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AGYÁR MÚSA. 
Költ Bétslcn 14. Januáriusban 1789. 

Méltóságot R. Sz. KfzÜletett Gróf SZÉKI TELEKI 
KLÁRA UrAfzfzonynak: Méltóságos Gróf Gene
rális WARTENSL&BEN Ur ő Excellentziája Éle
te Párjának: ő Ecellentziájának 9 alázatoson ajánlja 

• i tsekély VerfekeU 
B. Hari Péter mk* 

Miként a* föllyó víz le-felé el-h^lad: 
Ugy éltünk ideje laSsanként el-fzaladh 

áz ei-mult efztendők bizony sági ennek, 
A' jövök-is, mellyek mint ezek el-mennek. 

Í'S mint a* le-haladt viz nem tér vifzfza-fel|j§ 
ügy eimúlt életünk nem kerülhet elé. 

A% végetlenségnek ha nagy Tengerébe 
Le-folyt: Semmivé lefzfz annak méllységébe, 

raliként naa vágynak ki-mondott Szavaim; 
i így nem az ennyimek el-fzaladt napjaim* 
jf&ek ha én töllem egyfzer el-repülnek, 

Soha fel én reám többet nem derülnek. 
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Ifjú életemet gyorían el-ragadják -7 
3S nékem az erőtlen vén napokat hadják; 

Mellyekben a* panafz léSzen eledelem 
És tsak az unalom marad-meg én velem. 

Utoljára pedig végként el-is hagynak 
yS az öldöklő halál* kezeibe adnak* 

Oh mitsoda dolog tűnik itt elzembe, 
Mely bé-ront egéfzfzen érzékeny Lelkembe! 

Melly érző Szivemnek kút-fejét fel-bontja , 
'S onnan Szinte Könyvek' záporát ki-ontja. 

Embereket Szánó Lelkemet meg-hatja, 
'S nyomorult forfokat velem Sirattatja. ~ 

— Oh mitsoda dolog! — hát az ember lett-é 
Más állatok felett fel-emaltetett-é ? 

Ugyan miben áll hát az ö ditsöísége, 
Ha néki-is ugy lefzfz mint azoknál vége ? 

Ha boldogabb élet reménysége nélkül 
Éli* végén, mint más állatok , él ugy dűl? 

Hifzem ha a* dolgot SzoroSsann visgálom, 
Itt nyomorultabbnak az embert találom* 

Ö egyedül tárgya több történeteknek -f 

Mfnt minden állati földnek, tengereknek* 
Hányféle inség nints , melly az embereket -

Ölk<|§||lja; de nem érdekli ezeket ? 
A ' v a d fiiatoknak lakó heüyeiket, 

Az erdős hegyeknek zöld ligetjeiket, 
Nem esmérik azok,a' rofzfz betegségek, 

Mellyektöl eíik Sok embereknek végek* 
Mi, a' drága időt bűnre veSztegetni? 

Mit tegyen a' Lelket élvén el-temetni? 
\S ezáltal fűk terhes ki no k-ra juttatni; , 

Az 
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Az efféléknek ott hirét Se halhatni, 
F boldog hellyekre még ki-nem költözött 

A' Sok gonofz 5 melly öl az emberek között; 
Éltét bujasággal 's mértékletlénséggel 

Vefzteni, 's gyéngitbi magát feslettséggeL 
Titkon áskálódni: vágyni más javára: 

Ki-tenni a' pénzért éltét Sok próbára, * 
öfzfze-futni azért földfet, tengereket, 

Ki-állra Sokféle bajt, 's vefzedelmeket* ...; 
Kürtöket's trombitát a* hadra futatni, 

'S ezzel fok ezerét vefzélyre juttatni: 
Sok édes Anyának okozni lírását, 

Sok hív Feleségnek holtig gyáfzolását: 
Juttatni fok Szegény fijut árvaságra, 

Sok ártatlan Leányt kin ?s nyomorúságra; 
Sok Atya' Szeméből fatsarrii könyveket: 

i Sok hiv embereknek őntatni véreket: 
Árulni Hazáját: rontani Nemzetét; 

[ Az ártatlanoknak enni betsületét: 
| Barátit, Tárfait, vefzélybfc ejteni: 
! Szüléit, Gyermekit nem fzántii vefzteni 
i Éjtftaka á* bé-zárt házökra rontani 

3S ott áz aliivőknak vérek* ki-óntam: 
• A' gyenge ifjakat rontni rófzfz példával^ 

Vifzfza éírii Szivek5 tudatlanságával 
i Mirid e* gonofzságok ott esmérétlejiék,; 
I Hol vannak vadaktól lakott kietlenek; 
pedig ezek olly fok inség' kútfejei. 
I Melly fókák a* Tenger' apró fövénöyeí; 
IA* méritíyi fSMKál vaii á' föld' kerekségén, 
I Ay ménlayi kj$ isépp viz a* T«ngfej? mé]lysé|ífi 
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Húznak eletünkre ezek annyi roSzSzat, 
Ámbár gyülőljük-is Szívből a* gonofzfzai, 

A* rofzfz ember rornláft a' jónak4s okoz; 
Egynek tsiimya fokfzor ezerre veSzéiyt hoz. 

Ha ártatlansággal foly-is hát életed, 
A' nyomorúságból azt ki-nem mentheted. 

Mond-meg már oh ember í magad méltóságát 
Ha nem hiSzed a' más élet* valóságát ? 

Talám vetSz az okos és értő elmére ? 
Ue ez-is tobbfzör van éltünk' gyötrelmére,* 

Az oktalan állat nem gondol előre, 
Sem vifzfza nem tekint az el-múlt időre; 

A' mi jelen való ő tsak arról érez: 
Oktalan Lelke van: többre ki-nem ér ez* 

El-múlt életének hafzontalanságit 
Nem Aratja, Sem. él-töltött bolondságit 

Sem ay jövendőkről magát nem epefzti, 
El-műlő napjait azzal-is nem vefztL 

Nem hánnya éfzében végét életének, 
'S az halál refzketéft nem okoz Szivének*. 

Lelkének jövendő dolgát nem forgotja. 
Soha-is : nints néki erről •-gondolatja» 

De a' Szegény ember mint a5 múlt időkkel 
Terheli elméjét, ugy a* jövendőkkeL 

Jelen-való terhe, majd mnts-is terhére: 
De a5 műi t ' s jövendő vagyon gyötrelmére. 

Melly "fbkan nintsenek , kik el-múlt élteket 
Siratják 5 fejekre kÓtsolván kezeket ? 

Melly íokan nem esnek a' miatt kéttsé ben 
Hogy az el-műlt időt élték fesleitségben? 

Hogy ifjúságokban veSztvén erejeket 
Sok erőtlenséggel érték vénségeket ? 

. . ., : Hogy 
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Hogy el-tékozolták Sok vagy ónjaikat ? 

'S már moít alig élik terhes napjaikat? 
A' jó Tanátsokat hogy rég meg-vetették» 

'S a* miatt Sok terhes Ínségek követték? 
í)e há ta 5 jövendő terhel melly Sokakat ? 

Melly Soknak véSzi el e* gond nyugalmakat! 
Képzeli az elme a' jövő napokat", 

A' mellyek hozhatnak terhes gonofzokat; 
Képzeli a' jövő idők5 veSzedelmét: 

5S ezek meg-nevelik az ember5 gyötrelmét; 
Képzeli a ' ha lá l t , és hogy ki-kell múlni, 

Hogy ama nagy útra még el-kell indulni; 
És mivel nem kéízült az elindulásra. 

Majd kéttségben efik e'gondolkozásra. 
Még a5 ki a' Valláft tsúfolja *s neveti, 

A' ki hogy ne hidjen magát erőlteti; 
Ennek-is van gyakran olly Szempillantása 

A* mikor háborog bús gondolkodáíá; 
Mikor erövel-is el-repül elméje 

'S a' végetlenségnek sántikál feléje: 
Az halált 's a5 jövő időt meg-tekinti 

'S őtet, bár nehezen efik, jóra inti. 
Kern bízik maga-is már tévelygéséhez: 

Magában egy tsuda meg-indűláít érez. 
HiSzen-is moít, nem-is* Vágynak kéltségei: 

De vágynak ezekkel nagy rettegéSeL 
Kívánná hogy Lelke lenne el-múlandó 

5S ne lenne a5 firom tűi meg-maradando, 
£>e ennek tulajdon ő maga ellent mond : 

Moíi tódul Szegényre as Sok kin, *s a' Sok gond : 
Féi, retteg, az halál tűnik eleibe : 

Ei-fut a' reSzketö hideg ereibe: 
Kiiízködik kétrséggel 's gondokkal ezerrel, 

így bán az okoiság a'>Szegény emberrel. 
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Az oktalan állat a* maga Sorsánál 
Jobbat ki-nem gondol: a* föld* páíintfánái 

Jobb eledelt nem tud: ítm a* friSs vizeknél 
Jobb italt nem esmér: marad hát ezeknél 

A* fényes öltözet, a' tziSra eledel, 
Másra irigységet ő benne nem nevel 

Xlég néki ha meg-fziin tette éhségét, 
Nem kivallja Senki pompás ditsöfségét* 

^e-fekSzik tsendefen mohos barlangjában; 
JNfyugSzik; nem bajlódik gondokkal álmában 

D,e az ember, mivel fel-éri efzével* 
Hogy nem bír még a' leg-nagyobb fzerentsével, 

Aíitozik azért mindég nagyobbakra; 
*S forrás ez, ö benne fok kínos gondokra* 

A* mije meg*yajryon, azt immár utálja, 
>S hogy nagyobbat érjen mindég azt próbálja. 

