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#í ' Magyar Kurírnak, fok boldog ZJyefztendőt^kiváÁ 
BÖRFATB ADAM. 

IFSéíelmeö efztendő valaezriyóltzvan-nyóltzi de pedig 
JEL Hála löennek! itt van már a' nyóltzvan-kilen-

tzedik. 
Ki-mettzett hát rá nyóltz Verfet ama Koporfó-köre ? 

Vef2edélmet e* Világnak ki jövendölt előre ? 
Ha egy idős volt a* mettzés azzal a' koporfóvaL 

Vagy* á z , az-álá olly régen bé-feküdt halandóval 
Ügy igazabb Prófétának kell vala lenni annak, 

Mert, a' jó hozzá-vetésnek nem kis jelei vannak* 
Ha tudott volná valamit, a' Világ bomlásáról > 

Bizohyoían által-vitte vólria e' bomláft máról; 
D e , hogy éppen nyóltzván-jvyólizra merte meg-hatá^ 

rozni , 
Ebből, hogy ez jövendölés ujjabb ; ki-leKét hozni* 

l íanem, korábban bé-köté Szemünket a ' vak i tő , 
Alitít kellett: — Nem Próféta volt hát haneirí tsafe 

gyanító > 

&i, a' kornyűl-álláíbkból formáit-meg félemléábdl 
Rá-fogta; hogy az a' meg-hólt líteni jelentésből 
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Ez időre határozta e' roppant Világ' végét — 
OSzIasd, Boldog Uj-efztendő Sok Sziveknek kétségéi 

Mit mondok? — inkább eröfitsd —• inert ez bizonyos 
jele, 

Hogy a? régen fényíö napnak következik éjjele. 
Szólnak a' hamis Próféták. — a' buri derék erőbea 

Uralkodik, ( a ' meÜy léfzetí az utolsó időben.) ' 
Mktefz az utóUó idő? főzzék azok magokban, 'j 

A5 kik bővebben jártafsak, mint én ? az iráfokf?a&„ I 
Be a' mint a5 már vén Világ aggottsága mutatja, j 

Az időknek fclyamatja méltán végit várhatja. [ 
De okos volt még is arhaz a5 jövendő mondásban, f 

Akárki volt — és oivafia talám a' Szent írásban, | 
Hogy nem tudhatja Senki is Sem napját km óráját, 

A9 mikorra várja a' Fö ld , a5 Világ7 Fő Bíráját,. I 
Átért Sem napot , tem ó rá t , km liónapol* [cm hetet j 

Nem nevez, hanem nyóltzvan-iayóltz egéfz eS2 térid öt f 
v vetett.- — 

Szerentsés vágy jó Próféta ! hdgy froporfó-kövedré 
A' .mit íel-meítzettéí * fenki í'em vetheti Szemedre, f 

De [zerzntsés hiteledet fzerentsétlenné tette * 
A* ki képedben, hanüfsan ez'ífátt feí-mettzeíte* \\ 

Vallyon Gyurka nem jár-é igy? vagy az a9 ki Györgyei 
. hellyett ] 

Trombitákat magyarázott,- *s: Sok-* féle; Sárkány! 
fejet, r 

'S vdlycm az Afottolbgufotf h Xvlmgujok" mafmalóji J 
9S mis áz Iftefií titkoknak riiéréfz- m'agyarázóji» | 

Nem' maradriak-é e' titkos koporfóként Szégyenben? f 
Mikor gyanúi határt Szabnak — a' nagy Ifierí el*j 

lenben, j 
Meg* j 
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^l&gMzonyiíja, hogy az ö érthetetlen titkai 
Nem ollyanok,* tniot.az ember' véges gondolatai 

A5 bőlts Riktziáf magának talál több tisztelőket 
Avagy tsak elmés Versének gyanakodna hívőket* 

(Mivel hat-Száz eSztendeig még Sok Száz-ezren élnék 
A' kik hihetnek, és bá t ran, mert ; a9 végtől nem 

félnek.) 
Hat-Száz tíz eSztenidöt enged az ő hozzá-vetéfe *) 

Még ezután a' Világnak; 's elmés képzeiődéSe 
jflanerá fontos okokpn-is; de tapafztaláfokoix 

Épült , amaz ugy nevezett tüzes hármafságokon^ 
Mellyek , mindig nagy dolgokat hordoztatlak ma-

