
UNALMAS ÓRÁKBAN, 
V A G Y - I S 

A' TELI HOSZSZÚ ESTVÉKEN 

V A L Ó 

IDÓ TÖLTÉS. 
A' MJSXLYET 

A' Versekben Gyönyörködöknek kedvekért^ XI-ADOTT 

^<^mm,^mmmam»Mmmm«M . . ^ f f i ^ y i i ^ ^ ,„,1,1 . > , «•»., . „}^f. 

Pozsonyban, 

Wéber Simon Péter költfégérel és bet&xrel. 

J 7 9 í -



• 

Jactitra íemporís efc nec. quidquam facere 9 nec 
quidquam legére * quive ita vlvunt, ínfaníae 
aiguuntur* 

Ita Boitius 3 De Tempore. 



ELŐ JÁRÓ BESZÉD. 

X V éhány Űri Kedves jó Akaróim 3 arra kér
tek engemet, hogy ha volnának néminemű már 
régenten munkált Verseim, akár minemű tár
gyai válnának azokf nyomtató fajta alá fzo» 
ríttatnám ? és az Közön/ég között közre botsáj-
tanám! Meg-vallom^ hogy én, mivel a Poi-
sisi Tudományba eleitűi fogva gyönyörködtem^ 
valamint énekeket 5 úgy név napokat üdvözlőf V 
több más minden "fele múlaifágos Verseket-is 
eleget munkáltam 3 de előre által nem láthat* 
tam 9 hogy elmémnek tsekély fzüleménnyei va
laha a Közön/ég előtt kedvesféget nyerhetné
nek , azért-is azokat 3 mihent azoknak meg-kűl-
döttem^ a kiket illettek 5 azonnal munkáimnak 
töredékeit elfzártam ? •••* vagy-is fojtásokra for
dítottam. 31ind azon által, hogy az engemet 
kérd jó Akaróim kívánfágoknak annyira a 
mennyire tőlem telhetik eleget tehessek, fel
hánytam a porok között heverő avitt papiros-

fáimat , a mellyek között még-is két három da
rabokat találtam; de mivel által láttam, hogy 
illy kevés darabokkal ki nem elégíthetném okét, 
s'ét ezen okra való nézve, még áztat fem éfdem-
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lenek 9 hogy d nyomható prés ísak egyfzer-is 
rajtok meg-fordíttatna i némelly verses levele
zéseimmel 9 különösen d mostan folyó efzten-
d'ébe munkáitattakkal meg-fzaporítottam, jól 
tudván, hogy fzámossak volnának az Unalmas 
Órék9 és kofzfzak lennének a'téli estvéh Ezen 
kiadásomat mindazonáltal nem ofzthattamfel^ 
fém réfzekre^ fem pedig tzikkelyekre%mivelmin* 
den darabnak más a tárgya 9 következés kép^ 
pen más foglalattya-is vagyon, ugyan tsak min
den dara&€Íőtt egy kis fummába ki-tettem azok-
nak mivoltát. A" mi d levelezéseket illeti^ 
azok leg-inkábh kétforos vers eléssekbül állanak^ 
mi'üel d ki hogy írt nékem 9 én-is ollyan rnód-» 
dal feleltem 9 de magam faját munkáim mind 
négy foros versekhül állanak 9 és így mivel fo*» 
kan d két foros 9 fokán pedig á* négy foros 
munkákat kedvellik9 mind d két réfz meg-elége~> 
déstfog találnU Különös örömömre fog vál
ni, ha Munkám Tzímjének megfog felelni, és 
valamint jó Akaróim , úgy d közönfég elött4s 
meg-elégedést fog érdemleni* A^ kiknek vagyok 

Szakoltza > 1794. Efztesadöfee Sziíz 
' Havásr&k zo, JSapjáD, 

alázatos fzolgája. 



ELSŐ DARAB. 
A* hét efztendökig tartott Prussus Háború után % 

lj6%-dik Efzienáúbe, megesvén á! békesfég,Nemes 
Palatinális Regimentünk, a? mellyet tsak hamar 
boldog emlékezetű Méltőfágos Török András Ge
nerális Ür eUnyert^ Hazánkba négy Vármegyékre 
kUofztatíatvánQvártélyozásra^ én mind Fö-Strá-
Zsa-Mester^dgyikrefzévelTekéntetesNemesBereg 
Vármegyébe esvén, fzemélyem fzerént, ay Tifza 
háton feküvö Badaló nevű faluba rendeltettem* 
Azért-is ezen Darabba azon Vidéknek, és ottan 
való Qvdrtélyozásom ideje alatt történt dolgok* 
nak Le-Írása foglaltatik* 

M „ihent meg-fzünt Marsnak véres tsatázása^ 
5S nem hallatott, ágyúk mormoló zúgásap 

Apró fegyvereknek fzörnyű ropogása. 
Mezőkön fem láttzott Záízlók lobogása* 

Meg-fzünt Váraknak-is 's Városok ostroma p 

Nem égtek mint hajdan Gomora, Sodorna * 
Mivelmeg-nyittatott Jánusnak temploma 5 

Bellónának fem volt fem h/re fem nyoma* 
/ A.- ' P Í B 
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Pán maga ekéjét a1 főidnek vethette-, 

Galatfaéa bátran ketskéit fejhette. 
Dámon gödölyéit mezon legelhetíet 

Farkas ragadástúl őket nem félthette* 

Mert a9 békesfégnek5 fzagos olaj fája 
Virágzott, tsendes lett minden Orfzág tája^ 
Apolló kezébe zöldellett Pálmája9 

Lantot vert Parnassus' mindenik Mázsája. 

Ezer két fzáz hatvan harmadik efztendö 
Fólya; hogy érkezett ezen kívánt idö f 

Hogy már nem vágatott kardoktűi ember íd3 
És minden Orfzágnak termése leve bŐ̂  

Mingyárt Regementünk akkor rneg-is indult, 
Melly hét efzetndeig ellenféget Ölt 's dűlt; 
Bár fok jó Vitézünk imitt, 's amott el-hűlt^ 
Kezünktül több Burgus még is véribe fúlt* 

Tseh Orfzágbul esett ezen indulásunk? 

Felette víg vala mi masérozásunk, 
Mert tudtuk f Hazánkba lefz Q vártélyozásiink, 
A* hói Véreinkhez fog esni jutásunk... 

Be-érvén9 ofztattunk mi négy Vármegy ékre9 

Szathmár, Bereg, Ugots, Marmaros megyékre* 
Én Beregbe estem, ollyan fzép vidékre. 
Ahol tekénthettem mindenféle ékre. 
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Mert itten téli egyen* őfz,tavafz, akár nyár. 

Fekete gubába Férfi, L'ány 9 Afzfzony jar» 
Zápor, vagy férgetek, verje ezeket bár, 
Meg-rázvan magokat, gunyájokba nints kár. 

A* gyümoltsnek van itt igen nagy díványa, 
Szálakon a'Tifzán all-főldre hordhattya 
Ki-ki; 's ott tsei;ébe búzáért adhattya^ 
A' melly et fzekéren házához hozhattya* 

• Azért evvidéket alma huppanásnak 
Nevezik; jó oka van-is c1 mondásnak; 
Mert ha ideje jön az alma hullásnak, 
Tsak hangja hallatik a' fok tzuppaíiásnak* 

Melly faluba estem, a' neve Badaló/ 
Az ablakom előtt vagyon egy fzéles tó3 

Igen ritkán fagy-bé, bár esik-is a'hó , . 
De ez tsak rétzeknek, és békáknak való,* 

Quártély házam korul vannaktöbb mot&árok* 
Kákákkal, Vtsátéval bé-nőtt itt fok árok f 

Akár melly oldalon fétálok, és járok, 
Attól tartok, hogy ne érjenek nagy károk. 

Mert a' levegő ég tele van legyekkel, 
Apró muslitzákkai, dongó bogölyökkel 9 

Szúnyogok rajával , a' fold-is férgekkel * 
Kígyókkal9 békákkal, gözü egerekkel* 

Á * • 4 , Patif 
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Paripáim ezek felette kínozzák, 

Vertsordul testekbul, őket úgy mardozzak, 
Hogy már-ís apadnak, mind ezek okozták, 
Félek, dögleletre végtére ne hozzák. 

Szénát, abrakjokat békével nem efzik, 
Ámbár mell/ mohon-is ízájokba bé-vefzik, 
Tsak a* nagy dombolást, 's forgásokat tefzik. 
Mivel fullánkjokkal bogarak fzegezik. 

De már most ebbe-is magam fel-találtam j 
Mert kínokat látván, felette fajnáltam, 
Sött következhető káromat-is láttam, 
Azért löváfzimmal ezeket munkáltam: 

Új fzúnyog hálóval az ól ablakait 
Bé-vonattam, fzint ilgy annak két ajtait; 
Ki-is mefzeltettem fzépen a* falait, 
Már most nem fzűrhattyák azok oldalait. 

Házam a9 faluval nem egyesíttetett, 
Felső végín azon helyre építtetett, 
A' hová fok meg-hólt ember temettetett, 
Mikor a' pestistül ez hely eméfztetett. 

Ezek én alattam az Úrban nyugfzanak^ 
Bár őket tapodom, meg nem rívafztanak f 

Sem késértésekkel meg nem izzafztanak, 
Setét éjizaka-is meg mm borzaíztanak* 
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így temetőn lakom, de azért nem félek, 
Éjtzaka fem-is jár itt kísérő lélek, 
Mint leg-erösbb várba olly békével élek, 
Mivel már meg-hóitak, vélek nem befzélek. 

Élelmembe síntsen itt fogyatkozásom $ 

Mert óltsó pénzen kap mindent a* fzakatsom f 

Jó bort ifzom mindég; ez régi fzokásom, 
Musaibavefzem azt5 ifzfza több Pajtársom* 

Bovfégébe vagyok, a' fzárnyas vadaknak* 
Szint úgy az özeknek, 's a' futó nyulaknak f 

Ára épen nintsen, rákoknak, halaknak; 
Mivel a' parafztok eleget foghatnak* 

A' Tifza tsendesen kapum előtt foly-lef 

Mellynek az 6 vize hallal vagyon tele* 
Már fok Katanát-is a' hideg ki-lele, 
Tifza hartsájából ki fokát le-nyele* 

De bár mindeneknek vagyok bovfégébe, 
És bár fzemélyem-is van egésfégébe, 
Terméfzetem még*is ninís tsendesfégébe, 
Mint fzívem kívánná, olly békesfégébe, 

Mert el - vagyok - zárva minden társafágtól^ 
Emberek közt fzokott lenni barátfágtól, 
Távul vagyok esve minden nyájasfágtól, 
Keveset külömböz éltem ar rabfágtól. 

A 3 Mi* 
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Mivel a* Tifzának ha történik árja, 

Zaja több vizekkel ezen megyét járja, 
Kit kit ezen özön házába úgy zárja, 
Hogy míg ízkxaz lábbal járja 5 fokál várja* 

Qvártélyombakétfzermár ágy bé-rekefztett f$ 
Hogy kapumnál tovább menntm nem erefztett 
Három holnapokig fzenvédtem én eztet, 
Még )6$ mint az ürgét, hogy ki nem fcrefztett*. 