Ez kivánt mindétig kintset, gazdagságot; 
Ezt el-érte; *s benne nem lel boldogságot: 

3áár. vágyik OrSzágok *s Népek bírására: 
JErre-is el-jutott; '§ nints még-nyugvására, 

K más állapotját az nagyza *-s ditserí; 
De mikor ö*is azt valaha et-éri, 

Nem találja beane Semmi nyugodalmát i 
Számlálja panafzSzal Sok baját *s unalmát. 

Az oktalan állat a' mi kitsinyt érez 
EgéSzfzen magára tsak egyedül tér ez. 

Yagy ha ez mefzfzebbre néha ki-terjed-is i 
Ha jó gazdájáért néha bút S^enyed-is: 

j)e minthogy elméje nem gondoj mefzSzére; 
Nem Száll-le a5 bánat Szive9 fenekére. 

Mint bennünk, ö b.enne a' bu ugy nem, éget; 
' " ' - ' ."Sok 

/ 
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I Sokkat-ís hamarább .meg-Szünik, *s ér véget 
%3ucéfalé! hűit-is ha könyved Uradért; " 
I De minden bizonnyal az hamar véget ért. 
i^cm törted fejedet íio.gy Birodalmának 
| Miképpen leízfz dolga roppant Orfzágáaak. 
I *S hogy a,' jövő, Világ miként fog ítélni 
£ Ö rólla; arról-is nem tudtál te félni. 
h e oh melly Sok embert terhel a* más dolga!«—» 
ti Ha aT jó Ür Szenved* érzi a \ hiv fzólga« 
I Kettőt öfzfze kötött hol a* hiv Szerelem; 
I Itt egynek ínsége, a* másnak gyötrelem. 
1 A' hol a' Mvséges Baráttság i^elyt talál; 
I Ott egynek vefzéllye a' maiiknak haláL 
f Ha a' jó gyermeknek vagyon fzenvedéfe 
I Támad az Szüléktiek oh melly gyötretéSe! 
• Ha az Atya Szenved; a' fijű kefereg: 

Sir 2L Nemes Lélek mikor véfz nagy Sereg. 
A' mikor a' bűnnek nintsen zafapiája : 

Mikor a' rofzfz Világ meg-hódolt alája,, 
i Mikor a' jó, Erkőlts magát el-rejtette, 

'S a* f'zép ifijakat a* rofzfz meg-ejtette: 
, A' ki tudja mit ér a\ Lélek? *s azt fzánnya 

Mint ki drágább mint a' Világ* alkotvánnya j. 
Az illyen fzomorú efeteken annak 

Oh melly Szívre ható kefergéíi vannak í 
Áz emberi buzgó és égö Szeretet 

Sok érző Szivekre halálos bűt vetett; 
Kik hogy fegittségül annak nem lehettek, 

Ki el-eSett, a* nagy bútól meg-ölettek. 
Vagy ha életeket el-Szánva Szaladtak. 

Segitnl; az halál gödribe maradtak 
Oh 
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Oh ti Nemes Lelkek ! kik illyek voltatok 
Nyomatokat lépni engem ragadjatok. 

Ditsö példátoknak ah! követésére 
Vigyetek, elik-is ha éltem veSztére, 

&z efféle gondok a' vad állatokat 
Nem epeSztik: illyel nem veSztik magokat 

T i apró madárkák, kik a' Levegőben 
Éltek 5s énekeltek nyárban az erdőben. 

Melly boldogok vagytok ti én hozzám képeft! 
(Ha egéfzSzen volnék én tsak halandó teft) 

Mikor én Sok gondal epeSztem magamat, 
Énekelni látom vidám mad&ramat. 

Mikor búslakodom ember* tárSaimért, 
'S kívánnék érettek ontani piroSs vért; 

Ti akkor inagatokV vigan múlatjátok, 
Bé-tölti az erdőt örvendő nótátok. 

Ti néktek éltetek mindenik ideje 
Ollyan: kedveteknek hogy van benne hellyé. 

Az ifjn időnek indulataival 
Nem bajlódtak, Sem a' vénség únalmivaL 

De a* Szegény ember ha iSjuságot ér t ; 
Már az *indulatok5 Tábora reá tért: 

A5 mellyek okoznak néki Sok gyötrelmet, 
Söt gyakran hoznak rá végső veSzedelmet 

A' Szerelem magát moft ki'fejtegeti, 
Melly az ifjút, ha nem vigyáz, tűzre veti. 

A' nagyra vágyásnak moft kezd fúni Szele, 
Melly ei-hordja Szegényt hogyha nem bir vele: 

A' harag 's irigység benne erőt veSznek 
Ha nem bir ezekkel néki romláít téSznei. 

A5 rofzíz példa ő t moft mint a* mézQS méreg 
"Meg. ^ 
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Meg-tsalja; 's megdőli mint füvet a* féreg. 
| H a jutott az értebb élet idejére 
I Tódul ujjabb terhek fellege fejére. 
| jjcg-esmér.yén akkor jobban a*.Világot, 
| Látja hogy nem lelhet itten boldogságot 
I Xátja a9 tsalárdok Szokott gonofzságát: 

*S el-vefzti ezekért elméje vigságát 
I Terheli ö magát fok-féle gondokkal 

Még álma kozött-is küfzködik azokkal. 
|Ez kedves Gyermeki iránt gyötrettetik; 

1 Fél hogy boldogságok", mint kén% nem érhetik. 
1 Fél hogy a' rofzfz Világ őket el-hóditja, 

9S ez oh! érző Szivét mint meg-háboritja! 
s Ettől kedves Férjét avköz-jó el-vette, 

'S mefzfze Tartományba vefzéllyre ki-tette. 
! Onnan hozván a* hir rofzfz történeteit, 
; Azon Sir a v főidnek fzegezvén Szemeit. 
í Az ember' társának könyvezi eSetét: 
I Alig-is húzza már fáradt lehelletét 
| Amaz kedveísinek halálát íiratja: 
I Könyv-húllatáfival a' földet áfztatja. 
í Szerelmének fiját ez a' Sírba tette, 

5S minden vig örömét vélle el-temette. 
Más kedves gyermeke, fir hogy bűnbe efett, 

'S magának azáltal meg-romláft kerefett: 
r Más, azért hogy vágynak éppen rofzfz gyermeki, 

Keferü firásra fakad ö értek - ki. 
Más hogy hitt Barátja hüségtelenné lett , 

Meg-gyógyithatatlan fájdalmat 5s febet vett 
1 így éli az ember napjait, mig végre 

El-jut a* kedvetlen és mord öregségre. 
Itt -

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 0 



%m f*v2^5SS£?^ 

Itt már ujjabb mérges kát-fők ki-nyittatnak 
Mellyekböl keSerü vizek botsáttatnak. 

Bé-folynaka5 Szegény embernek Szivére, 
*S még ujfí|bb terheket bájtnak életére. 

Meg-hüitek a* tagok: fogy laSsan az erö : 
A5 Szívben a* vér lefzfz tsendefebben verő. 

Meg-Iioxirfllyoíbdik a' ízemnek látáía, 
Gyengülni kezd lafean. a* fülnek haíláfa. 

A* Szép egyenes teít a' földre le-görbül: 
A* vig kedv alább Száll: az érzés meg-gyengüí. 

Ay Vénség az ortzán Szánt nagy barázdákat; 
Ki-vágjá az ott volt pirosló rósákat;. 

A5 mellyek azonnal meg-halaványulnük , 
*S ámbár Szépek voltak; már lenni el-múinak, 

Nem látSznak a" dolgok moft ollyan formában., 
Mint régen r az élet' tetSzo virágjában. 

A* mi rég okozott vig gyönyörűséget, 
Az moít unalmat Szül tsak, *s kedvetlenséget: 

Semmi nem tetfzik moft a* mi tetSzett régen. 
Az ember kereSztül igy megy a* véaségen; 

Mig futó. éltének vég ponttyát el-éri,-
'S adóSságát tölle az Halál meg~kérL 

öldöklő kezeit teltére rá-veti, 
És Setét gödribe ötét betemeti. 

A* kevély embernek ekképpen leSzfz vége ; 
Eként Száll a* Sirba minden ditsofsége. 

A" tett melly rég olly Sok vétket táplált 9s nevelt; 
A* föld' férgeinek nyújt már moft eledelt 

Ti Csépek! és ifjak! jól éfzbe vegyétek 
Hogy még te l í tek leSzSz ríéktek-is illy étek. 

Pg hát tsak ennyié az ember* élete? 
Máfok 
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;; Áz emberi tefinek illy fzép épülete 
;• Mel?yre tsudálatos mcTterségét tette 
; ^ma nagy Épitö: Semmibe igy menne 
' EgéSzen? a ' k i ezt hinné bolond lenne. 
; A' ki öSzve-járja az Eget efzével, 
- Edgyütt nyargal annak hofzfzű tengellyével $ 

i A' ki Számát a' föld* porának fel-veti; 
I JS fel-méri hogy mennyi legyen kerületi, 

I A' ki magafságát a' napnak fel-éri, 
És annak futását efzivel ki-méri» 

A' ki moft el-repült a' Nap' környékére; 

Í
JÉs már vifzfza fordult a' Hóid' mezejére. 

Még mindjárt ei-mégyen a* Szép Tsülagokba 
És tölti idejét örömmel azokba; 

r Azoknak maT boldog lakofsit visgálja;. 
\ És ebből ama nagy Teremtöt tsudálja* 
1 Örül hogy találhat még ollyan lieöyekre 
[• Holl van gond a' Virtus 's a' jó Erkőltsökre. 
;. Hol a9 Teremtőnek meg-van tiSztefsége. 

