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KöltBétsben, i. Január. 1787.
Ujj efztendoi ajándéka a tfeifemőknek 9 gyermekeknek,
ijjjaknák, fzlizeknek, házas fzeméllyeknek, V öregeknek;
Ama9 nagy érdemű. M. Mufáriak Ta T. Pétzell Jőfef
Urnák,

T

i, kik űgy függtök még az édes emlőkön,
Mint a5 tellyes fúrtok a? fzöllö-vefzfzökönj,
Mellyek a? körültök izzadó vintzlémek
Vidám mofolygáffal fzüretet Ígérnek*
T i , még ujj lakofi'e^'tfalard^íágnakV*" '" m"1~-~~~
Gyáfzos tüköréi az ártatlanságnak!
Az Ur az, ki formált a9 méhben titeket,
Gyenge teltetekbe dltá lelketeket,
?
S midlta épségben ez életre hozott,
Mint leg féltöbb kíntsét tenyerén hordozott;
Mihelyt' rebeg tehát flránkoző fzátok,
Nyelvetek9 lengéjét néki ajánlyátok:
Mert femmi fem tettzik inkább e9 Királynak,
Mint öt9 áldó fzava a? tfets-fzopó fzájn^k,
Tí s kik értelmefen keztek már befzélni,
Tanűllyátok jókor a? nagy Ifteat félni*,
A* virtus' ©fvényit gyorfau tapodjátok*
A
^
Ti.
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Ama9 Gyermek Jéíus légyen fzent példátok
Ugy nöjjetek mint ü , a' fö ~bdltfeíTégben,
ISTEN ?s ember előtt való kedveffégben.
így az édes Anya látván vártt jutalmát,
Könnyen el-felejti a5 fzüleV fájdalmát.
Ti Iften' kertyéhen már zöld olaj ágok,
Mellyeknek fejein nyílnak a9 virágok,
Mellyeknek fzép fzine ?s balfamos illatya,
Az' érzékenységet mefzfzérÖl meg-hattya,
Oh T i , TJr' Házának leg-fobb ékeffégt,
A' kegyes Szüléknek kedves örökségi!
Szép Ifijak 1 kiknek még nevet a5 terméfzet,
A' kemény ko-fzál-is tfepegtet fzín-mézet,
Kik 2.Z élet terhét

i
^

még nem

kdílollyátok,

.Drága füfzerfzámit vígan arattyátok.
Elébb mint ez útban lépnétek előre,
Tékíntfetek vifzfza á9 gyermek-idöré.
Ditsérje az Ifiént víg fzívetek ?s fzátok,
Ki mind ez ideig vdlt kegyes Dajkátok 9
Kezén hordoztatott fzámos Angyalokkal,
Hogy fél-nöheffetek ép >s eröss tagokkal . *
Mint örvendett hajdan az Izrael azon?
Hogy a' Jordán-vízén által ment fzárazon,
3
A víz-falak közot mihelyt partra ére ?
Ofzlopokat emelt emlékezetére:
Sok fzél-véfz ?s habok köztt a\ tfótfemöfégect
Altal-eveztetek ím tHs jaem régen,
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>S ragyog előttetek az Ifljűság' partya,
Mellyen minden kínts ét Fidra kéfzen tartya."
Mind azért az Iftent buzgdn ditsérjétek,
Tovább-is vezérül fzent Lelkét kérjétek.
£ o dolgotok légyen nagy neve' félelme;
így lefzfz munkátoknak Ö kéfz fegedelme.
A' munkás kertéfzben méltán forr a' méreg,
Ha ritka plántáját el-rágja a' féreg,
Mellyet más Orfzágbdl feerzettvmeg nagy áron,
* 3S már nyílt fok gond után a' hűfzadik nyáron;
Vagy elébb mint-fem azt tfak meg-fzagolhatta,
Egygy tolvaj kéz fzeme előtt el-ragadta:
Illy méltó haragja fzáll az Urnák rátok,
Éltetek fzép réfzét, ha el-prédáliyátok*
9
A Sátán, tett, világ ha feedik.-jaii^it^.,,..-.
J
S néki a' vénfégnek hagyják fzáraz ágát
Ti fzépen ki mettzett eleven bálványok,
Gyönyörű terméttel ékefültt Leányok!
Kikre nem lehet úgy vetni a9 fzemeket,
Hogy ne tfudállyanak meg annyi remeket,
Melly méltán léfztek ti a' fzépség' tfudáji,
A' fzent 9s fziiz életnek ha lefztek példáji I
Nem kedves a* magas teít' kartsú álláfa,
Ha e' gyöngy alkotvány a' bűnök fzálláfa*
Mit ér a* fejér fzín h a> ró£*» ábrázat,
Hamint a'madarak meg-lepik a? vázat;
Vagy mint a* fzép Nárciít meg-máfzfzák a? pökök?
"v-"-;,; •
A 2
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Ugy mo^skollyák azt be a' fajtalan t$dkok? ;
Bár a' fejér márványt a' mejj felyül műllya,
Nem kell, ha bejah. magát bújja fziv irűílya,
Nmts.-betfekV porzott •$ fel-fodrott hajaknafc,
Há'háldk, mellyeket hánytok az Iffjaknak*
Mit.:jár, hogy a9 fzemek nyájjaffággal néznek?
Ha lopva fertő nyilt.a9 fzívre intéznek.
Mint' tstlgg.-le. a? fok gyöngy a9 barna hajakról:
Ugy fojthat a9 Yzín-méz a9 píros ajakról;
De tfak úgy lefzfe kedves annak minden JTzava,
Ha bőven hinti azt a' fzemérera fava»
Bár a9 kartsú lábak piperéflen hágnak;
Nem kell, ha efzközi feslett bujaságnak.
Illy femmi a9 teílnek minden ékeffége,