Héjába képzeltem, hogy én Velentzébe 
Volnék 9 mert estem itt fzoros fzelentzébe, 
Itt a5 N&jades^k bé-vettek a' Tzéhbe, 
Tariottak-is bezzeg fzúnyogok letzkébe* 

Hofzfzű volt az időm, a'könyv olvasásra 
Reá untam5 fzint úgy a' muzsikálásra, 
A r kandalom előtt való pipázásra , 
Szobámbűi az ólba* '$ vifzfza fétálásra. 

Strázsa katonáim velem befzélgettekf 

Halgattam estvénkéntf miként mesélgettek* ̂  
Sok ebieget egymás fzemére vetettek, 
Melly el nem tűrhette, ollyat ki-nefettek. 

Nem akartam gyakran közikbe-is menni, 
Mert nagy barátfágot nem jó vélek tenni, 
Mivel ebbül fzoktak ök nagyobbra mennie 
Él egy Pajtásfágban majd kívánnak lenni. 

Gondol- ' 
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Gondolkozásímba fel 's alá fétáltam, 
Apad-émára ' víz5 gyakorta vizsgáltam, 
De még áradását^ mivel ennek láttam; 
Illy fzép műlatfágot magamnak találtam. 

Egy Vasárnap nagy bált adtam Q vártélyomba, 
Két. rongyos Tzigányok íaktak fzomfzédomba* 
E l - hivattam okét, a* bírót-is nyomba, 
Nem volt ez mord ember, nem-is volt goromba. 

El-jövén mingyárást, így fzóltam hozzája % 

Ma Innep v a n , nintsen fenkinek munkája; 
Hailya ked, Putyunak már fzól fzáraz fájaf 

De még jobban mondja a* nótát a' fzája* 

Putyu volt a' neve, ki elől hegedült, 
A'karfzékre mindég mint a 'Török úgy ült; 
Bal ízemére vak volt, a* háta volt görbült, 
Ha vonta danolt-is, hegedűjére dűlt, 

Láttyaked, hogy nagyon el-űntam magamat, 
Tsak gondolkozásba töltöm fok napomat f 

Itt az ár vizek közt látván fzorultomat, 
Halál helyett érzem nem fzokott bajomat. 

Gyűjtse Q vártélyomba ked a' Leányokat» 
Űgy av Legényeket, 's azoknak Annyokát, 
Mert nem erefztenék másképpen azokat, 
Jól meg-tántzoltatom én ma minnyájokat, 

A 4 Szólt 
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Szólt a' Bíró t míngyárt e' dolog meg-léfzen, 

Nagysád ezért örök difséretet véfzen, 
Híre körös körül el-terjed egéfzen, 
Itt az iffiófág erre vagyon kéfzen. 

El-menne a1 bíró, én a1 fzakátsomat 
Bé~hiván; ki-adtam parantsolatomat, 
Szóltam: én ma fogom tartani bálomat, 
Szupét-is kell adnom , hald-meg fzándékomat 

Levesnek két tyúkot fözzél-meg laskával, 
Jó fafrék kápofztát, pedig fzalonával, 
Tálaly jó nagy tálba patzalt4s hurkával, 
A5 hurkákat pedig töltsd köles kásávah 

Egy tál gulyás hűst-is fogíz te kéfzíteni* 
Két vén gunar ludat meg-kell mellyefzteni* 
Meg*fütöd fzilvával kelletik tölteni, 
Fél kost-is; de ezt mind fel kell metéllenL 

Jól meg-fáfrányozzad mind az ételeket, . 
Borsi, gyömbért ne kéméld., ad-megaz ízeket, 
tgj tudom, jól |artom majd a* Vendégeket $ 

Főzésedért pedig nyerfz ditséreteket, 

Jágerem Németh volt * bált adok hallotta* 
Ezt ö lehetetlen dolognak tartotta* 
Á5 vízbe a* vendég honnan jön? mondotta, 
Hogy mondám: úgy vagyon; fzáját rám tátottaf 

Páran-
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Páran tsoltam néki9 minden tifztán légyeny 

Mert bánnám y ha reám hárullana fzégyen* 
P e ezüst késeket afztalra ne tegyen>9 

Sem Damaska abrofzt terítni ne végyen* 

Szólt: de fog kelleni Kávé, Tsokoládé, 
Mandola iéj, ebez bőven Lemonádé 
A" Dámáknak? kérdé, fagyos italt ád-é? 
Feleltem: ezekre nintsfzükfégünk lád-é! 

Mert az ár vizek közt űgy-is híves vagyon, 
Ha ezzel élnének, meg-hűlnének nagyon, 
Tsak tsuklást nyernének, mint nyernek a' fagyont 
Vélnék; hogy kívánom őket ölni agyon* 

Hallom a* Zsidónak van jó pálinkája^ 
E ' lefz a' Dámáknak a' Refreskádája, 
Gava!éroknak-is, fzereti ezt fzája; 
Kedves illatot ad tántzba á' párája* • 

Hozebbülhatitzét, bort meg két rotskával* 
Hogy ha sere vagyon, azt-is egy dézsával, 
Rakd-le a' pitvarba, takard-be ponyvával ? 

Holnapig tartozni fogok az árával, 

ÍSgy itzés kantsókat hozzál tőle hatot ̂  
El-ment: a9 Zzidónál ő mindent kaphatott * 
Helyt-is rendelt, hová mindent le-rakhatott V 
D e minő bál lefz,ez, eíze nem nyughatott. 

A 5 Többi 
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Többi' tselédemhez, M-menvért, 8 így feójt, 
£11'-Béts, Prága, Drezit^ nagy városok meg-volt, 
De nem látni t hogy illy polond bál ott meg-fóít, 
SokMágnífic enni, pálinka nem kóstolt. 

Bíró Veres'.Miklós érkezett azomba^ : 

Tizenkét pár tántzos követte Ött* nyomba 9 

Mihelyest bé-értek ok az Udvaromba9 

Jöjjenek-be! mondám: de a 'pi tvaromba 

Meg áltak; a* Lyának a'píros tsizsmákat 
Ott vonták-fel; és le-hányták a' gubákats 

Meg-igazíttották fejeken pártákat, 
Szélnek erefztették fiiggo pántlikákat* 

-A* Legények voltak öltözve tsínossan9 

Két üstökbe hajók bé-fonva módossan, 
Nagy volt farkantyujok, tsörgött-ishangossan, 
Tudtam majd meg-rakják a* tántzot pajkossan* 

Egyfzer az ajtómat a' bíró nyitotta, 
*Bé-jott minnyájával ? magát meg-hajtotta9 

Jobbra s balra 3 maga körül állíttotta, 
:Ez meg«esvéii9 nékem ezeket mondotta 5 v 

Tekéntetes Gróff Úr! parántsolattyára 
Itt az Iffiafág; ked fzolgálattyára f 

Kéfzfín vannak ezek, kelmédnek tántzára* 
Az Annyokkal jöttek Ide Q vártéllyára* 

Szóllot-
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Szállottam: örvendek hogy Őket láthatom, 
Illy fzép tseiédekkel, magam mulathatom, 
Hogy vígan legyenek, az az akaratom, 
Ha vígak nem lefznek, léfzen nagy bánatom* 

Erre mindenike, fogott velem kezet, 
A1 bíró egy leányt, látom, hozam vezet 9 

A ' k i t ő Húsnak előttem nevezett, 
Tudnám-é ki lyánya, engemet kérdezett. 

Szóltam: bíró gazda! én ezt nem tudhatom^ 
De hogy egy fzép fzemély, aztkednek mondha-
A'Pap leányának ezt méltán tarthatom, ( t o m * 
Szép viseletéről eztet alíthatom,. 

Szólt: Tekéntetes Gróff,ez az én leányom, 
Eránta elmémet fárafztom, és hányom , 
Két hét múlva el-hágy, ott' felette bánom,. 
Nints-is több leányom, ez oka , hogy fzánom* 

Vári Mester Uram immár meg-kérette* 
Néki-is ajánlám, mert tanult felette , 
Minap hogy prédikált, letzkéjét fel-vette, 
Az egéfz bibliát fzépen meg-f ej tette* 

Míg ö papolt, addig fenki fem fzunyokáh ,, 
Még Zsidó fzókat-is Szent Pálrűl kiabált, 
Ha Zsoltárt énekel, fcava hangos kivált, 
Sírt a* Nép , hogy minap könyörgésre fel-ált* 

Szeren-
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Szerentsés ked,mondám: lyánya jut bölts társra, 
Jó! tudja ked, hogy ők nem- is nőnek másra, 
Nem hízlaltatnak úgy, mint lúdoka'nyársra, 
Sem fel nem köttetnek, mind alma a* hársra. 

De már vígan legyünk, azért Putyu nofzfza! 
Hűzd rá! ked meg bíró , a' tántzot ki-ofzfza , 
Láttya ked, fzobámnak minő ízéle hofzfza, 
Légyen Gazdám! 's magát tántztul meg ne fofzíza* 

Ez már nagy betsiilet! ő áztat fzóllotta, 
Az iffíúfágot párokra ofztotta, 
A' Notáriusnét magának tartotta, 
Húzzál nemes tántzot te Putyu! mondotta. 

Fel-ált mingyárt Putyu, egy fzékre gatyába $ 

Egy kis rövid ízáron pipa volt fzájába, 
Alíjig vó't húfz fzál fzőr az ő vonójába* 
Kontrahássa vala egy rongyos gubába. 

Jobb kezeket JÍZ ing ujjábúl ki-vették, 
Mert így vonásokat könnyebben ejthették, 
Lassú nemes tántzot hogy vonni kezdették $ 

Nagy méltófágossan lépéfeket tették* 

De a* nemes nótát ördög fem értette, 
Az Abderitáktól eredetét vette, 
Tsak kevéssé áltam Putyunak mellette, 
Mind fülem, mindfogam,'s gyomrom fájt felette. 

Szóit 
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Szólt a9bíró: fiak! reám vigyázzatok, 
Ökossan mint illik, 's mint én tántzoljatok, 
Habahurján ebbe ne - is fordűlly átok f 

Mert nemes tántz ám ez, forral indúllyatok. 

Folyt már a1 nemes tántz, a5 bíró elöl ment\ 
Fel fújta pofáját, a fejét tartá fent, 
Nevettem, lábával mivel gyakran'döbbent, 
Putyu meg tsikorgott,mint kerék melly nem kent 

A' bíró kiálta : Had állyak ! fzámtalan, 
En pedig bíztattam őket mind untalan , 
De mivel minden lyány, *s legény volt tsintalan, 
Nevettek, 5s nemes tántz nem tetzett hafztalan* 

Azért-is e' tántzot frisre fordítottam, 
Házai magyarossan Putyu! kiáltottam, 
Ezzel minnyájokat úgy meg-indíttottam, 
Hogy házam le törik már attűl tartottam* 

A' Notáriusné fzélit köténnyének 
Fogta, pipes vala rázása fejének, 
Pukli pedig vége majd minden léptének; 
Mivel tartá eztet tántza fzépfégének. 