Hol betsiben áll a' Baráttság' hivsége. 
Holl a' ki-nyilt Szivet mindenek Szeretik; 

És meg tsak a' tsalárd' és álnokat vetik. 
Holl nintsen faire-is a' rút feslettségnek; 

Mindnyájan & Virtus Szerelmével égnek. 
TárSalkodnak edgyütt oh melly nyájaSsiggal !• 

Nints titkok; egymás közt vágynak bátorsággal* 
, Nézd tsak Lelkem! miként gyűlnek ÖSzfze-felé 

Egymásnak magokat hogy beSzéljék elé t 
Hogy nyájas beSzéddel töltsék idejeket: 

Oh tsudáld és Szeresd e* boldog LélkckstTl 
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Oh. te durva téliem! mért vagy körüllettem ? ! 

Hogy tárfaságokba réSzem nem vehetem ? 1 
Mért nem halgathatom drága befzédjeket? 1 

Miért kell miattad el-vefztnem ezeket? ! 
De Lelkem! eröfsen ide édeSedtél; ] 

Jöjj-vifzfza 's follytafsad a' mit el-kezdettél: 
A' ki - tálalója Sok mefterségeknek 

jMeg-hódoitatója, vadnak, 's tengereknek, 
A' ki a' dolgoknak mélységét visgálja, 

5S bennek az addig volt titkot fei-találja; 
Egy Szóval: a' ki iliy Sok dolgot tselekfzik; 

El-múl e \ a' mikor a5 Sírba le-fekSzik ? 
Ah! hogy volna képes hogy egy féreg lenne, 

Melly egy illy nagy 's nemes portékát meg-eane! 
A9 Sirba nem Száll más, tsak durva fedelünk; 

Azt a* mi valóság el-viSzSzük mi-velünk. 
Nem félek oh Halál! nem félek te-tölied; 

El nem futamodom refzketve előlied: 
Bár miként ijefztefzfz, nem bánthatfz engemet: 

Ha fofztani akarfz, vidd rofzíz fedelemet; 
Ha azt el-vefzed-is, még-is ember lefzek: 

El-mégyek ieg-ottan 's egy bölts utat tefzek. 
Mellyben a' Teremtő dolgait visgáiom 

. 'S Ötét meg-esmérni még jobban próbálom, 
Az ember éltére de még vifzfza térek, 

Nyomorúságinak mig Végére érek. 
Egykevés teherjét mofi még le-fzámlálom; 

De ugy, SL millyennek a' Szerint találom, 
Ha tsak ez el-múló életemre nézek: 

És a' jövendőkre femmit nem intézek, 
Jm tsak a' forja-is éltünk' idejének 

E&. 
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í ! ^ ; S 2 aj 
f Efzköze kinaink' öregbítésének. 
: Jlert a5 leg-kedvefebb időnk elébb derül: 

A' terhesbb azután laSsan, lafsan, kerül 
: Padig ha jobb után következik róSzfzabb, 

Éppen annyival lefzfz terhefebb 's go&ofzfzabb. 
Ha az édes után költőiünk Savanyut, 

; Erről az Ínyünkre eröfsebb tsipés fut. 
/ Ha ellenben a' roSzSz a' jobb előtt vagyon, 
| A' rofzfz, nem leSzSz oliy rotzfz , de a* jó jobb 
| nagyon, 
I Ha éltünket-is így kezdené vénségünk, 
•• 'S végezné játékos vidám gyermekségünk: 
I Terheink ezáltal meg-kifsebbednének: 
f Leg-alább oily tetSzök, mint moíi > nem lennének,, 
| A'több időnél, a* Vénség kefervefebb ? 

Az ifjúságnál, az ért idö terhefebb, * 
De az ifjúság-is vifel több terheket 

Mint meilyek nyomják a7 kifsebb gyermekeket. 
A3 gyermek nem rontja magát fok gondokkal; 

Jó kedvel, a' miket kap , él ö azokkal. 
Ha jádzhaúk, 's azzal kedvét bé-töltheti, 

. Mindjárt a' Dárius Kintsit is meg-veti. 
• Oh gyermeki időm vidám lehelleti 1 

Szivem' édefségtek' moft fem felejtheti. 
Mikor frifseltétek follyását éltemnek , 

Nem volt ennyi kinja érező Lelkemnek. 
Nem esmértem akkor a' Sok gonofzságot; 

'S az azon való bu fzivemre nem hágott. 
Oh honnan vagyon hát hogy még-is te kezdted 

Éltemet; és hogy nem inkább te végezted? 
Által adtál engem' terhesb efztendöknek, 
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És már jő follyáfa még kinosb időknek. 
Ugyan ki-rendelte efcént mind ezeket? 

Hogy hogy nem Szánta a' Szegény embereket? 
Talám tselekedte ezt igy valami kéz , 

A5 melly mindenben tsak gyötretésünkre néz ? 
Ah nem! — a' jó IJien rendel mindeneket. 

ö engedi eként folyni hát ezeket. 
És éppen ebböi-is jö világofságra, 

Hogy hivott bennünket nagyobb boldogságra 
Hogy halhatatlanná Lelkünk5 teremtette y 

'S fö tzélűnkká ama jövő éltét tette; 
Ha ezt fel-nem téfzed^ az Iftent IJiennek 
" Nem hifzed; mert mondod ötét kegyetlennek 

Avagy meg-tagadod világofön lenni: 
H* De erre nem más tud , tsak a' bolond * menni, 
Más életre fiivott a' Mindenható kéz l 

ESztelenhát, a' ki tsak ez életre néz; 
Más életre hivott: hát oda fietnünk 

Illik; 'R e? mulandó'. Világot meg-vetnünk. 
"S éppen hogy nagyobban fel-ferkentsen erre; 

Azért hivott ittea annyi fok teherre. 
Féjünkhéz. fujtott' itt fok nyomorúságot, 

Azért hogy kefefsük a' főbb boldogságot. 
Azért-is még: légyen hogy az édefebbé. 

Miként a* rofzfz téízi a' jót bets.efebbi 
Ha meg-nézzük éltünk* .viszontagságait. 

Az elme' gyöíreimit, a' fziv' bánatjait y 

Mellyek rheg-zavarják napjaink'follyását, 
'S nem hadják Lelkünknek itt [meg-nyugovását; 

J^em tsak fel-ferkenünk ezen óhajtásra: 
Hogy érjünk a* nagyobb meg-bóldogulásra; 

••Hanení 
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Hanem iia el-jutunk annak bírására ? 

LéSzen a' Lelkünknek édefebb javára, 
jyíert mint a' Tél téSzi a* nyárt bétseSebbé-, 

Az éjjel a* nappalt kellenietefsebbé: 
így, koftólunk itten ha nyomnrúságot, 

ídeSsebben éljük majd a' boldogságot* 
Oh Te ditso Vailásf! ha te nem tanitnáí; 

Illy gondolatokkal ha nem' gazdagitnál; 
| Ha biztatáíiddal nem volnál mellettem, 

Régen meg-fzünt volna élö lehelletem; 
Az emberi Sorsnak boldogtalansága * 

Melljet okoz többSzör a' bün' gonoSzságá* 
Lenne bús Szivemnek ollyan gyötrelmére, 

Melly gátot tett volna éltem kűt-féjére, 
fia Szegény Lelkemnek halhatatlanságát 

Elömbe nem adnád 's jövő boldogságát: 
Ha a' végetlenség 7s örökké valóság 

Nem volna előttem, *s az Iftmi Jóság; 
Él-üzném Lelkemet: itt nem nyomorognék: 

Ez élet' kerekén többet nent forognék, 
így Szóllnék fel-indúlt kínos panafzomban, 

Miért van okofság halandó ágyoniban, 
Melly annyi gyötrelmet rak bódult Szivemre * 

Ha ihég-iS halál jó végként életemre ? 
Életem a' Sirba miért rég nem fzállatt ? 
Wf Miért Vagyok embei*.' miért nem vad*állat? 
Ha vad állat volnék, a' tsetídes erdőkben 

Él-vónnám magamat a' gyáfzos időkben* 
Jól tartná a* Liget zöldellő füvével; 

Itatna a' forrás jó izü vizével: 
A* fáknak levele tséndes ágyat adna f 
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Holl d-fáradt teStem gond nélkül nyugodna. 
Bé-telne ezekkei minden kívánságom;, 

'S nem tudnám hogy lehet nagyobb boldogságom' 
]$em epefztném magam ennyi Sok gondokkal, 

Nem fogyatnám éltem illy nagyon azokkal 
Nem volna Lelkemben illy eröfs érzéfem 

A' más kárán: mellyből foly Sok gyötretéfem. 
De oh ditsö Vallás! a* jó ÜR tégedet 

El-kuldött hogy nyújtsad nékem kegyelmedet, 
Te magad-is önként küSzködéfeimben, 

Szivemben erőt vett gyötretéSeimben, 
Ajánlád énnékem Szent Segedelmedet, 

Fel-emeléSemre le-nyujtád kezedet. 
Könyveim le-tsorgó záporát oSzlattad, 

Midőn világoSon nékem meg-mutattad: 
Hogy egy leg-böltsebb kéz rak-el mindeneket, 

E ' roppant Világon látunk ,a* meliyeket: 
Hogy ez mindenekben bőlts végeket tett-fel, 

'S mindent, hogy ezeket el-érje, ugy rendel 
Meg-mutattad Lelkem* halhatatlanságát, 

Mellyben, bánátim közt, leli már vigságát ! 
De ah! tsunya tsuda! az mi-képpen lehet, 

Meg-utáláfodra hogy a' Világ mehet ? 
Ezt tiSzteletedtöl el ugyan mi tsalá? 
' Mért nem adja magát fenyitéfed alá ? 