• gokkal ,' 
Noha Ö^is eSztendőkkel Számozott, nem napokkal 

ÍJs meg-edgyez azpké-is ennek Számvetésével, 
A* kik a* tüzes tsillagok' lafsu kerülésével 

Mérik a' Világnak végét: — és ezt a' végezetet 
;Akkorra tefeik, mikor egy negyedréSz keiüietet 

• Ei-végeznek a' tsillagok, — és e? a m a ; elsővel 
A" 2 '* '* * . ügy 

" *)/Ezc mpndja Kkdohis: ígaea tripHckas conjuftí-o maxhu& 
difta Saturnique Jovisque anuis redic ofUngeqtis; Príma 
jkabet Adami japfum ,& primardia Mundi Sasva tatrocinfc, 
jbinc urbefque artesqűe fecuuda. - j - —- -^- •—Quid fi noná 
ujtiqax ter tripíex ardeat otjem: E-z-fzerént- a* Világ" el* 
vé-gezödne a' teremtéstől fogva 6400 efstepdö. múlva; a*.' 
fcik pedig a* Terméfzeti tsillagoknak tulajdon előre moi-* 
dúláfso,kból ( m cpnftquentia) fzámUlják, egy negyedréSz 

s , kerületet ( a ' közönséges fzámvetés-fzeriüO 6 4 ^ efzten*. 
deig végeznek-el; és igy tsak 80 efzteodö a- fciilömbség* 
w-.-Mi talátn elébb megabálunk a* Világ vég® elotc,. mint 
'jfitfiivfalm az özönvíz előtt. 



4 
^ ü g y edgyez, hogy nem többel több , tsak nyóltz* 

vanefztendöveL " 
?S e' Szerént a? Világ:vége a' Szombat? közepében 

Történne, mintegy hetedfél ez'redik efztendöben. 
De rneg-áíiy oh véges elme! ne-tégy-fel az Ifienneí, 

Szabad a' Teremtő moft-is, 5s ezután-is mindennel,. 
És azt az Ifién Fija-is (mint ember) nem tudhatta, 

A* ki pedig SL titkokat tudta 's tudtunkra adta. 
Mikorra van határozva ez roppant Világ7 vége, 

Mikor ég-meg tűzzel az Ég, és a' fold kereksége. 
Boldog íften! tsak Te vagy böi ts , Te vagy a' Mm: 

deoható, 
'8 előttünk, valamit tsinálfz, bámulva tsudálható, 

2v3i a' magunk végeröl-is egyebet nem tudhatunk, 
Hanem, hogy ez élők főidén örökké nem lakha-

P '• ' tünk. — 
Yáltoznak rendel az idők, 's az idők' fzakaSzfzai 

Változunk mi-is és földé Iefzünk, mint föld' porai* 
De hol? mikor.?, melly órában? 's mi~képpen?> lefzfz 

halálunk. 
Bár. leg-bőlt$ebbek legyünk-is igazat nem találunk. 

!Mi maradt hát neked tudni ? oh földből teremtetett 
Halandó? a z , hogy az idő mely neked engedtetett 

gen rövid: és hogy edgyik a' máíik halandónál 
Tovább, éllyen, tsak egyedül ama mindenhatón ál!; 

T e tsak imádd annak kezét a' ki tsináit Tégedet, 
Ts>ak attól várd életedet i tsak attól várd végedet. 

Imádd az örök Felséget: ki a' mint az időket 
Mérsékeli, é.$ réfzekre ofztja az e.fztenxipket, 

^Tgy Te reád-is gondja van, 7s meg-engedte Lelkednek 
|íogy: ez üj-cfztej&döt élve Szentellyed Iftenednek, 

Hánv, 
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Jíány ezren. Szemünk láttára nem rég el-temettettek? • 
A5 kik vagy mi velünk edgyütt vagy későbben, fzií-

lettefc. 
Hr4ny ezer él nyqmorpgva boldogtalan életet, 

A' ki talám ártatlaQabb 5 's jobbat érdemelhetett 
Mint mi. — — — — — ~ —= 

de tsudáld az Ifién végetlen kegyelmeit, 
A ' ki noha fül-emelte rettenetes kezeit. 