:

Ha nem .neveli azt a9 t e l e k ' fzépsége,

így a9 leg fzebb fzcmély olly fodoma9 faja,
Mellynek xothadtt belől íkárlát-fzín almája.
Ti, kik ártatlanul boldog házaffifgban
Eltetek' fzép nyarát töltitek vigságban!
Kiknek két kút-fóbül forr az orom-árja;
Mert a9 mit egy kőitől érzi azt hív Párja*
Kiknek minden tereh tettzik tűrhetőnek;
Mert a9 mi egygyé volt, jrtt már az kettőnek.
Ha az cgygyik fzívéi a9 bű elol-véfei,
Élefztö fMrom||í: a9 máfik rá téfzí.
9
S mint a9 nap-fény'előtt az árnyék' el-tliriik;
Olly hirtelen abban minden jaj meg fzünik*
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Bóldeg Párok! kiket az Ur így fzeretetts
Vigyetek fzámára méltd tifzt eletet.
Egygyé lett fzívetek az Égre emelve
*• Szdllya dítséretit miíid kettőtök nyelve
*S Hogy betses áldáfa böyen fzállyon rátok,
Kegyelmes ajtaját két felöl víjjátok. , .
Mikení ha két égö fáklyát egybe téfzhek,
Egymáítdl nagyobb fényt és hévséget véfzfíeki
Öfzve-fortt fzívetek egymáíl; ekként gyújtfa f.
Ez annak a? jóban gyámol kezét nyűjtfa.
Hogy fzép magzatitok' örömét érjétek,
Az UrJ Lelkét rajok minden nap kérjétek.
Szerelmetek lántza hogy. el ne Szakadjon,
A? kegyeffég ?s hiifeg annak erőt adjon,
így míkoí é9 prtfba -helyből vhkmtüzWKr,—* -r—
Drágább Mennyegzöi köntösbe öltöztök,
?
S őrökké vigadtok a'Jéfus ölében
Hol foly a' fzeretet egéfz özönében,
,.'S Kriflályi habokkal buzgd folyamattya >
A' fö jót fzqmjúzd lelkeket ítattygf
Ti, kiket már hdval a9 vétóig bé hintett,
?
S*a' .halál' jég-keze, hogy mennyetek intett!
Kiknek a' mély rántzok fők efztendot irnak,
'S kiket az ingádd ofzlopok nem bírnak,
Kik e> roskadtt házért halhatatlant vártok,
Mint élo firhalmak köztünk, azért jártok,
Hogy mint tüköriben a9 halanddfágnak,
A 3
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Szemléllyük bennetek forfát e> világnak,
>$ úgy éllyünk hogy mikor el-repül az elet*
Örök ditsöffégbe vigyen, az Ítélet.
Báldog vének kik liá jő úton jártatok?
Láttyátok már a' bért .a' mellyet vártatok.
Refzketö kezetek5 Égre terjefzfzétek,
5
S már fagyd fzívetek' hamvát gerjefzföetek.
Száraz ajakitok, rebegő zőrgéííel
f
Áldják a' Teremt'ót buzgd könyörgéflel*
p Nagy Iften! így fzdllván, éltünk' hív Vezére,
„ Ne-hagyj vénfégünkben jutnunk más kezére,
?
9> Ne engedd hogy legyünk a fátán' prédája,
„ 'S bé-nyejjen V pokoP ránk el-tátott fzája..
„ Te! ki örtilfz minden ember' idveffégén,
„ jNe-íiagyj félre te'rnünk ki-mértt pályánk' végénj
?> Söt mikor a' sírben teílünk léi nyugalmat,
„ Téged várt lelkünknek adj Menyben jutalmat,
' így léfztek igazán tifzteletes vének,
Eleven képei az Ur' jő kedvének,
>S ékeskedvén minden kerefztyén virtuííal,
Titeket Atyáknak hívunk méltd -jufíal. . ,.
Melly rűt a.z olly réízeg, ki eftve ferken-fel 9
- yS vélvén hogy a? nyűgvd nap akkor mégyen-feL
Ujj erűvel kezdi vétkes dobzddásáV
Nem-tudván a5 bor* köztt az idők* járását;
Jlly utálatos az , ki aggot korában,
Torkig merül a5 biiji' fzédítö borában*
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Mikot a> kéfziilö Marfot minden fújja,
Akkor-is réfzeges bofzfzúálld 's bújja.
Már a' fzájban orlö, ?s a5 teöben íüz nítitkn,
Még-ís hamiflan gyíijt, mohon kap a? kintfen*
Akkor leg fösvényebb, tefzket égygy fillérért*
Mikor a' meg-áíbtt firnek ízeiére éít,
3
S mentségül e9 bűnnek azt veti paláitól,
Hogy nem-tudja mit ét, fél éhei - háláitól*
Oh félholt Öregek! nem.-így kell mái élni,
Ha űgy... tudtok mint kell ama* naptól félni •
Hetven efztendöröl melyben fzámöt kérnek, .
Királynak ?s koldusnak tfak egygy fontai mérnek.
Söt minden vétektől lelketek' dllyátok,
A? mi bűnt tettetek, fával pótollyátok. «,-•*.
A9 rémült madarak bűvd helyt keresnek,
Mikor alkonyodig, vag^ záporok efnek:
Vének! le-ment a'Nap, mindjárt Utazóra,
Hogy vállyon forfotok vagy rofzra vagy j<5ra»
Siet az ítélet fzörnyii Meny-dörgéffeL
Kérjétek az Urát-buzgó' könyöígéfíeU
Hogy Kja' oldala légyen kéfz fzálláítok á
Még-nyithattya még azt bün'dn tett firáfloh >
A* fzáraz fű őfzfzel magvát el-hullattya *
.. Hogy haltával' légyen fok- plántáknak Attya: .'.
Kegyeffégtek* magvát vének! így hintsétek^
Az Ur.' félelmére az Iffjat intsétek.
-'••., A 4.
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így a néma sírben lefzfz teítetek5 pora?
Az Úr? ditsöffége' hív Prédikátora,
így mikor a' halál kezét veti rátok,
A' vén Simeonnal bátran mondhattyátok:
Uram! fzolgaidat óldozd-el békével;
Mert meg-moftad lelkünk' Jéfufunk' vérével.
9
S hifzfzuk hogy adfz Menyben olly fzent örökséget,
Melynek nem-árt a' molly, ?s nem-ér íbha véget.
Sz. S,