Szent igazságodat mért nem esméri-meg ? 
Bölts Törvényeidet hogy hogy vetheti-meg ? 

Talám a' jó Ifién Gondját le-vetette 
A' gonofz Világról, hogy ezt meg-engedte ? 

Talám 

( A' többi máSzSzor következik.) 
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falam már el-véntá a' földről kegyelmét? 
'S nem nyújtja a' bűnös Népnek fegedelmét ? 

Tám minden bujáiért möfi igy bünteti-meg, 
Hogy vélle a' Valláít néni ismerteti meg ? 

A' jő Erköltsöket igy meg-motskoltatni 5 

A' Kegyeüséget 's a' Virtuft tapodtatni, 
Xalám azért hadja, hogy ezzel büöteSse 

Elébb a' Világot^ 's oSztán el-vefzefse ? 
Ha a' Virtus maga póltzára nem mehet, 

A' Világ bizonyyal állandó nem lehet: 
f Minden igaz jóüak-á' Virtust az útja; 

I Nem alhat föha-meg, a' ki azt nem futja: 
tlgy eílenben annya a' rofzfznak a' vétek. 

Ti olly Sok gonofzok ránk tÖile jövetelek. 
Ö tölle jö a' fok inség életühkre ; 

Mellyeket ki Szülvén, küldi vefztésünkre* 
Vefzett Eün! a' Hadnak Te vagy indítója; 

Te vagy Orfzágimkra annak kx-hivója. 
!Te, T e , háborítod öfzí'ze a* Népeket, 

Te, fenetfz egymásra vélek fegyvereket; 
Ha az emberi Nem nem ismerne téged% 

Neiii volná oh Világ í moft ennji Ínséged. 
Minden nyorndrúság, Lárma, Had, félelem; 

Hogy a' Bün magzatja, azt igaznak lelem: 
Ö fzüli ez ótsmány tsuda állatokat,; 

Néki köfzönheti a' Világ azokat. 
Van minden dolognak öfzfze-köttetéfe: 

'S a' leg-kifsebbnek-is van* következéfe; 
A' Virtusból jó folly: rofzízat Szül a' vétek i 

Emberek! e' dolgot jól éfzbe vegyétek. 
Ha az Erköltsökben fő pontra mehetne * 
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Az ember; igy minden roSzfztól ment lehetne. 
^Minden egy végetlen lántzba van füzetvei 

A' leg-kifsebb dolog fints ebből ki-vetve* 
Ez a' lántz fűzetni kezd Szüietéfedkor , 

5S az mind belé mégyen, a' mit téfzfz mindeijko 
Azt gondolod Sokfzor hogy tselekedeteá 

E lha lad , ha titkon azt végbe viheted. 
De jaj! fel-jegyzi azt maga a* Terméfzet; 

'S valaha nyakadba azért büntetett vet* 
Vagy tám hogy nem mindjárt láthatod Szemeddel 

A' mit valami-Szül, erről kételkedei ? 
De a* böits TerméSzet laSsan Szokott járni; 

Az ő büntetéíit nem mindjárt keli várni : 
Mint a* jutalmat-is nem mindjárt adja-meg: 

A' Vírtuft gyakorta azzal probálja-meg* 
A* .mit ma tselekízel, Sok efztendd jöhet$ 

Mikor annak roSzfz, vagy jó gyümöltse követ. 
Sokfzor sánta lábbal a' bbnoR kiséri 

A* büntetés; de azt tsak ugyan be-éri| 
És mentől nagyobban ez kéfedelmezik ; 

Végre annál nagyobb oftorral érkezik. 
A* melly, magot eLvetfz ifjút életedben; 

AratSz arról rofzfzat vagy jót vénségedbeiL 
Látunk a' Világon történni ma a' mit, 

Millió efztendőn túl-is Szül valamit 
5S olly kis dolgot az éSz fel-nem-is érheten; 

Melly Szülője igen nagynak ne lehetne. * 
Sokfzor egy kis Szikra nagy Váróit ~el-éget; 

£gy fzó egéSzfz Népre 's Orfzágra hoz véget. 
% y gonofz kívánság, egy rűt fösvény kedés, 

JSgy kevéliy indulat, egy kis fel-gerjedés; 
- •' ';•• . ' -> s ' Bár 
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I Jgár mi kitsinyeknek magokban láttatnak; 
f SokSzor nagy veSzélyre okot Szolgáltatnak i 
I SokSzor fel-íármázzák a' ííemzettségeket; 
|; Kik dntni egymásnak iíém Szántiyák véreket 
[ Jíoft-is hogy lántzáróí az Had el-óldatott; 

Véreiigezö Szájjal Sok-felé ordított: 
Fegyverre ki-hivta a5 Nemzetiségeket* 

Pűfztit, ö l , iont, vág, felt vérrel Sok réteket 
Okozott fokakriak gyáfzt 's keferüségeí. 

| Oh idők i e' rofzíznak mikor vettek végei ? 
[ Áh! Hallóm a' fegyver zörgéfí, és fzeraemmeL 
í Látorü miként bánik az Had Nemzetemmel* 
| Melly Sok Szép ifjait rakatja haíomba; 
I Vagy rabságra adja Pogány hatalomba! í 
• Melly Sok erős teflböi óütja-ki a1 Szép vért! 

Melly Sok Nemes ifjú általa vefztet ért i 
[ Hagy Nddasdi! kiaek elérni fegyverednek 
I Nem olly régen iíiefzfze ment híre nevednek 

Egy nagy reménységü Unokád Nevedet 
: Vifélte közöttünk; 5s taláni mértékedet 

Még el-érte volna; de jajl a* rofzfz fegyver 
El-ejté; 9é mit tefte az holtak közt hever; 

HireSs Nagy attyához de ö-el-íiétett; 
Nékí a' Világról moft Sok hirt vihetett: 

Hogy a' Hold kegyetlen 's Pogány Nemzetisége 
Mit ér* 's mivel több a' Pruffzus* vitézsége; 

tiogy mint folly moft dolga a' Magyar NemáetÜéfe 
f Élni bétsülíétért hogy rhoft-is Szer'etaeL 
j Hogy moft is meg-vagyon Nemes iödúlatjá, 
: 5S még nagyra menését ezáltal várhatja.-

Hogy moít-is alkalmas riíé'g a5 Baráttságí'á: 
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3° . g^öl 
Nem hajlik a* két fzio 's álnok tsalárdságta* 

Hogy moít-is a* hivség *s vitézség tzimere: 
Kezében j<Si forog hogy moít-is fegyvere. 

De miad e* méliett-is moft fokát Szenvedett —* 
A' Hadnak leg-inkább fzegépy tárgyává lett 

A" kinek iakVheiiyek volt moft a' Széleken; 
Tsúfot űzött a' Had nyomorult élteken. 

Melly Sokakat.fofzt-meg minden vagy onj októl 5 
5S kénfzerit eledelt koldulni máíbktói ! 

Melly Sokakat üz-ki kedves Hazájokból! 
Húz ki iily panaízos beSzédet Szájokbóh 

„ Oh kedves mezeim ! ! — oh édes határom !! 
Í; Völgyeitek' többé én immár min járom. 

El-hagylak titeket; — földem futó lélzek: 
A' ti termeitekből réCzt többé nem véSzek. 

Ha meg-Szán valaki, 's nyújt egy kis kenyeret, 
Ugy élek; de másként az éhség el-temet. 

Kedves lakó hellyém ! ! — im itt az ellenség! 
Már körül a5 liellység lángol van tűzben, Vég1 

Tárfam! gyermekeim í oh jertek íieSsünk! 
Hogy a5 rofzfz ellenség7 kezébe ne-efsünk: 

A5 ki fegyverre hányj és öl mindeneket; 
Nem fzáuja az. apró 9s gyenge gyermekeket, 

Talám találunk még oliy Kerefztyéneket, 
Kiknek terhes íbrfunk meg-járja Sziveket $ 

Kiknek érző Lelkek mi rajtunk megeíik; 
5S fegittetésünknek módját ki-kerefik< 

Siefsíink Szaporán ! az ellenség itt ér: 
'S mind edgyűtt kegyetlen kardjával által-Ven 

Oh hív Feleségem! 's kedves gyermekeim! 
Véreteket jaj I hogy nézhetnék fzemeim ? 

V . Fe-
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fedig ha nem megyünk bizonyai a' léfzen; 
Ez a' Pogány Nemzet mindennel igy téfzen. 

így bánt fok Magyarral : igy bánt a' Székellyel 
Ch jertek Fijaim ! fietve fufsunk-cL — 

Oh kedves véreim! hát "ez-é SorSotok ? 
Melly bút okoz nékem illy állapatotok l 

^h! ti hív Székellyekí hát ti-is prédája 
Lettetek az Hadnak ? 's fel-falt véres ízája ? 

Hát a' Pogány fegyver fogyatta éltetek Y 
Hát olly kimélletlen follyt-ki hív véretek'? 

Szegény árváitok ! és özvegyeitek !!!! — 
Hangoznak jajjoktól vólí: lak'-Jieliyeitek. 

Egéfzfz hellységekben tsak magok maradtak ; 
Szegények melly terhes napokra jutottak ! 

Az Ctó5 a' melly mófsa„ régi földeteket, 
Magába fogadja ezeknek könyveket, 

'S attól fzaparodva jóval, megyén elé> 
A' Veres-Toronynak fzorofs íita-felé: 

Ott a5 kőfziklákat meg-mofsa azokkal; 
Az értetek le-follyt könyvhúllatáfokkal. 