Leányok magokat mint a'-pitle rázták, 
A' tántzot hol elö9 hol pedig vifzfzálrák, 
A ' dertzét a' lifztbül úgy ki nem fzitálták 
Ök íbha5 a' mint most farokat riízáiták. 



u 
A* Legények üssed! üssed!..kiáltották, -

A* farkaoty.űjokat öízve tsattogtatták., 
Magokat a* tántzba kényessen ingatták, 
Mint fzél SL vitorlát, lyányokat forgatták* 

Én hol az edgyikét, hol a' mástciitsértem* 
A* melly figurát tett9 hogy még tegye kértem, 
Kérésemmel ugyan tzéJomat el-értem 9 

Jáég jó fzobámba-is hogy tölökmeg-fértem* 

Sok Legény előttem a9 lyánt fordította 9 

Szálok kednek hozzám* c* fzókatfzóllotta: 
Alt adom fzívessen, mint másét mondotta , 
Mint az hintó kerék, forog kiáltotta* 

Jó kézbe van, fzóltam,énnemtántzolhatok9 

Ált van lőve lábom', még jó hogy járhatok , 
Eleget fajnállom', hogy nem ugorhatok, 
Hlyen friss lyányokat tántzra nem ránthatok* 

Az alatt lágerem f fért, pályinkát, és bort 
Kéfzített, láttam-is, hogy nyeltek már fok port* 
Kiálték Putyura: had-el! mert tsinálfz tort, 
El-hagyta: a' mellyre le-ültek, *s fogtak fort« 

No Nagyfágos Uram! a" Bíró hozzám fzólt 9. 
E'bizony véghez ment, de %y-é? hogy jó volt? 
Jó volt Bíró gazda ^ fzóltam, tán minden bóltj. 
Ki alattunk "fekfzik s fcUámád't,. '$ tánUolt 

• :' Lát* 
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Láttam, hogy jóformán a? tántzba meg-hevfilt, 

Kértem, űllyön mellém, mingy árast le-is űli9 

Boldog-Anya! mondám* ki illy fzép leányt fzfilt, 
Mind a 'ked Ilussa, ezen ő meg örült 

Hidje hogy a* tántzot ollyan fzépen járja, 
Hogy minden lyánok közt néki nintsitt párja. 
Képét dífzesítí a* fzépfégnek árja ? 

Tudom.; hogy nehezen ott'a* Mester várja. 

Felelt: hogy ditsérjem^ nem illik, mint Attya, 
De tudom; hogy rendes az eb hityü faííya , t 

Hogy pedig jó tántzos, kelmed-is láthattya, 
Hogy jó.erköltsü-is, a'falu mondhattya* 

Jó nagy falú Tarpa, fem ott fem Getsébe, 
Nintsen illy en fzép lyány, fem pedig Tsekébe^ 
Egy Kis-afzfzony mondják fzebb volna Kötsébef 

De az-is tsak azért, mivel jár tzipébe. 

Hogyha 6 kar kötőt jYtzipSt viselhetne f 

Várasí leányok közé-is ülhetne, 
Még Apátzák közt iso fzámot tehetne * 
A' nagy GróffnéknáRs, Fraj bízvást lehetne 

Tsak hogy tzifra légyen, rá fákat költöttem* 
Nagy Szőlössön fürtös fzép gubát fzöveüem? 

Az Halmi vásárba ,rása fzoknyát vettem ̂  
Nyóltz vonás forintot én ezért fizettem. 

Féke-



l ó 

Fekete felyemmel varrott az higv&lla,. 
Sárga sik tsipkével préjmezeft a* vála 
Hogy ablakom előtt a* töményre álla f 

Majd az egéfz falú reája tsudálía. 

Veres pamuttal van ki~varva dunnája.^ 
Szint lígy fejelei 9 retzés minden tája9 

Szép liliomokkal festve zöld ládája, 
Akartom ne légyen fémmibe hibája. 

Házamhoz fok kérőt ámított fzépfége* 
De tsak a Mesternek lefz már félefége, 
Oda lefc házamnak minden ékesfége, 
De így rendelte ezt Isten 6 Fellege. 

Jágerem, Inasom, a*fért, 's bort hordották* 
Kinek a* mi tetfzik igyanak nyújtották, 
Mivel betsíiletnek ok áztat tartották, 
Hogy reám köfzönték, ezeket mondották: 

'••'•''(3rdff',:Uraml'kelmedet az Isten éltesse, 
Engedgye a' Burkost vághassa ölhesse, 
Nagy Út ked 9 még dolgát nagyobbra vihesse, 
Több illy víg napjait mi velünk tölthesse* 

Ki így rám köfzönté: végezvén ivását f 

Betsülettel kednek tette elmondását; 
A9 kantsót kezembe a d u , *s meg hajtását 
Tévéni S más felé vette fordulását. 

.. ''•Ki. 



Ki köfzönté a' bort mlngyárt lágeromra; 
Ki pediglen áztat nyomba Inasomra$ 

Kárt vallott* a' ki azt bízta fzakátsomra , 
Kórhely volt , meg-ivá áztat egy hűzomra. 

r 
Leányok mint fzokták 5 ittak fzemérmessen 9 

Ist — így köfzönték-el, egymásra tsendessen, 
Szájok meg-törülvén, tsipkézték ékessea, 
Kiki allyig várta, hogy tántzra mehessen* 

Mondám a5 bírónak, hogy had vígadgyanak, 
Az íffiak mikor tettzik tántzollyanak, 
Hogy ha fzomjuhoznak, bort, fert-ís igyanak, 
Meg-toltve a' kantsók afztalan állanak. 

Fel-ált; fzabad a9 tántz! áztat kiáltotta\ 
Mihent a' Legényfég fzavát meg-ballotta, 
Ez e' lyánnak kezét, más másét kapkodta , 
Kedvére mindenik tántzát aprította* 

Szóltam SL bíróhoz, most a' dolog jó foly? 

Nem esik inába, tudom egynek-is moly? 

De talán fókáknak a'talpa Jéfzen oily, 
Mint fűrö lyukakkal munkáltatott íbnkoly. 

Nevetett fzavamra, fzólt: hogy nem kell félni, 
Hogy meg-fzakadnának, áztat fem kell vélni 3 

Nem fogja talpokat a* borbély metélni, 
Sőtt fzeretnének ők , mindétig így élni 

B • Inkább " 



Inkább nyúlnak ehez^ mint kafza kortsához, 
Avagy; mint a' málé 5 *& fzöllo kapájához, 
Egy lyán fem látt illjr JQ fzívvel gusailyához ,; 
Mint Nagyfágos Uram, ^elmednek tántzához,. 

Hallom fcgyfzer bogy már az. órám tizet vér, 
Had el Putyul mondtam, a'gyomrunk enni kér:, 
Vatsora után-is ki-ki tántzra r'a ér-, 
Az éhféggel pedig a' vígfág meg nem fér. 

• Aítalt terJttettem^Jáger's Inasommal, 
Hordattam, -étkekét a' két. io váfzommal, 
Kantsókat töltetem az ordináiitzo'mmal, 
Minden bogy kéfeen lett, már nagy • fzorgalommals 

''.i'Fel-kSltem.'&ékemrSl^ fzóltam a'bíróhoz, 
Hogy mint gazdám itt-is lásson*.a1 dologhoz, 
'ÜllyÖft.ie ő vélek, .most az afztalokhoz,,. 
Lássanak -étkekhez-, és az italokhoz* 

HátTekéntetesGrőffl fzólt; ked nem fog enni, 
Hogy nékünk fzolgállyon tán nem fogja tenni, 
Óh azt nem engedgyük , nem-is fog meg-lenni* 
Hamarébb minnyájon haza fogunk menni. 

Feleltem:! nem Fzoktamfoba vatsorálni, 
Mert egésfégemre nem fzokott az válni , 
Majd tsak körül járok itt *s ott fogok álni, 
Keheknek pedig fog tselédem fzolgálni* 

Erre 



Erre itt az bíró mondott afztal áldást, 
Hol al, hol fel bangái , teve foháfckodárt, 
Kána menyegzőm! monda a* példázást. 
Végezvén, itt ki-ki Ámen.'tett kiáltást* 

A9 bíró oda ült, hol a* fö helyt látta, 
A? többi hol tetfzett, helyét ott' találta; 
Mert már a' lágerem őket feWzámlálta^ 
És a* mint már ültek, imigyen kiáltás 

Magatokat fzépen fiaim tartsátok f 

Afztal alá mind a' tsontokat hánnyátok* 
Hogy a tángyérokat bé ne motskollyátok,' 
Mert nagy Úrnál efztek, jól meg-gondollyáíok* 

Én pedig bíztattam 9 hogy vígan legyenek^ 
És fzemérem nélkül igyanak, egyenek 9 

Ny úllyanak étkekhez 9 ar tálbal vegyenek f 

Quártéllyombúl éhen hogy ki ne mennyének* 

Magokat felette nem-is kíná.ltatták 9 "• , 
Mert tudták jó fzívböl ezfnékiek adták 9 

Boros kantsőkat-is jótskán hajtogatták,! • ' ' 
Nyájas befzéddel-is- magokat mulatták*-, 

• A5 Notáriusné ŝ bíró között állam 5 

A* Leányát Ilust felém jönni láttam t 

Mit hoz a* kezébe, én áztat vizsgáltam f 

Paklit tévén nékem, most dolgát tsudáltam. 
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Ő karaj kenyérre 9 ludnak tzombját 1 ette$ 

Betsulcttel kednek, fzavait ejtette, 
Ezen ajándékát köfzöntem felette, 
Örömébe Attya teljét nem lelhette, 

'El-ment; meredt fzemmel attya reám nézett/ 
•Látam' az örömtűi /hogy majd fzíve vérzett, 
Szólt hozsám; mondotta, hogy Hlyet nem érzett,, 
Illy fzép dolgot látván, Lánya mely t'most vég* 

fzett., 
Nagyfágos Gróffl úgy*é? hogy tud hetsuletet, 

És tudgya, kinek kell adni tifzteletet, 
Egy "Leány fem .tette ^ tselekedetet 9 
De mért? mert efzétül egynek fem teltetett* 

" ügy vagyon, fzőHottam , mondom-is valóba, 
ííéfzesíté étet termeízet fok jóba, 
Mert ezt nem tanullyák lyánok.a' fonóba, 
Bé illik akár melly üveges hintóba. 

Nevetett, es fzóllott; a9 minap a* Káplár^ 
Ki ha magát űnnya, hazámhoz gyakran jár, 
A* fejét tsóválta, monda : Óh be nagy kár, 
Hogy Ilus a' kezét másnak bé adta már* 

De femmi * mert fzavát meg vifzfza vonhattya, 
Azt a9 téntás Mestert még farba rűghattya ; 
Kegyelmed, mint attya, még nékemadhattya, 
Mint Nagyfágos Afzfzonyt idővel iáthattya, * 

Mert 
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Mert még Óbester eas akarok én lenni „ 
Ha Tsáfzár akarja, annak-is fog tenni, 
Kis Tifztfégrül fzokott ember arr|i menni, 
Kednek gondolóra kell ezeket vbnnl 

De Nagyfágos Uram! a* dologrneg-esett$ 
A5 Mester utánna régtül fogva lesett. 
Kérésével pedig engem mint fát nyeset t / 
Míg azt meg nem nyerte, kit régen keresett, 

Igaz, hogy a' káplárt a* Lányom fzeretif 

Estve-is vele van, ha módgyát ejthetis 

Alma huppanásra, c-is ki-vezeti, 
De héjába, fzavát vifzfza nem veheti, 

Emberfégés ember fzavát nem másoilyaf 

Hív fzív magát foknak nem-is vásárollya, 
Hogy én mást tselekfzem, azt meg fegondoílya^ 
Lányom fzívefem oliy , hogy azt hárátsollya* 

Szóltam; minden dolgát ked igen jól tefzt,, 
Bizonytalan helyett a'bizonyost vefix. 
Ki tsak reményfégbe ételeit efei, 
Gyomrát meg nem tölti azoknak a* fzefzi. 

