét>> 

Hogy egySzerre nem repülhet a' Helikon* hegyért., 
De ki az a1 maga - meg - unt vagy mindent meg-unt 

Lélek ? 
Kik azok, az éretlentől már tsomört kapott belek 

Vagy kik azok, a' Magyarról ugy kétségbe eSettek? 
Hogy Szárnyaink -még anyányi tollakra Sem te-

hettek 
Szert , mikor Szárnya-Szegettnek vagy Pofzdta ma-. 

dárnak 
Vélnek lenni, ?s fent repűléft tőlünk Soha Sem várnak, 

Vagy mi más erő? a' mellynek irtózván hatalmát V 
El-idegenült a' Kurír Músdnk" táríáságától. — 

ISlenykö érte Prometheuji^ *s még el-Sem kéfzith te 
Remekjét, hogy önnön maga már dugáha dön

tölte, (í.) 
De mit íiránkozol Míisdm! ha idétlen Szülét tél, 

Ha hamvadba belé hó ital mig Féniks Sem lehettél; 
Próbáld-meg ; van é ollyan hang, még ]ól ki Sem 

nyílt Szádba ? 
Mentél-é annyira elő félbe* Szakadt ír l k a d b a ? 

Hogy magad' Sorsát keferves énekké] meg-íirafsad 
Oíziopot épitts *s koporfó kövedre fel-irafsad: 

< M i 

(i.) Dugába dönteni. Helye/se:? vélekedett ezen R« 
mondds-felöí á* minap egy JS uja., hogy ez bála-
tori mellyé íd dialectus lehet? tiz igen- is, de Jzo-

: kas így fzállani, mds bor termő ' hellyeken-is, a? 
hol a7 hordók és azoknak" dugdi nagyon közönsé
ge/eh levén , mivel a? hqrdo ha öfzve - dili, azt 
mondják: dugába dű l t , Jbkfzor, és helyefen él
nek ezen hafonlatofsággal, az ellyan dolgokra * 
mellyek rqfzjzúl sulnek-eL, 
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Mi lelt? mint lett Születéfed ? 's melíy hirtelen ha
lálod ? — 

í rd -meg : —. mért bofzfzű-álláfod' valaha meg-
találod, 

{Fillis njugfzik mély álomban)\ •—erreé Notdna 
énekli-el a* Máfa magát. 

Egy árva egy boldogtalan 
Ide temettettetett, 

Ki idétlen hafzoíjtalan 
5S tsak meg-halni Született % 

Hazája édes Anyámnak 
Nyugvó helyt nem engedett. 

Kettős, terhe Látoná?nnak 
Számkivetett Szenvedett. 

Meg-vonta Belusban magát 
A' Némák hajlékában, 

Hogy Fébét's Fébus* tsillagát 
Szülné, és a5 hazában (£.) 

, A* Szám-ki-vetés hellyéröl 
Ragyogtafsa világát; 

Vagy, hogy a5 Haza meSzSzéröl 
Éreztefse mordságát, 

El-is nyomta Fébus fényjét9 

Mind addig mefterkedett 9 

Kinek nem találván kényjét 
Ez neki keferedetr 

M&jaz mintegy meg-folytatott? 5 

Örökre 

(k.) *AvtooKcővc(." r ?Avaxrc6 ^ A^rsfitf ÍQXtűUfjM< Hornt 
fíym* ApolL 

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár jelzet: H2676a 



Őrökre el-halgatoít 
Magának kö-bokozatot 

Tsinált és Sirt áfatott, — 
De im fel-irja Hazája 

örökös Szégyenére, 
Az irigyek éles Szája 

És tolla ellenére. 
Hogy nem múlt a' jó Szándékon 

Meg-kéSzülni remeke , 
Hanem durva akadékon 

Akadott-fel kereke. 
H a utóbb tcbb akadékok 

Élőtökbe akadnak 9 

Kiáltsatok maradékok! 
Ellenese5 Századnak; 

Melly a' törni kezdett utat 
TöviSsel bé-növette> 

A5 ki tiSztitott Ó-kútat 
Újonnan bé-temette. 

Irigyli a' Pindus halnia 
Felé igyekezteknek, 

Ne hogy munkájok jutalma 
Laurus légyen ezeknek. 

Refielli azt a' Szépséget 
Melly ezer Szépet Szülhet, 

Utáílya a' gyengeséget 5 

Hogy fellyebb nem repülhet, 
Szégyenlvén, hogy tudományja 

Ezzel-is neveltetik, 
El-áfsa, minta 5 rofzSz anya, 

Mikor fattya Születik, 
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El-f>űj hát és el-temetl 
Magát ez $?' kelletlen*-' ••• 

Noha még mólt fern hiheti, 
Hogy éppen lehetetlen, 

Hogy a r Féniks £ hamvából 
Még valaha ki-keljen, 

Hogy ez termékeny hazáiból 
'S ezen a r boldog helyen, 

Még valaha fzárraazhafson 
Egy*olly boldog maradék, 

Melly ezért bofzSzút .álh^tSson, 
El-műlván az akadék, (/.) 