Ki-mégy é* köfziklák' meredek útára; 
Méllyet Karolj Tsáfzár azok' oldalára 

Vágatott fok pénzel; *s a5 Völgy' méilysigére 
Le-tekéntfz az Öltnak ott zúgó vízére; 

A' Székelly Afzfzonyok le-tsorgott könyveket ? 

Oda-elegyedve meglátod ezeket 
Oh Öli! 'Sirák mellett ha volna fóllyáfod, 

Lenne itt-is nem kis meg-fzaporodáfod. 
Egy Szerelmes Anya.9 's egy jó Atya könyvez s 

5S Sir firákon Fijak hogy többet nem érez. 
Itt van feefergéfe három jó teftvérnek; 

" P 3 A3 
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"ÁfHk::6étsíí!!oji;..az-atyafi vérnek.. 
El-vitted a9 Sírba Szüléid9 örömét 

'S tsorgattál Szemekből könyveknek özönét. 
Qk a? nagy Teleit Háznak egy virága, 

Iftván! a* kegyetlen halál kit kkvága. 
Oh sékes virág-fzái! hát el-hervadtáLé ? 

Hát ollyan Szépen ki tsak azért nyiltál-é, 
Hogy fel-gyűjtsd Szüléid- 's Hazád' reménységét? 

'S moft annál nagyobbá tedd keferüségét? 
Qh Halál! miUyen Sok megríonnyadt füveket 

Lelhetnél; mért bántad Ah! az illyéneket? 
Melly fpk hafzontalan 's büdös virágokat 

Hoz a? mező! —• hordnád egymásra azokat. 
De az illy reménnyel ki-nyiit virág-fzálat 

Hogy ki-vágad, durva jĵ Lgy , '$ ^egyetlen állat, 
Mezőnknek virági! le-hajffift fejekkel 

Sirafsátok ptet harmatzó tseppekk^L 
Ti éíq virágok, fzép ifjak! Szánnyátok,: 

Egy illy él^fségtek' n o gy ei-Sz^lafztátok. — 
p h Bűn! mind e' rofzfzat te hűzad fejünkre: 

Te hoztad az háláit nyomoríilt éltünkre. 
Vajha Hazámnak*is nem járnál vefztére ! 

5S; nem törnél Nemzetem' kifsebbiíésére! 
Kedves Hazám ! vajha fok jók bímatjának 

Nern vplnái te pka \ fzon^arűságának ! 
fia kívánt jót érhetfe ph kedvég Nemzetem! 

Melly |defen Szivem akkor lehelietem* ! 
Ha a> Virtust' Szárnya alatt mehetfz elé; 

Ha nő dit§ofséged a' magofs, Ég-felé: 
Ha meg-fzabadulhatSz minden félelemtől; 

*S ment lehelfz az ínség és vefzedelemtőb 
" ~ " Ha 
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Ha el-veSzted magvát a* rút irigységnek; 
Ha lefzel példája az hív egygyefségnek; 

Ha az egymás között való Szeretetnek 
Semmi okok gátot te-nálíad nem vetnek: 

Ha minden Fijaid' hiven. meg-öleled; 
Há az egyenes Sziv meg-marad te-veled ; 

Ha nemes dolgokra termett indulatod, 
Ugy a9 mint ülendő, ki-paiiérozhatod; 

Ha Sokra alkalmas bátor terméSzeted; 
Még valaha illő dolgokra vezeted: 

Ha az Erköltsöket 9s a* Tudományokat 
Ugy a5 mint illendő mi veled azokat: 

Ha böltsen beSzélni tanítod nyelvedet; 
'S neveled jó könyvek által értelmedet: 

Ha ékes ifjaid fel emberül nőnek, 
'S léfznek ékefségi a5 jövő időnek: 

Ha a' vifzfza-fordúlt Világ' feslettsége 
Reád-is nem ragad bűne, 's veSzettsége: 

t ía a'-Vallás, nem megy "fzamki-vettetésbe 
TeVtolled; de léfzen nagy tifzteltetésfee•, 

Ha a' vefzett Világ példáját meg-veted 
Ebben-is; és ötét éppen nem követed! —• 

Oh meg-vérxiilt Világ!' hogy bolondűltál-meg-? 
Hogy lettél gyermekké ? merre indúltál-meg ? 

Hogy nem isméred-meg a' Vallás' Szentségét? 
Miként remélheted magadnak jó végét ? —• 

— Ti Sebefs Szárnyai képzelödéSemnek 
Sziilötti naponként vénülő éltemnek l 

Érzékeny elmémből a' kik ki-repültek; 
Ugyan ©Ily tsoportal melly-felé kéfzüitek? 

Hová ragadjátok gondal tölt Lelkemet? 

C 4 Hová 
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34 KCTEga' 
Hová ylízitek-el tollem víg kedvemet 1 

Ne * nézzétek- ezen meg-veSzett időkre; 
Hanem inkább, ama boldog jövendőkre; 

Hogy az'üR rendelje ezeket hadjátok; 
Ö tudja hogy mint kell de ti nem tudjátok 

JIQZ Ö ki ezekből még valaha jókat; 
Az emberi Nemzet- javára valókat 

Hadjátok itt é- Sok utálatofságot, 
Á' melly illy nagy póítzra közöttünk • felhágott 

lm fel*yan nyitva az Örökké*valóság ! 
Jobb hát fepüléstek ha erre-felé vág. 

A' végetlenségnek tágas mezejére 
FuSsatok; 's nézzetek Széllyel környékére. 

Szemléljétek az ott lakó ditsöfséget 
'S vegyetek ez-áltaí egy kis könnyebbsége^ 

Ahi nézzétek körül e' boldog hellyeket: 
Magam-is nem Sokká meg-Iátom ezeket* 

LáSsátok ezeknek boldog LakoSsait: 
A5 Mindenhátónak ditsö Angyalait: 

JCik amiak ki-adott parantsolatjára, 
Le-repülfaek e* fold' ködös határára* 

A' Királytól hoznak-le parantsolatot ^ 
És a* Hivek körüli téfznek Szolgálatot : 

|Cezek alá véSzik a' ki műk Lelkeket, 
A' jókat, 's magokkal el-yiSzik ezeket 

Oh ti'ditsö'Lelkek? ha moft itt mellettem 
Vágytok, vegyétek-el töllem TÍSzteletem, 

A* Mindenhatónak Székihez vigyétek, 
A' kit én imádok; és ott le-tegyétek. 

Befzéljétek elé eröss Szeretetem* 
Mellyel Jéjufomhoz mindég viSeltetem, 

' • ' • ' ' ' " • ' • • • " ' " ' " ' * " " n 
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•0h ha kik itt vagytok, Súgjatok Lelkembe; , 
Leheljetek ollyan erQt e' Verfembe, 

A' melly fel-indittsa az érzékenységet; 
'S gerjefzfzen a' meg-híilt Szívben melegséget, 

Szép képzelödéfim! itt már áljatok-meg I • 
Gondos figyelemmel ez heliyt láfsátok:meg, 

J£' boldog Hazában nékem-is előre 
Nézzetek lak' hellyét az örök időre. 

Jfcn-is utánnatok mert majd el-Szaladok; 
E* fellegek alatt nem Sokká maradok* 

^okan én előttem ez hellyre el-mentek, 
| Kik nagy Lelkek voltak, 5s eltek ngy mint Szendék, 
] TiSzteljétek Szómmal e' nemes Lelkeket; 
; A' nagy ASzSzonyokat, 's kegyes embereket. 

Kik, mig e' ködök közt follytatták élteket; 
A' Mindenhatóhoz emelték Lelkeket: 

Jleg-vetették a' bün 's vétek' ótsmányságáfc; 
'S követték, mint lámpáit, a' Vallás* világát, 

Jungokat y Vólfokat , Geller? 's teutonokat; 
Eaüer V Leihnitzokat; 's Sokakat mátokat. 

A' Magyar:is nevelt Sok nemes Lelkeket;; 
Oh kerefsétek-Sel ez hellyen ezeket! 

A5 többek közt a' Szép efzii Fagarajit: 
Mondjátok hogy Sokan betsüilik íráfit; 

JSetsüllik elméjit az idegenek-is ; (* ) 
'S már a' Magyar' éfzroj. jól fzóln^k ezek% 

3K irigyek! már meg-fzünjetek: motskolni 
^ * ' " "" Es 

(*•) *J$ többek között MEIMAE, az á Terméfzep 
Vallásról írott fzép Könyvében, igen fzép e a ern< 
l^kczik válla:,' de máfok-ij 7 még Angliában-w* 
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E' nagy Lelket; 5s rólla kezdjetek JQP fz^y 
HiSzem ha vagynak-is addig irigyeink 

A* mig élünk; de a* Síron tűi neveink* 
Meg-Szürmek gyalázni! ah! ah! ne-rágjátokI 

Porait Sirjában nyugodni hadjátok ! 
Kár hogy a* Halál , olly b^mar eLejtette^ 

'S Magyarul Könyveket írni nem engedte! 
Adjanak az Egek Sok efzet közöttünk 

Illyent! mert igy mi-is valamik lehetünk 
Te4s őSz hajaddal itt vagy Édes Atyám! 
. B0U5 neveléSedért kire áldáít Szór Szám* 
Éppen eSztendeje hogy eUzalaSztálak : 

Ah! indúláSodkor hogy nem láthatálak ? 
Oh hogy nem vehettem bútsumat te-tölled? tó 

Hogy nem mondhattam-ki mit tartok felőlied? 
Hogy nem vehettem-el végső áldáfodat? 

*S meg-nem köfzönhettem hív oktatáfodat l 
Gyermeki időmnek hogy balgatagságát 

El-tűrted , *s Szerettél mint Szemed' világát ? 
Hogy nem. láthattam el-repülő Lelkedet? 