De míg a5 káplár hág az Óbester fégref 
} Addig-is kiáltson ked aMegényfégre, 

Hogy tántzba mennyének 3 mert az éj jön végre s, 
A* hold magossan menttmmáron az égve* 

B $ Uttzu 
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, -Uttzu tántzba fiak! egy nagyot rikkantott* 
Pútyu .egy fujtásos nótát erre rántott; 
Mivel immár íenkit az éhfég nem" bántott"$\ 
Rúgták af port tétül, farkantyűjok fzántott* 

Mertnem viselt egy-ís lábain rab lántzot,'. 
Kem-is féltek, hogy ok majd fzaggatnakrántzot 
Leányokról: azért tettek ollyan tántzot* 
Mintha építnének házam körül fántzot* 

Két fertályt el-ütott immár nééy órára* 
JMég-is tsak ugrottak Putyu nótájára), 
Bem monda egyik-is* elég ennyi mára* 
Mert nem ittak itten Zsidó ravására* 

*» 
A* bíró ablakom által meg-fejtette* 

Aurora fzekerét hogy el-kéfzítette 
Űttyára; mert az éjt5 fzürkére festette* 
Azért-is mint gazda* fzavát így ejtette* 

Tekéntetes Gróff Űr! fok már af kegyelem $ 
Adasson kelmedtűi nékem engedelem $ 

Talám kérésemmel * én meg fem terhelem* 
Hogy az íffiáfág haza mennyen velem; 

Mert af nyugodalom kell Nagyfágodnak4s, 
Szintén úgy én nekem, az iffiaknak-is * 
Eleget vígadtak,. tántzoltak fokai-is* 
Igen nagy idő van* viradni kezd űgy-is* ••.-.•• 

' .;.::;: ' . . , . ."• ' K e i - : ' 
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Kelmédnek kegyelmét, fok jó akarattyát* 
Köfzönnyük minnyájan mutatott malafzíyát, 
Az Isten éltesse, mint fzegények Altját^ 
És távofztassa-el fzívének bánattyát* 

Nem gondoilyuk; hogy mi Valamit vétettünk, 
Botsássa-meg még-is, ha mi rofzfzat tettünk, 
Köfzönnyük, hogy annyi jóba mi réfzt vettünk, 
Egy mennyegzöhen-is ennyit mi nem etttink,. 

Mondottam: femmsbe nékem nem vétettek, 
Sött köfzönöm mindént hogy kedvemért tettek, 
Ök pedig Putyunak, ha fáradtak lettek, 
És a5 fzakitsomnak, hogy ha rofzfzűl ettek*] 

Köfzönnyük 5 valánk mi mindenkép bovfégbe* 
Kívánnyuk: az Isten tartsa egésfégbe ; 
Kezek fogtak velem, mentek békesfégbe, 
Magaitn-is le-dűltem ágyamra egy végbe< 

Más nap kedveskedett egyike almával s ] 
Másika dióval, ki nfeg kappanávah 
A' Notáriusné egy kakas pulykával, 
ilus fulymot hozott egy egéfz vékával; 

Le-tcnní akartam az árát mindennek, 
Szóltak „- tarttyuk mi ezt igen nagy ízégyennek, 
Több emberfégével éltünk mi kiendnek, 
Vegye-el? mert bizony meg kell lenni ennek. * 

B 4 Meg-
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Meg-köfzöntem, és él-vettem mind ezeket5 

Itten-is minnyájan nyújtatták kezeket. 
Meg-vallom tsudáltam az ő jó fzíveket, 
í£s így a' bálomnak *s. mindennek vége lett. 

De vége még nem volt vizek áradtának, 
Tifza fcm mutatta jelét le-húltának, 
Sehol fem látzatott két fzéle partyának, 
Földek, rétek, erdők, mind vízbe valának. 

Hat hete már el-múlt, hogy a' Q vártélyómba 
Tartottak a* vizek engem árestomba , 
Már majd meg-öfzültem fok gondolatomba, 
Szobám-is nedves lett, nőtt benne fok gomba. 

Történt: hogy egy parafzt a' helyfégbe lakott, 
Ki a' vadáfzaton igen nagyon kapott, 
El-jött hozzám, 's hívta magával a' Papot, 
Ez-is vadáfzatban tölt gyakran fok napot. 

Szólt a' Prédikátor: tudom Nagyfágodnak 
Hofzfzu az ideje, mert fzokott dolognak, 
A' katona Tifztek ritkán-is nyugodnak, 
Munkálkodásokban fzüntelen forognak. 

Ha tetfzik Nagyfádnak, mennyünk hát vadáfzni, 
Mogt jó a' nyulakat, 's rókákat hajháfzni, 
Álmélkodva néztem, 's fzóltam: tán haláfzni 
Hív Tifzteletes Úr, avagy-is rákáfzni? 

Neve-
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Nevetett; és fzóllott: én ma vadáfzásra 
Hívom Nagyfágodat, nyulokra, *s rókákra; 
Ay vizekbe ezek máfznak görbe fákra, 
Fel-ülnek tőkékre > vagy-is hajlott ágra. 

Erdőkön fel 's alá fogunk hajókázni, 
Ma fzép derült nap van, nem fogunk meg-ázni, 
Épen hideg níntsén, nem-is fogunk fázni, 
Fárűl lövünk vadat, nem fogunk r'a máfznú 

Hlyen vadáfzatról foha fem hallottam: 
Kaptam rajta, mennyünk! a'Paphoz fzóllottam; 
Jágernek fiíntámat kéfzítse mondottam, 
A! vefzedclemtül ugyan tsak tartottam. 

Mondám: mefzfze járjunk a'Tifza öblétül , 
Mert én nagyon félek , a5 nagy ketsegétüL 
Lyukat nyerhet hajónk az orra hegyétül 
El-nyelettethetünk annak örvénnyétül. 

Itt a'parafztígy fzólt, vagyon én bennem éfz3 

Tudom a' Tifzának árja, hogy mit nem téfz. 
Távul lefzünk tőle; immár & hajó kéfz, 
Mennyünk, ha űgy tetfzik, én lefzek a'Révéfz* 

Éz egy lélek veíztő kis ladikotska volt, 
Négyen belé ültünk; a' Pap hozzám így fzólt; 
Ke féllyen Nagyfágod, e' hajón nintsen folt* 
Nem féltem: Jágerem de már félig meg-hólt* 

B 5 Meg-
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Meg-indúlt Kos Istvány, a3 mi Admirálunk, 
Az erdőn fel Y alá már jó rég úfzkálunk, 
Szóltam: vallyon vadra mi mikor találunk, 
Már két óra el-xmilt ^ hogy héjába járunk. 

Allyig mon dám ezt ki, hát látom, hogy egy nyúl 
Egy le-dűllött fának kajmóján végig nyúl , 
Hozzá lővén s láttam, hogy a* vízbe le-hul > 
Melléje evedzvén, a' Pap érette nyúl.. 

A' vízbül fel-vévén hajónkba vetette^ 
Magát a9 Jágerem éfzre tsak itt vet te , 
Plundrájába a* félfz tám melegítette, 
De most vigyázását minden felé tette. 

Szemét mint Károlynak, jobbra balra jára > 
Lá tom: hogy erányoz egy magos tser-fára, ' 
l í em láthattam mire, puska pattantára 
Le-esett egy fzép nyesd, a* fának allyára. 

Innét .elindulván, fokáig evedztünk, 
Nyárfák 's rekettyések közé mint érkefztünk, 
.Suli a' Pap flintája, mi fzeroet mereíztünk, 
Mert femmit fem láttunk, hogy ide férkeíztünk. 

Szólt a'Pap: Kos Istvány! vesse-le gűnyáját3 

Mennél fellyebb lehet, gyürje-fel gatyáját, 
Vigye-el magával az evedzo fáját, 
A5 mint e' fürőnek éri közép táját* 

Reá 
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Reá akad mingyárt olt egy toké fára, 

Rajta ülvén lőttem én egy ízép rókára, 
Találtam! mert láttam, hogy esett orrára, 
Eddig már ki is ment belőle a* pára. 

El-ment, r 'áakadott, mingyárt Ja* tökére; 
A? róka ott látván, ugrott tetejére , 
Vitsorgott, fogának látzott tsak fejére t 

Evedzövel jókat ütött a' fejére. 

Tetfzett, hogy meg-deglött, a' tsónakba tsapt% 
D e az álnok állat, Jágerem meg-kapta, 
Aubégatb<t> mondtam: él az illyen adta, 
Meg-ütém;^iiví^vmindgyárt páráját ki-adta. 

De nem volt halálos ennek] harapása, 
Saruján fem ment ált' fogának marása, 
Nem-is fájdalomtűi lett aubégatása, 
Tsak az ijedfégtűl esett lármázása* 

Elöl ugyan dolgát tréfára nem vettük, 
A ' Saruját vele mingyárt le-vettettük, J 
Látván láb fzárának nints baja5 nevettük, 
Hogy meg-hal febébe, őtet íjefztgettük. 

Kérdem: a' falutól mi melly mefzfze lennénk^ 
Rofz volna vizek közt, ha el-fetétednénk, 
Szólt Koslstvány; hogy már haza felé mennénk5 

Egy kis erdő körül most fordulást tennénk 
Men* 
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Menvén, egy kis hálom tüne a' fzemembe? 

Valami 41 rajta, 's vagyon félelembe, 
Mozog:-mi lehetne, nem fére fejembe, 
^wtatom a 'Papnak, flintátn vén kezembe. 

Jól meg-nézvén a' Pap , mingy árt ezt mondotta • * 
Farkas biz' az ; a' víz oda fzorította, 
Láttam, egéíz testei magát fordította, 
Toptong, mert fél, nyakát mi felénk nyújtotta, 

ö t t postát Hintámba erefzték mingyárást, 
Kértem lassan legyünk, ne tegyünk lármázást, 
M^st közel mehetünk hozzája mi bízvást; 
Reményiem börire ifzunk ma áldomást. 

Mint egy húfz lépésre esvén már hozzája, 
Yakogott fogával, tátva volt a? fzája, 
Épen a* mint esik fzívének a' tája, 
Rá lővén, ott érte flintám ött postája. 

Mint menykötül ütött ágy bukkott orrára, 
Kevéssé ycntzkendett, dúlt bal oldalára ? 

Kapált, zödült fzeme, kéfzült halálára, 
El - nyújtózván meg-is döglött utóllyára* 

Ki-fzált a'Jágerem, és vele Koslstvány, 
Monda, fzép a 'Farkas, de felette hitvány, 
A v vizek árja közt koplalt régen nyilván % 

Nem kapott prédára ez a' torkos zsivány. 
A • 
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A' hajóba vetek ezfet a* rókához , 
Hogy frissebben .mennyünk, aTap egy .póznához 
Ny ólt ; és ezzel állott a' hajó .orrához, 
Kos Istvány meg látott,.hátrul kórmánnyához. 