A9 kegyetlen ellenséget ellenünk éreztette, 
Hartzal , a5 Viiág' nagy réfzét fel-gyuladni engedte, 

Nem éreztette megyénkel még eddig a' hartz' porát P 

'S meg-tsapott vidékünkről-is el-fovditá oííorát* 
Erős karjain hordozta Fejünket, Vezérünket, 

És azzal erő Siette arról volt hiteleinket: 
Hogy noha haj-Szál Sem efik hire nélkül fejünkről, 

?S noha maga mindnyájunknak gondot vifel él
tünkről , 

Meg-külömbözteti még-is köztünk a* nagy Fejeket s 

Annak adja a' fzivet-is. a' kinek a' terheket, 
Mikor egyedül valóság , 's Setétgég rettegheti, 

A' Gondvifelés bántódás 's botlás nélkül vezeti. 
Kevélykedj Konjidntzinápolj ! a.' Kerefztyén fejekkel, 

Tsinály győzedelmi pompát a? fogott febefekkeL 
Hitegesd a' buta Népet Számos gyözedelmeddel, 

Sőt bár Kerefztyén fül hellyetí a' .Török fűlt * is ' 
yidcUel. 

Imádd hadi Vezéredet, Ló-farkát kétfzereíitsd, 
Idegeaid' arannyábóí Sátorait íenyeíitsd,. 

Függefzd Hóldod? Jzarvct alá Safunkat Kerefztünket 
rf ártsd bár lenni magadénak magunkat, \s mindé* 

nünket* 
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j Rakj fejekre koSzotúkat vakmerő Vitézidnek, 
i Földünk el-puSztitásáért őket tedd Iftenldnek! 
^ De jer! halgasd énekeit jámbor ellenségednek ±+. 
j Nem nékünk Uram ! nem nékünk, hanem add Szafip' 
" Nevednek 

A\pitsöfséget, ~ Ts£k Te"yagy Ifteu! a* Minden* 

•: • • ' h a t ó , 
Nem fegyverünk; hanem av Te nagy erőd tsudák 

< ' . . . • - ^ h a t ó . 
* Nem tudunk más győzhetetlent; más erőt nem ismé
it t ünk , 

Tiéd Uram a" Ditsőfsíg. T ^ ^ Ijlen / ditserünk. w 
Emeikedj-fel az egekre én MíLsám! gyors SzárnyaJk-

kai t 

' 3 az örökké-yaloságban örvendező karokkal. 
Te-is, a* ki meg; Szenveded az idő yáltpzáíit 

HármaztaSsad moft azoknak örvendő kiáltáíifv 
Mikor az Uj-eSztendönek ma el-köVetkezefe 

Amaz örök hatalomnak munkája 5s rendeléSe; 
. Ma-is eSzedbe juttatja és el-hiteti véled, 

Hogy mikor ez véges idő határit által éled. 
Találfz majd a' végezettel végetlen boldogságot, 

Idő nélkül mindig tartó örökké valóságod 
'S e' boldog IJj-éfeterxdöben nem Szá^láSz eSztendő" 

.. ke t , 
Sem napokat 3s hónapokat egymás után menőket. 

Henem a* végek meg-Szunvén meg-látod a' végetlent. 
És Szemléled Színről Szinre ama ' képzelhetetient. 

> ' -4-
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JT Virtus* dlrázotja. 

'Wézá-mzftr a* dolgokat- ember 2 5s vedd eSzedfeeáf 
Hogy a* Virtus leg-főbb dolgod életedben: 

JVfelly &>*, Boldogságnak edgyeílen egy útja: 
Mas nem lehet boldog, tsak a' ki azt futja, 

Nints ollyon hatatom i melíy ha vétekben élfz, 
H a fertelmeskedel, 3hazudSz> JJient nem félSz ,\ 

Boldoggá teHeSsen, Ez képzelhetetlen: 
f 'Sí hogy gorioSz boldog légyeá, lehetetlen. 
Áz igaz: boldogság a'Sziv tseödeSáfége: 

Nem lakik az annál * kíriek mnts Szentsége. 
Á* Virtus örökös társánál: azt t e t t e , 

Magáról légyen hogy benn jó ítélete. 
És <k áz itéíet olly ki buzgó két-fd 3 

Mellyból a' leg~édesb kedv 7s gyönyörűség jő. 
Ez ő tárSa Soha eí-riefm válik tőlle. 