5S hogy nem hív kezeim fogták-bé Szemedet? 

Még kedves Anyámat e' földön el-hadtad; 
De oh űtozáfom! töliem el-ragadtad 

Ezt-is; 9s talám látnám foha nem engeded; 
Oh Ég! oltalmadba e' kedveSemet vedd! 

Talám mig meg-jövek, ö-is Sirba eíik ! ! 
Oh Sir! legyél áldott, a> mellybe le-fekfzik ! 

Adjál tsendes ágyát teltének álmára : 
Háládatofságom nyomd koporfójára ! ! 

J£z egy örömem; hogy edgyüvé kerülünk 
Nem Sokká; 's ofztán ott egymásnak örülünk. 

Édes 
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'Itfes Atyám! mindég emlékezetedet 
Meg-tartom Szivemben f és áldom nevedet, 

;0h meliy kegyességgel follytattad éltedet i 
; El-nem felejthetem Soha j6 Szivedet 
\ |íikor halgattáUs , Sok jót Súgott belém 
''* ÍC te ízdid. Lelked: mikor néztél felém, 
l pillantott rám Szemed jámbor kegyefséget!! 
f Oh ezért nyertél moft illy nagy ditsöSséget! 

Ah! boldog Sirí a' melly tsendes Szálláft adtál 
I Atyám' hplt teltének; 's magadba fogadtál 
I Egy házatskát, meliybe egy olly Lélek lakott! 
I Ah ház' gazda nélkül! nyugodj! eUiagylak ott! 

Ah! Szerentsés réSzc a' föld porainak, 
Melly takarója vagy meg-hült hamvainak! 

Légyenek Származtak máfok nagy Szüléktől, 
Király 's Hertzegektöl 5s gaz.dag emberektől: 

j De nékem hogy Atyám te voltál» akarom: 
Oh holl vagy ? — kívánna meg-ölelní karom. 

Jíints Semmi káromra a' te Szegénységed: 
Ki-potólta nállam azt kegyes hivséged* 

Ha nem hagytál Semmit külső életemre; 
JPe jó Neveléfed adott jót Lelkemre !! • 

Oh fzárnyas követi érzékeny Lelkemnek : 
Ti képzelödéfim! Székit' Jftenemnek 

Imádván, a* körül az én Szent Pdlomai 
Meg-látjátok e* nagy Égi Barátomat, 

Mondjátok-meg, Szivem benne mennyit Szeret; 
Tifztelete bennem, vert melly méiiy gyökeret! 

Mondjátok; íráíit annyira Szeretem, 
Hogy, ha olvaSom, meg-újjul bús életem. 

Pa Görög betűit vehetem kezemben, 
Egy 
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Egy Mennyei öröm buzog-fel Lelkemben; í 
Gondos ánMmjmat melly meg-édeíiti; 

3S a* nagy Tsillagokon Lelkem* túli repíti 
Ha tudok gondolni valamit jó móddal; 

Te emeltél erre oh Pál! íráfoddaL 
Hogy fel~emelkedeii Lelkem a' föld' felett* 

Erre Kalauzom a' te nagy Lelked let t ; 
Melly előttem repült: én utánna mentem, 

Mig már a' Boldogság' halmán meg-pihentent 
Mondjátok: Szép Ldkét mennyire tsudáiom! 

És hogy nagy nyomait ki-lepni próbálóra. 
A* kik sJ köz-jóért ki-tették magokat; 

Ez hellyt öfzSze-gyülve láSsátok azokat, 
A' kik életekben a' VirtuR kivették; 

A' Jtffus* Vallását k\k nem fzégyellették. 
Kik éltek máfoknak fel-fegité&ére: * 

Kik voltak, Nemzetek' 's Hazájok difzére. 
A' kik a' végetlen halhatatlanságot 

Kereflék; azoknak Leikék ide hágott, 
A' kik a' Léleknek betsit meg-ismérték; 

Örök nyugalmakat itt azok el-érték* 
Az olly öregeket kit kegyefen éltek: 

Mind-ezeket edgyiitt ez hellyt Szemléljétek 
Az olly Afzfzonyokat a' kik jámborsággal 

Éltek; 's nem kötöttek fegyet a* Világgal: 
Kiknek a' leg-drágább Kiatse 's ékefsége* 

Volt a' jo és fzelid Erköltsök' Szentsége. 
Az olly ifjakat-is, kik Szelídek voltak; 

Kik a3 Tanításhoz jó Szivei hajoltak/ 
JS-ik a9 böjts Öregek' okos tanáttsokat; 

Mint Sinor mértéket követték azokat; 
* " " Kik 
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|Ülc az öfz hajoknak Voltak betsüllöji, 
Attyoknak ?s Annyoknak kegyes tifztelöjL 

£ik, mint az ártatlan füvek; virágoztak; 
9S jó Erköltsel; ah leg-febb Szag! illatoztak. 

A5 kik zöld Tavafzfzán ki-nyilt életeknek 
Amaz áldott Naptói meleget Lelkeknek 

I Kértének; i»eg-járván melJy nedves Sziveket 
Tette a' Virtusnak Kertjévé ezeket; 

A5 nagy Gardának ez termett virágokat^ 
'S RoSzoruba fűzvén a' Virtus aéokat^ 

ízt híy kezeivel fel-tette fejekre, 
'S adott ditsöfséget ifjú életekre. 

Ah! Virtus! tekintsd-meg a* mi ifjainkatí} 
Öntözd harmatoddal e' Virágainkat! 

Lengedezz reájok frifsitö Szellőket: 
Tedd illatozókká jó Eiköltsel őket! 

A'Szép Leányokat áh! meg-ékeíittsed 
Szüzefséggel i ys ditsö ialmod-ralé intsed/ 

A' SzemérmeteSség' piross JRósáii^al 
Örtzájok' tábláját rakd~bé ujjaiddal 

Fűzz Szép Kofzorukat a' jó Erköltsekből; 
És tégy mindeniknek fejekre ezekből. 

Ah! gyönyörű Ifjak a' kik jók voltatok! 
Moft itt milíyen édes jutalmat kaptatok í 

Melly örömmel látlak itten jelen lenni | 
Kik tudtatoka? Szép Virtus után menni * 

Kiket élteteknek bimbós Tavafzfzában 
Ki«vágott az Halál,. 's tett a* főid gyomrában? 

Étogy ott még-rothadván5 Végre keljetek-ki, 
Ar fel-támadásra mikoron jőtek-ki^ 

í)e ezt teffotekrkdt egyedül tehette? 
• ' • • • . ' / . - • : ' • • • • • • * t e l * * 
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4<> fea£=*g 
Lelketek lakását látom itten vette* 1 

Egy ífju Lelketskét látom amott lebeg; * 
Nézem; de hijában: nem esmérhetem-meg. 

Meg-hólt egy Nénétském még gyermek koromban * 
Hogy ö e z , gyanítom azt gondolatomban. 

Oh te jó Leiketske! Szüléim beSzélték 5 
Hogy kitsiny téliemet karjaid emelték: 

Hogy kis Ötséískédet én bennem Szeretted; 
'S halálod elött-is Nevem' emlegetted. 

Hát amott mit látok? — egy tsopott Lelkeket; 
Panafzolják moft-is kik történeteket; 

Kik a3 Sene Nemzet* kegyetlenségéről 
Szóllnak: jöttek kedves Hazám5 környékéről 

A5 pártos tolvajok' gyilkos kezeiktől 
Fofztatott-meg, rontott tellek LelkeiktőL 

Nem Szánták ok Sem a' gyenge gyermekeket * 
Sem az ifijakat, Sem az Öregeket: 

Mindezeket gyilkos kézzel el-vefztették: 
Ártatlan vérek' a' földre erefztették. 

Oh Szegények! ti itt már meg-nyugodtatok: 
De oh melly Sokaknak Uralmat hagytatok í 

Ti Maros és Körös! melly Sok drága vérrel 
A' Dunával Szembe ekkor mentetek-eti 

Meg-mondtátok néki e* történeteket^ 
'S ö-is ti-veletek hullatott könyveket: 

Sok könyv-húllatáítok öfzfzé-eíegyedett: 
!S mind e' mái napig annak vége nem lett 

Tatám moft-is SokSzorhá vari. áradáftok, 
Okozza leg-inkább még-üjjult íiráftok. 

0|ven efztendeig íirhattok eleget; 
JDe még akkoron-is az elég nem lehet; 

^ Kínált 
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Jiváit ha a* vad' nép9 vétkét Aratjátok; 
És a' beírnék lakó Lelket Sajnáljátok. 

Ahi ti gyilkos vadak! erre hogy menetek? 
Illy Szörnyű öidökléít miképpen tevétek ? 

Kár hogy Lelketek van és ember formátok! 
Mert a5 vadaknál-is gyilkosbak valátok, 

J[a meg-éreznétek terhét vétketeknek; 
Follyna Szemetekből özöne könyveknek;] 

Jleliy el-hordaná vad5 havafsaitokat; 
Hogy ne-kövefsétek már többfzör azokat. 

Lefzfz addig oh melly Sok efztendők' foilyáfa, 
Mig gyalázattoknak lehet el-múláfa! 

De én, 's más Magyarok, nemes indulatom* 
Imé ti-hozzátok ebben ki-mutatom; 

Az Örökké Élőt kérem ti-értetek, 
Hogy ez-után illyen vadak ne-legyetek. 

Hozzan hogy valaha immár efzetékre; 
'S ne-menjetek többfzör illy Szörnyű vétkekre. 