Vízzel bé-borítva fok tőkék valának, 
Mivel felettek folyt , ki nem Huzatának, 
Most ketten evedzvén, febessen hajtanak, 
Neki4s hajtottak egy le-ditllött fának. 

Betsűlettel hajónk itten fel-is fordult, 
Mindenike velem a' vízbe . be - i s - hált , 
Mind az' hárma itt a9 vízbe .ágy bé-ború!t9. 
Hogy őket nem láttam, de-belléegyfem fii3t# 

Hajó fordulását én mint éfzrc vettem, 
Tctdván , a' víz nem mély, én megfem ijedtem, 
Ebbíil ugrásomat igen frissen tettem, 
Talpra esvén övig, tovább nem fercettem* 

Leg-elso volta Pap , a* ki talpra fel-ált? ' 
Szent Jehova IsteriI hol a' GróíF kiabált, 
Seregeknek Ura! tán fzenvedett halált. 
Hogy ha mély gödörbe ö bé esni talált, 

Nem fzólhattam; miveí'nevettem hozzája, 
Látván , hogy ifzappal tele'parókája, 
Ezt kiáltás között , pökdöste-is fzája, 
A9 mellytül otsmány lett fzegénynek'dókája* 

• s Hát -
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Háttal alván hozzám, a1 mint meg-fordula, 
Reám vetvén fzeniét, láttam mint újiíla, 
Könnye ortzájára örömébe hulla 
Mert ki nem motfáhatom rajtam mint biisula. 

Nagyra betsűllöttem ezen fzívesfégét, . 
Mivel gondgya volt iám , 9s motatá hufégét, 
Nyújtani kívánta nékem fegítféget, 
Tsak jó fzív miítattya így maga kéfzfégét*' 

Mivel íjedtféget én néki okoztam % 

És ott bűsulásra magam felöl hoztam, 
Én magamba ezen, mint egy botránkoztam , 
Szép Hintával est ve meg«ajándékoztam. 

lágerem nagy késson álla-fel lábára, 
Rám kevés gondgya vol t , több volt flintájáru^ 
Sok ifzapos tsáté fűződött nyakára , -
Kalapját keresvén 3 habutzkolva járaa 

Heg-lelte, ' nerrí morgott, mert tele vóít fzája -
Sárral: 9B mint a' patzal, olly lett bőr plundraja f 

Ijedtébe lehet, boísájtot alája, 
Mert bátortalan vólt^ mind fzíy.e^ mind mája* 

Németül hozzája, mint vagy Frantz?fzóllottam, 
T e tán vidrát lőttél, a* vízbe ? mondottam, 
Puskád pattanását ugyan nem hallottam, 
p e b o g y vízbe ne ess, a9 hajét tartottam.* 

' M&-
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Mérgessen a9 fzemét itt reám vetette, . % 
Hát Nagyfád vizát lőtt? tőlem azt kérdette , 
A ' fok Sacrameatet fzórta, és hintette, 
Bajunkat végtére maga-is nevette. 

• Kos Istvánj a* Pappal rutái vefzekedett, . ' 
Szóllott, minden, rofzfzat hogy ötselekedett* i 
Mért lett ö révéfzfzé azon vetekedett, 
Ezen egy pár ember majd meg*verekedett* 

Biblia, nem kormány, ke l la r Pap kezébe* 
A' prédikátziót tartsa az efzébe , 
Nints-is hajózásra! 9 betfl-is könyvébe, 
Mért avattya magát más mesterfégébe. 

Igaz; hogy a' hajót febessen hajtotta, ] 
És Kos látvány, ezért gyakran fzóllította f 

A1 Pap tsak mi mennyünk, ezeket.mondatta. 
Hogy af fának hajtott/ fel-is fordította,, 

Szóllottam; jól esett, mert mi mind vádi^tunk* 
Vadakat-is ..lőttünk, mind pedig haláfztiink* • 
Semmit fem tefz,: hogy mi keveset meg~áztunk,i 
Nem de fzerentsésen, a' vízbűi ki-máfztunk. 

Minnyájan már megint a' hajóba vagyunk, 
Tán míg haza érünk 9 addig meg nem fagyánk , 
Meg-melegfzik bortűi otthon majd az agyunk, 
Ezen vadáfzatrul nagy hírt, '* nevet hagyunk; 

Jó-is 
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Jó-iSjlia az ember Ámphybium lehet , 
Mert így mind a5 vízbe, mind a* földön mehet,' 
í^y vadáfzatot~ís, 's haláfzatot tehet, 
E ' tulajdonfágbúl két fzép hafznot vehet. 

: Szavamra mind ketten itt meg-bátorodtak , 
Mert hogy én iiaragfzom, ők úgy gyanakodtak, 
De tréfáim hallván, máskép gondolkodtak , 
Magok-is egymással mingyárt tréfálkodtak, := 

Tsendesen indultunk innét haza felé,.".' 
Az evedzöt maga vette itt Kos elé 
De mivel gúnyánkat egéfzfzen víz telié, 
Szél támadt , azért-is dedergettünk belé* 

A5 fzárazra vélek fzerentséssen értem 9 

A ' P a p vatsorárajojjőn hozzám, kértem, 
Szóltam; edgyütt vele ha a' vizet mértem, 
Áldomást-is edgyíit igyunk, mint ígértem. 

Ajánlotta magát $ tsak haza fog menni, 
Mivel fzáraz 'gúnyát kell magára venni, •, 
Én-is mondtam, mingyárt eztetfogom tenni, 
Ne késsen, mivel már időnk vagyon tnnu 

Kóslstványt lágerem maga. invitálta., , 
Mingyárt pályinkával fzobába traktálta, 
Mivel a9 fiintáját vízbe fél-találta, 

•Mert hol enyim lelkem flintám kiabálta. 
* • / '.'Bár 
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Bár Kos ma a* vizet tovább mint mi ufzta, 

És bár leg-mélljebben esett, farba tsuzta, 
Ö vizes gúnyáját még-isie nem. húzta ? 

Hanem úgy a* mint volt, farkast, 's rókát nyúzta. 

Magam katonássan fzáraz gúnyát vettem , 
Nem tzifráztam, magam ez tet frissen tettem , 
Mi vei ma egéfz nap még femmit fem ettem , 
Hogy a' vatsarámhoz ülhessek siettem. 

A* Prédikátor itt ajtám kotzogtatta, 
Bé-jött: a' fzakátsom az étket fel-adta , 
Magát itt közöttünk egy fem kínáltatta 5 

Mellyik a* jobb falat, azt fem válogatta* ' 

Jó ízű volt minden, f8k4pavkápo&ta» 
Jágerem a' boros palatzkokat hozta, 
Szépen fel-öltözött, fejét puderozta , 
De vadáfzatunkat nevetve átkozta. 

Mi apetítüssal mind ittunk, mind ettünk^ 
Tett vadáfzatunkról fokát befzéllettünk * 
A Vízbe bé-húlván, abba mi mit tettünk, 
A9 Jágerem dolgán leginkább nevettünk. 

Fogán által o-is nevetett, de pirult, 
Meg-vallá ijedtet, midöii a* vízbe hűlt a 

Gondolta, hogy ő már világbiíl-is ki-mólt, 
Midőn minket látott , lelke akkor vidúit, 

C Ö;iog 
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Ördög látott, monda; fzárazon faaláfzni, 

Szint úgy a'vizekbe vadakat vadáizni, 
A' levegő égbe hartzoíni , tsatázni* 
A' hóidból a" földre tsillagokat rázni. 

HagyFilosoplms vagy,mond-meg hát^hol vettük, 
Magunkévá e'négy vadakat mint tettük, 
Szárazon ál tünk-é, mikor meg-fejtettük, 
Avagy-is hajórúl lóvén* el-ejtettük, 

Több vadáfzatoí-is, fogok illyet tenni, 
A* Tifzán vadáfzván, több vad fog ott lenni ̂  
Holnap után megyünk, hogy febes a' femmi, | 
Szólt: Hol mich ter taiífel, én nem fogni menni, 

Míglen vatsoráltunk, mi így enyelgettünk5 

A* Jágerrel főkép fokát ingerkedtünk, 
Vizén a* vadáfzat leg-fzebb kötekettünkr 

Az álom-is ránt ért, addig befzélgettünk* 

Azért-ís fel-kelvén, magam meg-hajtottam $ 

,4* Papnak a' flintát kezébe nyújtottam; 
Ezt emlékezetre tartsa*meg mondottam > 
Kos látványhoz ofztán, imigyen fzóllottam; 

' t • . • 

Ked volt első oka e' fzép vádáfzatnak, 
Hogy a'vízbe hűltjink, áztat gyalázatnak 
Ne tartsa: nints helye ott a" vigyázatnak* 
Hol az akadályok fzemtül nem látzatnak, 

Ked 
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Ked fzebb műlatfágot nékem nem tehetett^ 
Mivel elmém illyet nem-is képzelhetett,. 
Vízi vadáfzatról ki-is ítélhetett» 
Még Diánnátúl-is ez ki nem telhetett. 

íme itt egy arany, tett műlatfágáértj, 
Vegye ked végezett fok fáradtfágáért fc. 
Jáger köfzönetét tefzi ázásáért f 

És illy vadáfzatnak meg-tanűlásáérV 

A'Pap mondott reám itt fok áldásokat* 
El*bútsiízásával tett példázásokat^ 
Az Apostolokra!, kik hajózásokat 
Félelemmel tették: Jónásrul-is fokát* 

Az Isten .mint-menté a' Tenger öblétől 
Őket: fzintűgy engem, e' víz özönétül, 
Segítféget vettem tsak Ő fzent kezétül 9 

Jó hogy el-ment5 mert unt lettem befzédgyétüJ* 

? El-ment: Kos Istvány fzólt, illyen adtaPapjaA 

Mihent láttam 9 hogy ő a' pqfznát fel-kapja> 
Gondoltam fel-fordít, ifivel fem nagy apja n_ 
Sem ö éhez nem tud* nyelné Tifza habja, j 

Kezemet tsókoltas tett köfzőneteket* 
Monda illy napy jóra: nem tett érdemeket* 
Ö még-is követet* és a' tett vétkeket 
Papra kente f adván néki rut nevek.et*. 

C 2 ' IlJncB 



Hlyen vadáfzátot vizek között tettem , 
Bár hajónk fel-fordiílt, jól még-is Feredtem, 
Nem bánom: mert itten új tudományt f ettem, 
És már á' vízbe~is én Jágerré lettem. 