(1.) Exoriare aliquis nojiris ex offibus ultor* Virg* 

Tölle el-már dott fzer elmés Uti-társának kejergesere 
igy felel c? Kurír: 

Kedves Klioml Uti-tárSam! fele réSze Szivemnek ! 
El-halgatott Kefergéfed könyvet árafzt Szememnek 

Ártatlan tett vádoláfid hiv Szivem fértegetik, 
Érted éltem' az Halálnak áfói feSzegetik, 

Hogy mint hajdon moít-ís téged Szerelmem3 kebelében 
Nem vihetlek, 5s ölelhetlek két Hazám küfzöbében* 

De mit tegyek mond-meg Szivem? — moíl ott a5 hol 
• én járok 

Ellenség van — vért Szomjaznak a5 Törökök ?s Ta
tároké 

Hogy vigyelek ? — üti-társúl moft itt fegyvert hor* 
doznak 

MáSok-is, és feleségek töllek távul nyújtóznak. 
Ne vádoly hát hiv Szerelmem; hiddel fzivböl fzeretlek s 

'S mihelyt a' békeSseg, meg-leSzfz a' Deresre ültetlek* 
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EMLÉKEZETNEK OSZLOPA. 

melly 

£ Tudományoknak meg-SzerzéSekért Sok OrSzágokat 

haSzonnal fel-járt, 's mingyárt Haza jövetelekor 

Hazája oltalmira fegyvert fogott, de a'nyá

ri Táborozásba vett betegségéből qeg-

halálozott 

'Hadnagynak 

£1. SzvBv Gróf Néhai Mélt. 

§ZÉKITELEKI fSTF4&' 

Ür ö Nagyságának ( 

eddig a' két Haza nagy Reménységének, rnoft 

fzornorúsága Czéljának ugyan a' Haza 

kéjében emeltetett 

1788-dik efztendöben Kis-AfzfzQnyHai)álan* 

'<?. Q, K P. által 
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d^frof TELEKI ISTVÁN hát nem tsak beteg mái 
*\~$ Hanem a' mint róla a' köz lür Szárnyon jár. 
Pirofodni tsak rnoft kezdett Szép Hajnala 

Éjtfzakát, rend ellen * vezető fény vala. 
*S a5 mint vetett nagyobb nagyobb fényefséget,. 

Előtűnt: ketté vágott minden Reménységet. 
EGEK! kéSzittsetek irt ROTH JOHÁNNÁ-nak, 

•É* meg-febefedett Szerelmes Anyának 
Köfsetek Szivére mennyei ílafiromot,. 

Sebére öntsetek ott kéfzült balfamot. 
Nints gyógyítás az itt termett orvoSságba, 

ISTVANnyáért adná. a-"földet.váltságba.'' 
Gróf TELEKI JÓSEF ugyan azt íirattya*; 

A5 bánat Atyai Szivét Szorongattya. 
Sok terhet emelő, ámbár nagy , Lelkének 

Tanáts kell, hogy birja bánattyát Szivének* 
Éz-ís Ti-tÖletek -telik-ki ok! EGEK! 

Állyatok hát mellé Mennyei- Seregek. 
T i ! pedig a5 Rósát fél ki-nyilásába 

*S' véletlenül efett el-Száradásába * 
Érzékeny Szivekkel valakik fzánnyátok, ~ 

Gróf TELEKI ISTVÁNT velem firafsátok. 
Két Haza! ugy nézted ki Iffju Grófodat9 

Mint edgyik őriző Palládiumodat 
?S már az ö gyermeki 's ifFjúi éltébe, 

Ki láttad mit várhattz Tőle vénségébe. 
Érted Sebes lángtól eméfztett Szivére 

9S oltalmadra fegyvert fogott két kezére 
Tegyed öfzve kaptsolt Anyai karodat', 

5S ontsd-ki vélem önként folyó záporodat 

De 
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&?b S . :. 
De mi ez! ~ mit érzek! — nyögök — neth- firhátok* 

Tágulnak Szivemben a7 bűs indulatok, 
Miért van ez? —• Talám hogy lehetetlennek* 

Képzem az illy Iffjak hogy a' Sírba mennek. 
Kikben á' fok élö Virtusnak mozgáfa, 

Inkább j mint a' vér 9á viz az élet forráfa. 
Vagy.talám, •— hogy a* kit mondanák meg-hóltnak| 

?S foglyának gondollyák e' gyáfzosSir-bóltnak. 
Nem hólt-meg; hanem tsak el-tünt Szemem elöl; 

Én kivül , ö vagyon a' Kárpiton belől. 
A' kegyeíség 's Virtus magát fel-emelte j 

Itt azt hagyta á' mi öteí tsak terhelte. 
Ezzel édgyütt földet 's vizet fel-járhatott, 

Mert e' Sár-Ház öízve ezekből rakatott; 
De mott ezt el-hagyta, hogy az Eget járja, < i. 

'S első Annya tsendes méhébe le-zárja. 
Majd vifzfza jön, ha e' romladozó Vára* 

Lelki Terméfzetet öltözik magára, 
Ugy van! —Mindezeknek bizonyos tudáfá,. 