Emberi formátok' emberi érzéfsel 
Ruházza! — Ne - vefs - meg Ifién Á ̂ .kerékéi I i 

így az eddig valót néktek el-engedje :"**'' 
Havaíitok alá vétketek' el-fedje ! 

így reátok, 's ránk-is még jó napok jönek: 
Nem léfztek motskára, mint moft, az időnek. 

•Ha igy lefzfz; oh Maros! fzöke vizeiddel 
Bús emiékezetét e5 dolognak vidd-el: 

Temesd a' fekete Tenger5 fenekére; 
Hogy ne-térjen vifzfza Hazánk5 vidékére. 

Oh te gyáfzos Tengeri melly fok jajt el-temet 
A' te vized; a5 melly bántja Nemzetemet í 

Sok Száz e&tendöktől mellyé fok vér*-lehordott 
4' 
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A* Üána te-beléd: és te meg-tártod ott. •! 
Moft Is á* Hold' Népe hogy fel-lármázódott 1 

A' IVap9 fijaiból fokát földnek adott. j 
í )e nem egyebet, tsak halandó telteket: 1 

Mert e5 boldog heliyen Szemlélem Lelkeket, I 
Nádasdit itt képzem, (*) itt látom Telekit; 

MáSokkal-is fokkal meg az helly telik itt 
Azok közzüi^ kiket a' fegyver ei-vefztett 

A* műk^efztendöben, *s a' Halál el-ejtett 
Vannak ezekiözöt t fok vitéz Magyarok; 

Fogadjátok őket oh Mennyei károk ! 
Igaz: itt Szeretik tsak a'Békefséget; 

Nints miért említni itt a' Vitézséget: 
A* Hadat 's vér-óntáft ez hellyen utálják : 

'S hogy az emberek közt vér omlik, Sajnálják. 
Oh áldott Békefség! a' iríelly itt lakozol 

Tsendefséget ránk-is vallyon mikor hozol ? 
IN ék ed efekedni máfdkkai akarok : 

Ne-vesd-meg hogy hadból jönek e' Magyarok. 
2íem kedvből habzóinak, tsak kötelefségböi: 

Vitézek ők, 's tüzek nagy van; de hívségből 
Irtózik ontani a* Magyar' kéz a' vért.; 

De még-is tselekfzi azt jő Királlyáért. 
E' Nép, ha valaki , Királiyát Szereti: 

Ezért tűzbe kerüli; 's élté t-is meg-veti. 
- ". '• Meg-

(*) Itt ennek a' fiának tsak azt az erőt adom, hogy 
azt á? kiről emlékezem 9 fzeméllyeferi ríem vőitfze-
re át sem ismerni; 

(A* többi máSzSzor következik;) 
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m 
;|fcg-reii á* veSzéíjt; ys dolgok nehézségét; 

Tsak bizonyithaSsa áz-áítal hívséget, 
ííivségétöl Semmi el-riem állíthatja: 
vAh! mellj fzép; *s melly tíemes ez 5 íridulátja! 

s^ ki felsé^feferi téráiett gondolkozni, 
;;, A' mi Szép, Semmi-is ftátráláíí okoznif 

f Abban néki nerü ttid: kéfzebb fciat Szenvedni} 
Mint riemtélehségré '& rútra vetemedni; 

A' nehézség néki inkább ferkeátbjé 
A' Szépet él-érni; mint el-íjefztöje: 

^lökább meg-Kai, mkit-fem légyen hüséglélen, 
Aho2^ kit tifztelni tartozik, '£ kéntelen. 

Száját a1* Szivével egy útaíi jártatja; 
*S bár , ha nehézsége van, nem titkolhatja; •• .• 

|)e a^ért eröSseh meg-áil hivségében j 
"Nihts hátra-maradás köteleSségében. 

f'ÁH"! Magyar! Virtus ez! nem álfz-d tetőUe; 
| , Ha Szinte ve&éliyerl fo lyha t belőlie; 
|:$je ,nem foly. A' Király jol iömér tégedet: 

Tud 6 esmérni, *s meg-ismérte Szivedet. 
|fáibk-ís betsülni, tudom , fognak téged: 

9S é* terhes időkben no-meg ditsőfséged* 
&'©Ii Ifiván íiagy Király! a* kinek Szentséged; 

£* Világ iniádja 9á murikás Kegyefséged* 
I k l l y a z ákadállyok' véled meg-vettette* 

Általad a' Magyart mikor térítette. 
!&* kí uiár móft e' Sxép hellyékre költöztél; 

*$ itt egy ditsöSőéges bíborba öltöztél; 
Néfcd^agyaraidat; 's őket megöleljed; 

J^eikeknék örömét efc-áltál tíeveljed* 
Mitlj ékeiséget ifjaáő úyelvekre 1 

. • • f ÍUtj ; 
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Kérj-ki az Egektől Tudományt földekre, 
A5 jó BöltseSségnek tsendes efsözéfit " 

Hintse rajok; melytől légyen Sok növés itt 
Kérj a' kegyes Égtől Sok jót határira; • 

A' Virtus kit Szórjon-le Tartom annyira. 
Te-is Mátyás Király! a9 kik ide jönek 

Tudakozz töllek a' móftani idöriek 
Dolgairól; 's örülj"há jót beízéíhetnek 

Nevekedéfiröl a' Magyar Nemzetnek* 
Eként látám ez helly9 ditső boldogságát: 

El-felejté Lelkem maga9 meg-untságát 
Ah! itt tárSalködás miliyen boldog vagyon! 

AhI itt a? Teremtői ditsérik mely nagyon! 
Bár hát é' földön a' Vallás meg-vettétik; 

De van még olly áldott helly9 holl tifztéítetik,' 
Megyek — nem állok, mig ez helyt nem érem-eí: 

El-repülek e* roSzSz földet úrit Lelkemmel. ~~ 
.*— Álj-meg még-is Lelkem! ~ egy kiSség ne-fíess! —' 

Talám kégyefeket itt-is JelSz;" tsak kerefs, 
Hajdo'n egy Frofétá ékérit panáSzködott r 

El-fogytak a9 Szentek 9 és ' tsak ő hagyatott 
Erre az Égi-Szó illy feleléft adot t : 

Még hét-ezer Lelkem kivüled maradott 
Móít-is fcizdnyx)Son vágynak Xok kegyeSek; 

Ámbár á' rofzSzák-isí mint mindig, felefeL -^ 
Óh Grófné a' kinek még-tifztelésére 

Kéfzült kezem, mikor e5 pennához ére. 
Hogy vagy á*. Vallás' hiv Tifztelöji között* 

Van azoii öröraé Szivemnek, kettőzött 
jLátok tőbbeket-is kedves Nemzetemben; 

Kikelts hogy kegyéfek;, öröm' t a a J*éíkcmVén, 
• " ' " " tu< 
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Tudok Sok Nagyokat: fs Sok hív Afzfzonyokat, 

Oh Örökké Élő áldjad-meg azokat. ! 
Ha nagy Famíliád' közzelebb tekintik 

Szemeim; azt ok melly Lelkek ékeíitik! 
Egy Sámuelt, és egy > Jqfefeti 

Tifztelnem te-veled edgyütt Lelkem vezet 
Az ö Iftent-Ulo Párjait Élteknek 

Áldom; 's jót kívánok ékes gyermekeknek. 
Oh Jofef nagy! Neved7 fzivembe rejtettem; 

Ott vagyon fel irva hogy tölled jót vettem* 
A' Te ' hozzád való buzgó tiszteletem9 

[ * Éltem5 végivel is én le-nem tehetem. 
\ Engedd-meg hogy éljek hiv tifzteletedre? 

9S minden pertzentéSen Szóljak jót nevedre. 
Hogy áldjaíak én-is érzékeny Szivemmel, 

Még itten lehellek pihegő Lelkemmel. 
JEngedd hogy: irjam-fel. Szívemre Nevedet 

'S betsüijem Érdemed* és nemes Lelkedet 
Oh Magyar! ha vagyon Sok illyen Magyarad; 

Tu^hatad hogy Neved a* porba nem marad, 
Ha olly nagy Lelkeket Sokat tisztelhetnél; 

Lennél elébb-való oh melly Sok Nemzetnél I 
. Oh Vallás ! kegyefen e' Hívedre tekints > 

Reá Sok kegyelmet és áldáfokat hints. 
Adj méltó jutalmat az ö hiy Lelkének: 

Éltesd örömére fokká Nemzetének. 
Tekintsd-meg érzékeny Lelkének gondjait; 

Ofzlafsad Szívének terhes fájdalmait 
Kedves fiján indult kefessíségére. 