Minden rofz hír fzokott (ebes fzárnyönfzálni, 
Fáma-is ki fzokta hamar trombitálni, 
Hangját tudgya Ekhö kéttössén vifzfzálni , 
Mellyeknek nem lehet épen ellent álnu 

í*eÍ61em4s a' hír mént fcégy Vármegyére > 
Él-futa Latortza, Szamos vidékére, 
Még a* Körösnek-is jutott méllyékérei 
Főképpen a* Stóbhozj Szathmárra bégére* 

Hogy én vizek közé él-méntem vadafzhi 
Tsonakon ; 's nem tudtam magamra vigyázni, 
A'Papot el-vittem, ki-is hajókázni 
Nem tudván, örvénybe talált velem máfznu 

A'mellybe íeg-ottan isónakünkfel-fordult^ 
Á ' víznek tekergő habja reánk borult, 
Tsak egy parafzt, a'ki velünk volt, ki-fzőrúlt, 
És itt úgy vefztünk-el mint vefz egy nyomorult* 

A9 Szolga-Bíró jött első Badálóba, 
A dolgot meg-tudni, ugy van-é valóba , 
Öe hogy fzemtfil fzembe esett Velem fzóba, 
Szólt: ki ezt hazudta, bújjoii-bé a* lóba, 

A3 
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A' vizeknek árja már egyfzer apadott, 

Két partyai közé Tifza takarodott; 
Borsóvá folyta-is már nagyon lassodott* 
Feketéilet a' fold 9 nem ifzapospdott-

Látom egy Ordinántz nyargal sietféggei, 
izzadott a7 loVa, mert jött febesféggel 
A' mellyrul le-ugrott mivel ferényféggel, 
Véltem, dolgunk léfzen más nap ellenféggeL 

Szóltam hozzá, Fiam! no ! mond-megrmi a' hír ? 
Az , hogy a* Regement Méltófágodért sír^ 
Tán katona sintsen, a' mclly magával bír; 
De majd reportumom fzívekjre léfzen ír* 

Olly fzomoru hír van mi nálunk Gyarmaton 
Hogy vízbe halt volna Nagysád vadáfzaton? 

Mi ugyan gondoltuk f hogy tán haiáfzaton, 
Mivel ki vadáfzna illy nagy ár$fzatonf 

As Kapitányunkhoz hogy e' hír el-juta^ 
ügy. meg-íjedt* hogy majd meg-üté a' gu|as 

Strázsán vagyok nála, mingyárt hozzám futa, 
SzólijOtt; meny nyargalva! ttul«meg$am&uta.(a) 

C 3 V * 

C«) Azon Katonának tn«Hyet liozzáni Kapitány örséni kül
dötte Suta Ferentz vala st nevs : $z igen. meg-hut 
és jé ember-is iraía/ 
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Valófágos igaz fiam! hogy vadáfztom, 
Egy farkashoz lőttem, azt el fem hibáztam 9 

'Fel-fordulta' tsónafc5 övedzetig áfztam«, 
De látod5 hogy élek, ámbár akkor fáztam* 

Unoka ötsém az, ki volt .Kapitánnyá,. \ 
Tudtam e'rofz híren az elméjét hánnya, 
Szíve háborodott, esetemet bánnya, 
Dblgom miként történt, tudnia kívánnya* 

Mingyárt írtam néki, 's dolgom levelembe, 
Mint történt, ki-tettem, Vkér t em egyetembe, 
Jönné-el, kívánnék vele lenni fzembe, 
Mivel mostan volnék igen jókedvembe. 

Nagy vendégféget4s nékie tehetnék, 
Kövér róka tzímert mostan füttethetnék, 
Tudom, ezt fzeréti, nálam most elletnék,, 
Tejet-is fzámára eleget vehetnék. 

(Deeztet . , mért írom, hogy ki kiérthesse, 
És a* vele történt dolgot nevethesse, 
Jó-é a' róka hus? ő tő l e kérdhesse, 
É s az ebéd felett téj ital édes-é; 

Tudni kell,hogy minketSzathmárVármegyéhe, 
Egy drága fő ember, kinek mi kedvébe 
Voltunk 9 fzürettyAreel-hitt: 's mindenébe 
Heísxssített; mert nagy jófág volt üívébe* 

. Hol 
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Hol tántzoltuhk, hol meg áttűznél pipáztunk f 

A' vatsora után ollykor rakétáztunk, 
M czsarakkal lőttek , ha ittunk, lármáztunkf 

Kik aVadáfzatot fzerettük> vadáfztunke 

E' Kapitány foha a' bort nem fzerétte* 
Szomját miólta él, vízzel enyhítette* 
A* vadáizatra-is fenki fem vehette* ^ 
Maga múlatfágit másképpen végzetté* 

Vadáfzván egy rókát, magam eí«ejtettennf 
Szépen mint a'nyulat meg-espékeltettem^ 
A* többi fűitekkel afztalra tétettem , . 
Mellynek-is jó réfzit vele meg-étettem* 

Mikor mi bort ittunk, ülvén az afztalnálf 
Nék i annyi tejet kellett inni annál, 
Tsak hogy fokát ígyék, ittunk minden tálnál f 

Rá fogtuk, réfzegebb volna minnyájunknáL 

Ebéd után ki-ki" mint róka habogott s 

Mint mikor egeret efzik'ugy mokogott, 
Meg-tudván mit evett, azon bofzfzonkodott, 
De mind vígJGavalér, velünk meg-alkudott* 

Nevét ki nem mondom, mert Siet fzeretera^ 
Hogy róka hűst evett, hírét el-tem$tem5 

Azt az edgyet talán még-ig meg-teherem f 

^°gy ^ Curiosust űtra vezethetem. • 
C 4 ŰI-
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Üllyön a* Balaton tónak hullámjára, 
Ki~tefzi Somogyba tán maga partyára. 
Szemes , 's boglár között , rá akad honnyára, 
Tsak vesse jói L^mét a5 kis hegy aliyára,) 

E ' Katona által az Obesternek-is 
Küldöttem levelet, meg-írtam néki«is, 
Mint jártam a9 vízbe, a' Predikátor-Is, 
írásom esmérvén* látta az hír hamis. 

Hatod nap el-mentem a*' Stóbhoz Szathmárra, 
Épen harangoztak tizenkét órára, 
Strázsának fegyverbe m^nő kiáltára, 
Az Adjutáns futva jőve udvarára. 

Szóllott: az Óbester épen emlegette 
Nagyfádat, 's levelét felette nevette, 
És hogy a' költött hír hamis volt , fzerette, 
Vaiótalajnfágát mindennek hirdette* 

Miként Óbesternek léptem fzobájába; 
Kért, réfzessé tegyem vadak prédájába, 
Obesternének-is ez valafzájába, 
Majd fzölni fem tudott nagy hahotájába. 

Szóllottam: vad hússal eztet nem tehetem^ 
De azok borivel én kedveskedhetem, 
Farkas, *s róka fcörrel ezt tellyesíthetem ? 

Nagyfádnak egy nyetdel meg-is fzerezhetem. 
Mi-
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Mikor megyek.megint vadáfoni, kérdette; 

Vidrát hogy nem 'lőttem f fzememre vetette* 
Hát hány harisát kaptam, kérdéseit tette, 
Több illyen tréfáit én velem ejtette.; 

Feleltem % mihent lefz vizek áradása ^ 
Tifzának 9 Szamosnak, erdőkön folyása, 
Vadáfzom, mert nints e* vadáfzatnak mássá 9 

Bár ki jöjjön velem f hogy fzemévei lássa* 

Demásfzor magammal nagyobb hajót vifzek, 
Mindenbe mint voltam, fzemessebb-is lefzek f 

És Prédikátorból Matrófzt én nem lefzek, 
így tudom a' vízbe foha fem-is vifzek* 

Nyájas Dáma lévén, megint hozzám ígyfzolt, 
Befzéliye Gróíf Uram! ugyan dolga hogy volt. 
Miként fzabaduit-megj, hogy a' vízbe nem hók* 
AVvízbe mint esett > abból -ki mint otsólt? 

Mint történe dolgom 9 mind el-befzéllettem* 
Dehogy katóagjanak, hozzá fokát tettemf 

Itt az Obersteraét ágy meg-nevettettem 9 

Hogytsak már halgassakj tőle kéretettem, 

A' Prédikátornak a* parókájára, 
Melly fok ifzap ragadt, mint foiyt-le nyakára, 
Hogy gödörbe estem, azon gondoltára 3 

Melly nagyon kiabált a9 Szent Jehovára^ 
C 5 Hogy 
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Hogy a* lágeremnek lábára lett álta, 
A* fok faros vizet fzéja mint okádta ? 

B5r plundráját nézvén, patzal let t : mint Játta5 

Morgott: flintáját-is mivel nem találta.] 

A* víznek tetején kalapja hogy űfzott , * 
Mint mene utánna, de lába meg-tsúfzott, 
újra vízbe bukván, hogy abbúl ki-kúfzott, 
Mérgébe fejérül hajat tépett nyúzott. 

Kos Istvany a' Pappal miként verekedett, 
Mért kapta ar póznát, azon versenkedett, 
A'hajót febessen hajtá kötekedett, 
És vele végtére majd meg-verekedett* 

Sok fzép fzínnel ezen befzédeni festettem » 
Óbesternél főkép' úgy meg-nevettettem , 
Hogy vele fzemébűl könnyeket ejtettem, 
Mert mint Oraeulum a* dplgot fejtettem. 

Az egéfz Regement, hogy élek, meg«tudta, 
Mind a' négy Vármegy ét e'jó hírbé-futta, 
Szidták azt, ki első azon hírt hazudta, 
Hogy vízbe történe éltem el-aludta. 

Itten Jesoviták Szathmárba lakának f 

Ks azoknak az ö Szuperíorának, 
Fülébe felölem e'hírek jutának, 
Uem vala mértéke az © bánattyának, 

• * ' Mert 
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Mert volt mi közöttünk egy kis Atyafifág, 

Meg-hallván: a' dolog, hogy volna hazugfág f 
1Í Tágította fzívét, a' nagy fzomomfág5 

Itt lettem meg-haliván, élefzté vígaság. 

Még ebédnél ültünk, hogy ajtón kotzogott, 
Oberstert köfzöntvén, velem kezet fogott, 
Ujját meg-görbítvén, fejemen kopogott, 
Szólt: hogy nem érdemlem, melly igen dobogott 

/ Én miattam fzíve ; mert Tatár halottá 9 

Ar vízbe vadáfzni, 's a* ki tanátslotta, 
Bár az magát híres vadáfznak tartotta % 

Bolond! efztelenűl áztat javaslotta* 

Á'bizony nem bolond I mert & Theologus % 

Szóltam: Nevtonnál-is nagyobb Filosofus, 
A'Mathésisbe-is felette praktieus, 
Akár melly Anglusnál nagyobb Hydraulicus. 

A* vizet practice velemjmeg-is mérte, ' 
Néki még feje-is a'fenekét érte, 
Jágerem-isj hogy ezt vele tegye, kér te , 
De engemet a5 víz tsak övemig férte. 

Per Mathesim rá-is lőtt o egy rókára: 
Per vim attractivam borit a' rámára 
Vonták, fog majd jutni fzűtsnek tsávájáxa, 
így distillirozván, vefzi kafzájára. 

Aa 
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Az Algebrán én~is mind addig IzámláUam 

Míg Ce ntmmnak lenni egy halmot találtam, 
Egy farkas ült rajta, kit jól meg-visgáltam 5 

Hogy ez Objectumom, bizonyossan láttam* * 

A' Diameterjét mingyárt tzélnek vettem, 
Hozzá lővén 5 ötct én el-is ejtettem, 
Per vim ímpulsivam a' fzívét fértettem, 
Fogatul fok juhot, 5s ludat rneg-mentettem8 

Jágerem per Tubum nézvén egy tser-fára, 
Hogy nyesd kutzorodott, látta egy ; gallyára, 
Le-löttc o eztet, esett az allyára, 
Aéris pressio kénfzeríté árra. 