Fojtó dott ízi vemnek lehet táguláfa. 
De tsak ugyan el-ment, 5s itt hagyta Hazáját ̂  

Hogy foldja-bé Hazám' eSett nagy tsorbáját ? — 
El-ment — Mert az az Ur parantsólt ő néki 

Kinek a' föld 'Sámóly, a* Meny ülő-Székig 
Meg-tanult ez Urríak mindenben engedni, 

Még akkor-is mikor halált kell Szenvedni 
De ha ö a' hazát, annyira Szerette, .• 

Hogy kí-iette dráága éltét-is mellette. 
Mi panaSza lehet ez édes Anyának, 

H a j ó Fia^engendt bőlts Attya Szavának. 
, • Hi-

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár jelzet: H26 



;HiSzem ennek gondos Szemei vigyáznák %' 
Minden lakófsára 's dolgára á' Háznak. 

|Ha fokfzor ugy tettzik liogy itt hiba efett* 
Majd meg-ládd, békével várj tsak egy kevefet 

Hogy azt e' bölts Atya a' Háznak javára 
Gondolta, av mit te képzeltél kárára. 

El-veti a5 már kéfz 's őrölhető magot , 
De azért hogy abból rakhafson afztagöt. 

Bőlts Atyánk erejét a'meg-nem haladja, 
Hogy Teleki Ifivdnt nékünk vifzfza-adja. 

Hát ha még a' gyáfzos Méltóságos Háznak . 
Melly felett mofí meg-gyult fellegek Szikráznak, 

A' könyv özönével elegyült tüzei 
Lefznek ez Atyának munkás, efzközei ? 

(*) Miltonnak. El-vefztett Paraditsom kellett. 
Young tüzel Mlánder koporfója mellett. 

(**) Az a' ki Efzterat ugy tudta firatni, 
Hogy azt élve ennek betűjén láthatni. 

| Oh! ha fel-melegfzik ismét e' Szent tűzzel; 
| A' mellyel Apolló bánatokat üz-el; 
| fitít'.. 
! (*) AT fzomorú dolgok fokkal elevenebb 5jr tüzefebb 
\ gondolatokat adnak akár-kinek*is, mint az orvén-
j . detejsebbek. \MiLtonnak , az el-vefztett Paradi-
\K tsomtól irt Remekjét egyben vétvén egy valaki, 
\ a? vifzfza-nyert Paradit somról irt Poémájdval azt 
\ mondotta : hogy Mi iont (az az, Anglia Ho?ne^ 
| rusát) fel-léhet találni az eUvefztett Paraditsom-
I ba% de nem d? vifzfza-riy értbe. 
\ (**•) Lásd az Atyafiúi Baráttságnak Öfzlvpdt, meh 

lyet néhai R. Sz. B. Gróf Méltóságos SZÉKI 
I ' ' TELEKI ESZTER Áfzfzonynak ö Éa9fsdgának 
í • emelt R. Sz. B. Gróf 'Mclt. SZÉKI TELEKI 
I ' JOSÉF Ur ö Nagysága. 
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Mit nem vifzen véghez a' Haza IiaSznára, 
Nézvén már tsendefen meg-hólt Gróf Fiárao 

Ha a' néki hevült Atyafiúi vér, 
Szomorú Szivébe olly dobogáfsal vér., 

Hogy fzóli ő általa Efztera holt-képe, 
?S- ugy néki mint élőt Hazám Fejér - Népe* 

Oh! mi leSz? majd mikor ez édes Atyának, • 
Könyvei éleSztik porát Iftvánny áriak. 

Bizony ha azt hifzem Semmit nem hibázok, 
Hogy annak hamvából támodnak Sok fzázok. 

KjOknek .e' Mefter-kéz Sziveket meg-hattya, 
'S TELEKI JOSEF lefz Sok ISTVÁNok Attya. 

Kikben az ISTENI esméret's félelem, •, 
?S a3 minden emberhez vonSzó nagy Szerelem. 

A' Tudomány, 's HazaVjava dolgozáfa, 
'Minden Yíftuföknak Iefzfz élő forráSa.-.* 

Hazam1. Apollódtól míg ezt meg-nyeriieted, 
>S Gróf TELEKI ISTVÁNT'viSzSza Szerezheted, 

Parantsold, hogy mefsem azt koporfójára, 
A' mit irva látok Szived táblájára, 

£• húSz efztendős Gróf Századját bé-tölté, 
Mert a' jelen-valót jövendőre költé, 

Hogy nyerhefse-meg a4 Szentek örökségét ? 
Hogy nevelíye Grófi Háza ditsöfségét ? 
Hogy lehefsen jobban HazájaVháfznára ?.'•• 
Hogy vonnyan mindentől áldáít ő magára ? 

E' nagy négy kérdésre adott Felelete 
Nem üres hang, hanem volt munkás élete. 

Elég kedves Grófom! a' mit tselekedtél, 
Fájlalom, jutalmat hogy tőlem nem vettél , 

Be hifzem hogy az Ég értem 's ő magáért 
Eleget tefz. — Mennyel a* nyert Koronáért: 
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