Ki érti a' Virtufí tudja ezt felöllé. 
Képzelhetőbb a z , hogy a' m$leg tü$ meg-hűj.;-

Minthogy Virtus legyei! belső öröm nélküL 
Ki-hát a' Virtusnak igaz Barátja vagy, 

Néni [lehet, ne tegyen hogy boldogságod nagy.' 
Nem lehet f ne legye rí hogy igy Békéfséged 
. Magaddal; *s égy édes beísö tsendeSséged? 
$íelly meg-ölél reád térjefztvén kezeit; 

Keávéberr tar t , 9s hinti rád édeSségeit-

;••', is 
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És ez áÜapatod oÜyoh térméfzeü, 
Hogy femmi hatalom ezt el-nem veheti; 

Éppen így ellenben az lehetetlenség, 
A' vétekből follyon hogy jó és édefségó 

- Kefefű kút-fö ez; méreg folly belölle: 

Ki jődat Szereted, meSzfze fufs-el tölie* 
~ Valamint hát a' ki a' Virtüft követ i , 

Azt boldogtalanná Senki nem teheti 2 
Ügy nérii képzelhetni olly hatalmafságot* 

Boldoggá teheísé mélíy göüofzságot; 
Miként, h a , Chinába mikor igyekeznél * 

A' déli- Pólusnak feléje eveznél; 
Soha-is nem érnél femmiként tzélodra^ 

Bár ezer eSzíendöt Szánnál is ótodra.' 
így a' bűnnek útja boldogtalanságra 

Vifzen; nem érfz ezen foha boldogságra* 
Mondódé: teheti azIjieri? nagysága, 

Hogy a* vétkesnek-is légyen boldogsága ? 

Ügy van: de tsak ugy ha gyakorlott vétkeit 
El-hagyja; 's járja a' Virtus' ösvénnyeit; 

De boldognak leani 's egyfzersmind vétkesnek; 
Ollyon mintha mondafzfz görbét egyenesnek* -

Az Klen nem akar lehetetlenséget: 
Bölts: 's jól köti öfzve az eízközt, 's a' végéti 

Nem akar ő ol iyat , a' mi meg-nem lehet; 

íllyeri 
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Hlyen bolondságra tsak az ember mi ié t . 

ESztelen vagy hát T e , a' ki bűnödben élfz 

Bátran; és azonban boldogságot remélfz: 

Elmédben öfzve SüzSz lehetetleneket: 

Álomban Se lehet látni illyeneket. 

Vagy talám a' Jejíis* érdeméhez bizol? 

Jól-van. E' tSak annak haSznál, a9 ki él jóL 

Az Ifién Szent Fiját hogy hozzánk küldette, 

Ezt mi reánk nézve azért tselekedte: 

Hogy a5 bűnből minket általa ki-végyen, 

És a' ditsd Virtus "útjába bé-tégyen: 

Hogya 5 boldogságra eként el-kéfzittsén. 

Nem azér t , hogy bár mint élünk, id^ezittsen* 

. Vagy még ez ujj-módi efztelen Világgal, 

SzollaSzSz tám utolfzot1 illyen bolondsággal; 

Áz Iftennek mindegy akár miként élünk; 

Ö nem aként itéí * a5 mint mi Ítélünk. s 

ö néki nem árthat Semmi *s nem hajTználhat; . 

Miatta hát ki-ki akármit tsinálhat. 

Igáz: neki nem árt * és nem haSznáí Semmi > 

De ha roSzSzak leSzünk ; tsak roSzSznl lé&ünk mi 

Ái Ifién nem vét-el harag *s busutósból; 

'Í3c 
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De terméfzet-Szerlnt a* dolgok egymásból 

' Ugy folynak: a* rofzfzatphogy $sak roSzSz követi s 

3S örömét a" maradt bűnös nem érheti* 

JMiat a' Szén . az hová le-vettetik éget, 

A' jég-is, az hol! van. okoz hidegséget: 

így a* Terméfzetnek állandó Törvénnyé : 

Hpgy jóra vigyen tsak a' Virtus ösvénye i 

*S a' ki ezt az ösvényt jó Szivei nem járja, 

Az;, boldogulását hafzontalan várja. 

Továbbá efztelen! a" mit egy embernek 

Meg-adfz; nem adod-é-meg azt az Iftennek ? 

. Azt nieg-adod: egy olly Király hogy roSzfz lenne.^ 

A* ki külömbséget jó 's rof!zfz közt nem tenne; 

Ki Szabadon hagyná folyni a* dolgokat, # 

£ s meg-nem büntetné a' bűnt 's [gonoSzokat. 

Háta* jó 's bölts Ment mért mondod olly ónnak ? - ^ 

Igaz hogy közöttünk íbk bol -• - vágynak. 

r . Irta T* K P-, 
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