Tekints, 5s tégy enyhítő flaftromot Sebére. 
Az efztendok oh Gróf! Te -néked légyenek 

D 2' ' Szol-
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Szolgálatra, 3s minden jót reád tegyetek. 
Szárnyakra fel-ve vén igy vigyenek-elés 

Az örök Boldogság- hajlékai-felé. 
Még-is egy darabig még itten hadjanak; 

Hogy azok a' kik jók, benned maradjanak. 
Hogy a- kik betsüliik méltó Személlyedet^ 

TiSzteljék örömmel hófzSzű életedet, 
Fejéreslő hava hogy még öSz fejednek 

Okozzon vigadáft telén Nemzetednek; 
35 abból Sok pedyefség olyadjon máSakraj 

A* Téged' tifztelni fogó iíijakra: 
Melegült TayaSzfza az ö életeknek 

Légyen olyafztója abból olly yizeknek. 
MeUjeJs meg-áradva Sok bőlts Tanátsokkal 

Rohanván, ragadják öket-el magokkal. 
Bölts példa- adáfsal ekkoron tanittsad 

Á* tudatlanokat, 9s jobbra igazittsad. 
Ekkor érdemed lefzfz meg-rettentésére 

A' rpfzfzaknak; de a' jóknak örömére* — 
p h Grófné! már reád iámét vifzSza-térek; 

Az ezektől áldáft életedre kérek, 
E' Grófnénak, <$itsö Vallás! tiSzteletét 

Fogadd-el; Te-néked Szánta im életét* 
E* múló éltében ötét vezéreljed; 

Kegyelmidet nállg. naponként neveljed, 
Szólj ő - néki Szive' meg-ujjitására; 

Parants^lj éltének áldáft follyására* 
lm ki-is terjefzté rád drág$ karjait 

Oh Grófné J 9s ekképpen fiallat}4 fxavait; 
s3 Kedves, Grófaém 1 látom nagy Szeretetedet 
" Én ho^ámj látom hiv '$ Azékeny Szivedet; 

' - " ' - * " • • ' " " ~ •.; - " 3 
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f; ?S nieg-vallom, ezt annál nagypbban fzeretemg 
; A' nagyok közt mentől ritkább tifzteletem* 

El-vonják ezeket töllem a" más gondok; 
'S én is ofztán róllak bár ízánom, le-mondofc# 

" pe Te kedves Grófnéni I nem vagy ezek között; 
Téged' a5 KegyeFség én - hozzám kötözött 

tn-is hát. ajánlom néked javaimat; 
Fogod venni drága ajándékaimat 

Sok jóval, a5 mig follv élted, meg-tíSztellek ; 
Kefergéfeidben ' téged' fel-emellek. 

| Ki-nyujtom kezemet meg-enyhitéfedre; 
Menyből vig 'örömet follytatok Lelkedre* 

Tudom hogy Sok gondok téged' érdekelnek; 
I)e yigafztaláfim, lndd-ei, fel-emeloek. 

A' Nap fem süt mindég ki-derült fényében; 
Bé-buvik némelykor az Ég' fellegében^ 

De ismét el-műlnak a/* Setét fellegek; * 
*S ki-tifztűínak Szépen a' bé-boróít egek; 

Ekkor ki-botsátja ismét Szép fugárit, 
*S Vidámabban süti a' földnek határit 

A* viznek fints mindég megj-tifztúlt follyáfa; 
Mert efik gyakorta meg-zavarodáfa. 

De zayarűiáfa majd ismétlen el-múl 1 
Le - Száll az ^ízapja; és a' yiz meg-t}fztók 

Így néked-is élted' follyáfa gondqlskal 
.. Sokfzor. zavarodik; 's küfzködfz bánatokkal* 
J)e el-múlnak ezek és lefzfz oilyan. idö > 

Mikor, minden dolog vig örömedre jő. 
Tudqn| dolgaidat, 's hjdcLel gondom vau m d | 

A* miólta élted' énnékem ajánlád. 
Meg-mutatom kintses Tárhatómat ,> yirűl 
" " - ' ' " " • " # 
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A* melybe bé-vifzlek egéfzfzen idővel 

Moft-is adok Sokat Kintsemböl előre; 
A* többit él-téSzem néked jövendőre. — 

Az örökké-való Kapuk rneg-nyiltanak:"" 
Az élő Királynak Követi ott vannak. 

A* mint itt bujdoSol, rád *tekintettenek; 
?S hogy feléjek intézd utad?, intettének, 

Imé én te néked léfzelj'hiv Vezéred: 
Hogy egyenefen jús oda9 igy el-éred. 

fin meg-pafantsoltam már az eSztendöknek; 
E' jelen-valónak'3s.a' következőknek: 

Hogy Szolgálatodra te-nék^d légyenek, 
És é* kapuk-felé' Szárnyakon vigyenek. 

Még mindazonáltal Sokká itt" hadjanak; 
Hogy fzép gyermekeid meg-gyarapodjanak; 

Szárnyad alatt lé^enVmeg-iievekedeSek; 
Ki is onnan légyen boldog repüléSek. 

Földi éltedre-is vagyori nem kis gondom; 
'Eröfsen nézzenek erre-is, meg-mondom, 

Ne-hozzának reád Semmi gonoSzokat; 
'S tudom , tetfzéfemhez Szabják ö magokat 

így tegyenek élted' minden" Barátival 5 
Grófod5, Gyermekeid', 9s AtyádfijaivaL 

Hald-meg hát eFztendő! á' mely rríoíl érkezel: 
Itt van egy hivGrofném; közölj Sok jót ezzel 

Szórj bövséget rája és kedvefseire; - '" * 
Légyén Szoros gondod rá , -*s 'gyermekeire. 

A5 Mindenhatóitól hozz áldáft fejére. 
Oh "Ifién 1 Kegyelmet adj tartód éltére ! 

Eképpen .végeztéia' "Vallás ízavait r ' 
Adja-meg az Ifién jó kivánsagait I 

Oh te IJjj>efztendő! nyisd-meg kebeledet; 
&t edd-elé ,' a* mid ! van ̂  onnan 'mindenedet 

A5 mi rofzfz azokból, akár hová tedd-el: 
A\ többit e* Házba rakjad-bé kezeddel* 

Be meglásd: aV rofzfzat ne-veSsed a5 jókra: 
Ywmak Sok GonofzSzak: add inkább -azokra. 
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SIRHALMI T E R S E I , 
•Melfyek Néhai Méltóságos L. Báró BORBEREKI 

Á ' L V I N T Z I ' G Á B O R 
Vr Ö Nagyságának, á7"NAGFrENTEDI Ref. 

Nemes Coilégium* ? és ugyan a' NAGT-
ENYEDI Kerületbéli Ref. Ekléjiák* 

mfpeéor Fö-Curátoránák; 
KOLOSrjRATT. MDCCLXXXVIlldii Efzten* 

döben, Júniusnak 22-dik napján lett Temetéfi 
' Tijztefségére kéfzittetiek d Nagy«Enyeii 

Kerületbéli Réf Papi lárjaság 
képébén. 

Miként a* Nap, midőn arannyal borított 
Ágyas-háza' ezüft ajtóján ki-nyitott, 

Ri-fzabott abrontsát fzünés nélkül futja, 
. Serénységben fűzött jó rend egéfz ítja. 
Egy fzunríyadhatatián Szemes Gazda' képe, 

KÖrül a' Planéták' Serge háza-népe. 
Kiket, elevenit, táplál, világo'íit, 
/Melenget, vezérel, mozgat, éSütaEt: 

I
Végre a' magaSsabb hegyekre intézett 

-.. Vidám pillantással midőn vifzfza-nézett? 
£l-nyugfzik lárig-fzíriu bárSony ny ofz oly áján, 
, Tsendes álom Szellő lengedez ortzájáa." 
így nytigvék-el Báró Alvinizi Gábcr4s; 
. Lelke meg-tért menybe, földhöz tért a5 pőr-is, 

k fáradhatatlan Napnak Tanítvánnyá. 

Í
E' nagy Világ ízenie' kitsiny rogyogvánnya, 

A' Napnak pályáján gyorfan futott, mig élt, 
Â  Nap pedig^ benne Gázda-tárSat Szemlélt. 

A' ízemeSség íiálla feréhységet űzött, 
, Minden munkát jó rend arany íantzba fűzött, 

j Bőlis kormánytól függő üdvara ío'rgafa 
A' Kap' üdvarának volt egy kisded máSsa 

Töltó 
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TöÜé mozgót, f e j l e t t a' leg-kiSsebb Ji61d-is 
Tifztefséggel édgyütt ki-járt iti-a'.'Sőld-is* 

Oltári Szent tűzzel a5 köz-jóért égett; . 
Fel4obbánt, ha látott, rendeletlénséget: 

JNem tsuda! Méfes-is Törvény-táblátrontott 
.., A* buzgóság' febes árja partot bontott. 
Beteg volt ha mikor a' kö£-jő Szenvedett; 

Boldogságán pedig lelke áieg-éiedett. 
Jó Szíté volt epén baráttság5 Temploma^ 

Mellyriek Egyeriefség a' pádimentomá. 
Itt tulkok, madarak; inas kövér falatok 

Voltának fzüritéjétí-tartő áldozatok; 
Á9 kit kebelében fogadott, a', mellett 

Serftnii utat, munkát; próbát nem reRcliétí 
Annak gráditsait két kézzel faragta, 

Boldogság' halmáig előtte ki-raktá; 
Nem magtalan az iiiy' magzatoknak Attya,* 

Ez a' lég riemefebb Nemzés ábrázatja. 
Mint a' Méh az édeít virágból ki-Sziván, 

Ott hagyja, nem múlat elrepülni kjván: 
így Alvintzi, midőn Világ' mézét Szívta, ? * 

El-repüít, mennyei Szózat mihelyt hívta* 
Szabad vóít mig illett virágokról Szedni; 

De nem hervacíókra -kellett emelkedni. 
Teftének tséhdefen nyugvó kamarája 

Egy náp-éítig fáradt Napnak riyoízoíyája; 
Az .EnyéSzet pontja ugy jött-el feléje, 

Mint a' kies nyári nap' híves eftvéje. 
Ember! ki nyelveddel, az embert. vadáSzod,' 

Féreg niódrá Hólttak' íir-halmait rnáfzod, 
Meg-lásd hogy á' Napnak ne-légy betsmérí6jef-

Azért, hogy annak-is van kevés Szepíö)e0 
T e , á? Jövendőnek méhéből Származó, 

ESztendöknek Poíta-fzekeré Utazó! 
K* nyűgóvó Teffnek ha fel-bontod Boltját? 

Tifzteld még akkor-is Szem-fedele foltját. 

f É- G Er 
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