Végtére Kos Istvány kívánt demonstrálni , 
A' Papot akarta meg-electrizálni, 
Ezt pedig evedzö lapáttal próbálni, 
Nem engedtem néki eztet practicálni. 

Befzédem minnyáját hozta nagy vígfágra, 
Szuperiort főkép , mivel más világra 
Látta hogy nem mentem: jutván nyájasfagra , | 
Estvére bennünket hív^ mulatfágra. f 

El-mentunk hozzája, adott fzép vatsorát^ 
Nem kémélte ^pen afzfzá fzöllő borát, 

Ebbui 
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Ebbül adott nékem egy hordót jó "korát, 
Mint Major mossam-lc á5 gyakorlás porát, fa) 

Vatsorája után vitt a' Dobolőra, (b) 
Ittunk itt-ist eíigem fére hívt' egy .fzóra, 
Monda: hogy Majális recreatióra, 
Hozzám 'fogtiajönni,, tejre, és fakóra* 

Mert a9 DoGtor néki favónak ivását 
Javaslotta, és az Aér változását; 
Ló háton meg-tenni taendes fétálását* 
így egésfégének nyerné jobűlását. 

Mert az arany értül fájdalmakat fzenved* 
A ' vér ereibe , mint a' lép, úgy eny ved, 
Oliykor azt gondollyas hogy már teste fény ved5 

Kevés nyugodalmat a9 fájdalom enged. 

Szóltam: hogy ha magát meg-fogja alázni, 
Tifzta fzívvel látom, fogunk paripázni, 
Vagy ha fog tetfzeni vizek közt vadáfzni, 
Avagy a ' Tifzába kétségét haláfznL 

{a ) ítren azon por ertet'dik, a* meliyet egy Fö Strázsa 
Mester az hadi Exercitiumnál fokát nyargaiódzváa 
kénteleníttetik nyelni. 

( I ) A* Páter Jesuíták Residentiája, hajdan Vár vala , as 

mellybe ezen domb állott; midőn ezen Szathmári Vár, 
Ráfcótzt Ferentz Fejedelemnek hatalmába volt, az ő 
Gyalogfágának Dobosai ezen as dómban estve , és reg
gel fzoktak vók dobolni» azóíta ezen donibotska áo*> 
bolónak neveztetik. 
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Savójáén nálam, hidgye, borén léfzen, 
Hat fzép paripáim fogják várni kéfzen , 
Sétálhat azokon, bár akár melly réfzen, 
A'-'mit'fog tetfzení tenni, áztat téfzen* 

Szólt hozzám nevetve: Jóska! én eb legyek, 
Ha veled vadáfzni vizek közé megyek 9 
Fogom tudni nálad én, hogy majd mit tegyek , 
Nem tsábűlt-meg fejem, hogy Ifzapalegyek. 

Mára'Göntző fzekér magosra volt tolva, 
Hogy minket jól tartott % köfzöntük hajolva , 
El-ind tiltunk tőle minnyájan danolva, 
Hált az, mellynek feje boriul volt bomolva* 

M ás nap Óbesterrel Regemen t dolgába, 
Ott órát töltöttem egy külön fzobába^ 
Mivel rég mm voltunk már ezen munkába % 

Mindeneket tettük most fzokott folytába. 

Dolgom már nem lévén 9 el akartammenni* 
Vadáfzatot megint tán akarok tenni, 
Szólt Óbester; abbul femmi fem fog lenni^ 
Ha réfzt nem akarok ar rofz útba venni 

Négy napot töltöttem még az Ő kedvéért 
Leg-Inkább pedigl en az Obesternéért, 
Mert nagyra betsöltem fok fzép erköltséért» 
Mínden-is fzerette az ö jó fzívéért* 

"; : vóit. 
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Volt ez ido alatt dolga a' Vojtának, 

Zengesse meg nem fzűnt itt a' muzsikának $ 
Sérté füleimet hangja trombitának, 
Ötöd napra még«is haza botsájtának* 

Láttam a' vizeknek árja el~apádott, 
Szelektől a5 főld-is hogy már ki fzikkadott^ 
Tifza partra ki-hányt fok jég el-olvadott, 
És már minden nyir fa viritsei-is adott* 

Páfztorok marhákat már mezőre űzték $ 
Az alma hoppanást a* gazdák gyepűzték, 
Bgéfz Tifza bálon a* varsákat fűzték , 
Most vala divattya fuly ómnak, azt főzték* 

Gólyámeí-érkezett el-hagyott féfzkére^ 
A' melljet épített ólam tetejére, 
Kerepelt orrával, mert esett kedvére, 
Hogy már kígyót,békát, hozhatt ebédgyére* 

Szálló vad ludaknak az 6 gágogása t 

Reznekek fzárnyának fzint úgy fuhogása, 
K füles baglyoknak estve huhogása ,• 
?S a' vízi bikáknak bögo kiáltása. 

Hogy a* tavafz be-ált, áztat jelentették> 

Emberek fzíveit ezek élefztették, 
Télnek komorfágát mind el-fzéllyefztették* 
A' várt vídámfágot ezek ébrefztettek. 

Sétált 
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Sétáit a* mezőkön Flóra nagy pompává!. 
Fel-kofzoruztatoít fzámos fok Nymfávalf 

Meg-terhelte Májust fok fzép virágával f 

A' levegő eget bé-t61té fzagávaL 

Dámon maga nyáját mezőn kerengettef 

Phillis mint bojtárja eztet térengette* 
Ugaron nád fípját gyakran elő vette, 
Echó a' völgyeken hangját kettőztette* 

Üttyát az utazó követhette jókor , 
Mivel fzállást adott néki minden bokor, 
Hárs-fa árnyékába pihenhetett-gyakor, 
Láttam SzathmárbuHs jön a* Süperior* 

Le-fzált kotsijámi, meg-öleltük egymást, 
Kérdé; hogy ha néki adok-é én fzállást? 
Szíyessen, mondottam: egéfz gazdálkodást 
Végye-fel magára, tegyen mindent bízvást* 

Kilentz volt az óra, és már alkonyodott > 
Sebessen hajtatott,-monda: el-fáradott, 
Láttam-is kevéssé,' hogy 6 el-lankodott* 
Erre az arany ér leg több okot adott. 

Szóltam: egy keveset, nem árt, hafogennir 

A* vatsorám kéfz már* rövid fog ez lenni; 
Ofztán nyugvására lehet néki menni, 
Alkalma tlanfágot fenki fem fog tenni*. 

Le-
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Le-ültünk ? jó ízűn ö egy tányér levet, 
Rántó t, tsibébűl-is egy keveset evett, 
Jó ó borom lévén, ivott, 's iátom nevett. 
Monda: ezen jó bor, ád gyomromnak hevet* 

Gyermeki korunkba 5 edgyütt neveltettünk, 
Tett pajkosíágínkról mostan befzélgettiiok* 
Sok tsintalanfágot, igaz* hogy mi tettünk^ 
Nem egyfzer virgást-is nyerőink fs térdeplettíínk* 

Kötényekbüí munkált ö Mise'ruhákat, 
Épített képekbűi gyakran óltárkákat. 
Én meg verbuáltam mindég katonákat , 
Töröknek képzelvén , vágtára a* bodzákat 

Ö Jesuitáknak állott fzerzetebe, 
Azért«is Quadrátust tett maga fejébe , 
A' fok gyermekeket virgázta rendébe f 

Breviáriumot mint Pap,, vett kezébe* 

Én pediglen míngyárt, mint Katona lettem, 
Fejemre kótsagos fzép kalpagot tettem ̂  
Kezembe hol kardom, hol pistolyom véltem. 
Paripámon Bárgust, YFrantziát kergettem, 

* Isten rendelését felőlünk tsudáítuk, 
• • < • . ' • 

Az embfri forsot mindenkép vizsgáltuk, 
Okát mint változik5 mi fel nem találtuk, 
De hogy nagy idő v a n , üem^wkkéí Játtpkv 



Fel-keltünk, kísértem Ötét fzobájába, 
Szólt; jól fog aludni Katona ágyába; 
Mondtam; réfze ugyan nem lefz a* bolhába, 
Ördögöket fem fog ö látni álmába* 

Mert a? Katonáktól ezek igen félnek, 
A* Kalastromokba jobban meg-is fémek,. 
Azért ők mi hozzánk foha be km térnek, 
„Nagy épületekbe i#ább'fzállást kérnek. 

Szőlt:mennymárel!annyitnebolondoskodgyálj 
Kívánom hogy te»is, mint én, jól nyűgodgyály 
És az ördögökkel te-is ne álmodgyál. 
Minden kísértettül békével maradgyáL 

Elhagytam ; négy Tifztnek rövid leveleket 
írtam; Y invitáltam ebédre ezeket, 
Hem lehetett hívnom magamhoz többeket, 
Mivel tudtam az ő mefzfze lételeket* 

Más nap nyőltz órakor a" Szuperiorhoz 
Bé-mentemf de láttam , Breviáriumhoz 
Fogott: ajtaíossan hogy ő rapst imádkoz,' 
Ki-mentem', és fogtam több házi dolgomhoz* 

Kevés idő múlva, ZQaga jött-fzobámbaV 
Szólt; nagy örömöm van mostani gazdámba, 
Mert mindenét tarttya jó rendbe, ésfzámba, 
Tám békóba jár még tyűkja-is,- vagy hámba*' : 

Mert: 



Mert-már fényes nap vált , és még fem hallatott 
Semminemű járás, kopó fem ugatott, 
Látom, minden fzoba már meg-tifztíttatott, 
A* Kavé-is mkr kéfz , bé-is hozattatott, 

llly nagy tsendésfégbe igen jól nyójgodtam, 
Sem az ördögökről , másról fem álmodtam , 
Imádfágomnak már réfzét el • mondottam 5 

De léiken - é fa vőm ? arrtíl gondolkodtam* 

Feleltem :• örvendek hogy ö jól nyugodott P 

És hogy femmi rofzfzat, ö nem-is álmodott, 
Tán tsak az volt oka, mivel cl-fáradott, 
JTem pedig a9 jó ágy, mellyt a* gazda adott* 

Ne tsudállya* nálam minden tsendésfégbe 
Hogy mégyen, és ő-is vala békesfégbe, 
Káplár páltza, nemén: vifzi áztat végbe, 
Ez az arany ért-Is, tarttya egésfégbe. 

Hafznos Ungventum a''mogyoró fa kenet $ 

Ez nem tsak arany ért, de minden rofz fenét 
Meg-gyógyít, és foha fenkit el nem temet » 
Lehet vele élni, mind fekve, mind menet* 

Ettűl meg-nyújtatik a9 testbe minden ét9 

Es meg-ritkíttatik a* meg-sűrödött vér; 
Jó Circulatiót általa míngyárt nyér9 

Szokott járásába lassadán vifzfza téfu 
D a Atya-
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Atyafágodugyan , e* prasfcríptióval 

Javaslom, ne éllyen, hanem tsakfavóval^ 
.Halálos betegek élnek tsak e' jóval, 
Míndremediummal, de már utolsóval. 