Tudósítás.
Jelen van az Uí-efztend'ó, a1 Bétsl iH Kurírnak,
és M. Mufának hója *s Kiadója igéretét bé-tellyesítvén 5

's ennek utánna még jobban tellyefitteni kivan,, ajánja
magát az ötét, és az ö Leveleit fzeretö E. Urainak,.
Afzfzonyainak és Kis-afzfzonykáinak grátziájokba,
ígérvén, hogy az ö olvasd kívánságaikat be-elégitteni
leg-fzorgalmatófobb igyekezete léfzen. — Több Le
veleivel nem alkalmatlankodik azoknak, kik ezek
eránt vele parantsolni nem akarnak- — Kik pedig a'
F. Ts. és K, Bétsi fó Pofta hivatalnak ezek eránt tsak
leg-kiffebb tuddsítáft téfznék, azok a' magok Kurírju
kat a' meg-igért mőd fzerént venni fogják. _ Véges
liress erfzényemnek véghetetlének költségei; inflálr
lom azért az engemet tudofitá Közönséget, hogy bár
ts^k az fél-efztendöben tejendö Tudősítáfokat g. krajtzárokkal küldjék; mert könnyebben bírhatja fok
azon terhet, mely alatt egy le-rogygyadna. — A'
N. és N. Pofta-Meíter Urakat kelletik kérni, hogy
a' pénznek fel-küldését ez alatt a' Titulus alatt méltoztaííanak tselekedni:
-

Süpremo C.' R* Poji® officio Vknnenfi.
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