SzóllotU éllyél magad fzép praefcriptióddal, 
Gyógyítsd Katonáid, Hlyen hafznos móddal3 

Nékem pedig enged, élhessek favóddal, 
Te paripáiddal3 több fok egyébb jóddal. 

Eztet míngyátást-is , inni el-kezdeite, 
Valamelly porral 6 ezt elegyítette, 
Rá Commotióját leg-ottan kezdette, 
Istállómba velem menetelét tette. 

Sorriíl fórra minden paripám vizsgálta, 
Szépnek mondta őket, nagyon-is tsudálta, 
Köztök fzarvas fakó lovamat mint látta, 
Ez lefa albigansomf hozzám így kiálta. 

Éshameg-engedem, ezen fog fétálni, 
Mextiígy véli, hogy ez leg-fzebben fog járni, 
Tán leg-jámborabb-is, nem fogna ugrál ni % 

-Tsendessen mint illik, fog alatta hágni, j 

Feleltem itt nék i : ez épen nem fzeles, 
Bátran lép , nem bokros, a'lépesse helyes* 
Mivel fent költ nyakú, viselte-is jeles, 

*De ha meg-zakláttyák, keményfzájúVheves* 
ín 
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Én jobban javaslom ülni a'fziirkére , 

Mert mindenkép ezen fétálhat kedvére» 
Szint cztet teheti , ülvén feketére, 
Rá bízhattya magát ennek-is léptére, 

A' fzeg fárga lovam kevéssé tsintalan, 
Mert ba meg-melegfzík, meg-hánnyamó italán 
Az embert: tsak tántzol, ugrik mind untalan 9 

Erre Pap ne üllyön, vagy más gyámoltalan* 

Aranyfzorű Pejem, gyenge még felette, 
Még tsikó fogait mind el fem vetette, 
Tudatlan, tsak tiprong utón, y$ út mellettes 

Ma-is a' lováfzom tsak kordán vezettet 

Vas Deresem ámbár elég fennyen hágó,-
Utálom ott* még-is, mivel karó rágó, 
Hátrullyával úgy megy, mint tehén melly vágó* 
El-adöm, meg^vefzi tudom,. Tzigány Págo. (#) 

Lovaimat néki a' mint le-festettem, 
Az Udvarom felé fzemeim vetettem, 
Nagy ketske bakom volt, meg-látván, neretféatn. 
Sok tulajdonfágit néki így fejtettem. 

D 3 Ezen 

( «) Munkátson lakott egy lóvaí kereskedő Tzigány 3 í% 
gé Latzinak -'hívták 
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Ezen Baik én minden kíntsem* gazdagfágom, 
Belőle áll az én egéfz Majorfágom, 
Bár Strázsáim vannak, ő fo bátorfágom, 
Kiváltképpen pedig minden mulatfágom* 

Mert 3LZ udvaromba, ő idegen kutyát 9 

Sertést, tehént, Iádat, hogy ha bé-jönni lát 9 

Néki ágaskodik, döfi az oldalát, 
Hogy fzint úgy bakázik, femmi féle marhát 

Ö itt meg nem fzenved $ űzi, és döföli, 
Ha kölyök a' kutya, áztat meg«is-öli, © 
Koldust, rongyos Tzigányt felette gyűlöli, 
Míg innét ki nem megy, mind adig ökleli* 

Nappal fzobálmba, Vudvaromon fétál, 
Gyakran kaptimelőtt, mint Strázsa, Öugyál f 

Kopóimmal jádzik, lovaim közt járkál* 
Zabot , fzénát efzik, az istállómba háL 

Míg így befzélgettem, a'Tifztek eljöttek, 
Mint Stabalis elöt, kardokat kötöttek, 
Engem. 95 Szuperiort, mingyárt köfzöntöttek* 
Hogy életbe látnak, bennem: gyönyörködtek*' 

Mert ők»is hallották tett vadáfzatomat, 
És az ár vizek közt történt halálomat, 
Szívekből fajnálták, illy gyáfzos dolgomat, 
Taptsoltak, hogy máskép látták most forsomat, 

örven* 
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ö, Örvendeatem én-is, hogy őket láthattam, 
És a9 társalkodást meg-fcaporítHatum* 
A' Szuperiort-is vélek mulathattamf 

Többen lévén, jobban már nyájaskodhattam* 

Egy feni. vai^ köztök komor terméfzetfi/ 
Mindenik iffiu, és deli termetű, 
Nemessen .neveltek, nem feslett életű,, 
Nyájas, tréfás/ és fzép maga viseletű* 

A* Szuperiornak ok nagyon tetzetlek, • , 
) Mivel mindenféle ebfégeket tettek, 

Sok történeteket néki befzéllettek; 
A' íulykot bár hányták $ de még fem vétettek* 

Egy mondáj olly nagy hegy van Saxoniába^ 
Hogy fel-mén vén-reá, bé-nézett Rómába, 
A5 meg-tőltőtt Hóidnak alván fzomfzédgyába^ 
Úgy belé harapott, valamint almába.- • 

,; A5 másika pedig áztat béfzéllette, 
Hogy ne kételkedgyen? hittel petsétlctte,. 
Sveidnitznál a$ midőn Verner rabbá tette* 

;' ., Jiönigsberg Várába ötét el-vitette. 

Egy Tzethal tengeren űfzván, ollyatt fingot^ ' 
Hogy ennek hangjától egéíz Város ingott, 
A'leg-magasb Torony addig ingott bingott, 
Míg úgy öfzve font lett, mint fonnyák patyingot*. 

J> 4 . A ' 
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A5 Szuperior itt d-dűlt neveltébe, 
Szólt: Hlyeket hogy ö nem hallott éltébe* 
És mind a* kettőnek meg-mondá fzemébe, 
Hogy a' vasat tudgyák verni hidegébe* 

Le-ültünk ebédhez> itt-is nyájaskodtak, 
Több illy fzép dolgokat ők elö-hordottak, 
Még magok fem hitték, ollyakat mondottak, 
Síem nevettek pedig, bár miket fzóllottak. 

Ebédet végezvén 9 a9 Kávéhoz ültünk, 
Míglen ezt-is ittuk f fokát enyelgettünk, 
Azután pipákat kezeinkbe vettünk, 
Ollyan dohányozást^ mint Törökök, tettünk. 

Szólt á* Szuperior , hát tovább dolgunkat 
Mint fogjuk intézni, hogy lássuk hafznunkat, 
Estvélig mint fogjuk múlatni magunkat, 
Hogy vígan végezzük e' mai napunkat* 

Feleltem: ha tettzik, mehetünk haláfzni, 
Avagy estve felé kópékkal nyuláfzni, 
Tavak on*is lehet flintákkal katsázni, 
Avagy ha ugy tettzik, mennyünk paripáznu 

E* leg-jobb lefz, fzóllott: rendelés t-is tettem, 
Paripákat mingyárt én itt nyergel tettem, 

,*A' Szuperiort a5 fzürkére ültettem, 
Szeg fárga lovamra magamat vetettem. 

Szólít: 
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Szólt : fzerettern volna a' fearvas fakóra 
Fel-ülni, mert tudom f ültem volna jóra, 
Szépre- is e mellet, datzos kényes lóra. 
De reggel rá-űlök, mihent lefz négy óra. 

Feleltem: mondhatom én emberfégemre* 
Soha jobb páripám nem volt még kedvemre, 
Ennél a9 fzürkénél; mondom-is nevemre, 
Regementnél nints illy, jofágra vagy fzemre, 

Ezen négy Tifzt errul tehet bizonyfágot, 
Hogy én nem fzóllottam ebbe hazugfágot, 
Soha a' fakóba illy tulajdonfágot 
Fel nem léi mint ebbe, fem paripafágot. 

E' kedves fziirkémnek Tsínos as ö neve, 
Olly tsínos járást-is a* Mustránál teve* .. 
Hogy a' Generális álmélkodott leve, 
És tsak róla befzélt, míg ebédet eve* 

Afztal felett tőlem etet mindég kérte5 

Száz ötven aranyat, monda hogy ad érte, 
Tízen-öt markot ütt , kétfzer~is meg-mérte, 
De míg élek, nem lefz éhez másnak férte. 

Szarvasom bár nagyobb, de nints illy állása* 
Nem illy fzépen termett, nints illy fzép járás% 
Nints illyen erkőltse, nints illy Qvalitása, 
Erre egy Hadnagynak e* vala mondása: 

D 5 Tik* 
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TifzteíéndS Atyám! a' Prókátoroknak 

Vagyon efzek , úgy-é ? és a5 Doktoroknak, 
Ezek az erejét tudgyák a' poroknak, 
Amazok velejét a9 Deutrumoknak* 

A' Prókátoroknak, bár nyerget hátára, 
Titessen; *s Kapítzánt , hurkollyon orrára, 
Doktorra-is pritset; 's a' Parókájára 
Tegyenek fzép kantárt, mi lefz utollyára ? 

Semmi: bár tanultak, ugy nem fognak hágni, 
Ámbár farkantyuval okét fogják vágni, 
Sok fzép ló qualitást5 bár benijek találni 
Lehet: de több virtust fcürkébe ízámlálnú 

A' mint már fel-ültünk lovaink hátára,, 
Minden Tifzt fel-ugrott SL maga lovára, 
JSfézvén Szuperior aC fzürke lábára, 
Látta, űgy emeli; hogy nézhet talpára. 

A' fárga alattam mindég fitzkándozott, 
E5 nyugodalmassan fenkit fem hordozott,; 
Mert fok tántzaivai tsak rázást okozott, 
Meilyért íokfzor engem' haragra-is hozott* 

Szép téren pii egéfz Váriig fétáltunk, 
Meg-fordulván té- tűí a* mezon járkáltunk, 
Qvartéilyomba vífzfzá érkezvén megváltunké 
Hol a' lovainkról tsendesen le-fzáltunk* 
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Itt a9 Szuperior nyakát ált-kótsolta* 
Szürke paripámnak, és azt megcsókolta, 
Szóllott; a9 leg-édesbb ízt mostan,kóstolta, 

így kedvet nem tölte, élne ö miólta* 

El-hifzem fzólt egy Tífzt, és bár melly Dámára 
Tegyen ember bársony nyerget fel hátára, 
Nem fog olly kényessen lépni a'lábára. 
Ha mind Kantár fzárral jót vág-is farára* 

Egéfz nap nyúgotig edgyüttbefzélgettünk* 
Comotiónk után jól ittunk, jól ettünks 

Soii dévarifágot egymás között tettünk^ 
Tizenkét óra volt , hogy mi le-feküdtünk. 

Más nap Péntek nap volt, korán fel-is-kéltem. 
Mivel hátam nem volt, bíróval befzélteríi. 
Hogy magam haláfzfzak,-leg-jpbbnak ítéltem, 
Mert így vendégim-is mulatom jól, véltem, 

Mégy haláfzok „mingyárt parantsolattyára*. 
•Gyalmokkal érkefztek a'Tifza partyára,'•.•'.. 

- A* Bíró avdolgot váialta magára, 
Hogy mi meg-jetennyünk, vártak' már tsak: árra* 

Mivel vendégeim nem valának restek2 

" Míg rendeléseim általam megfestek* 
Addig istálómba ok engem kerestek^ 
Mikor ifznak Kávét 9 már tsak arra lestek, . 

Ud-
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Udvaromoii Telek én kem közt akadtam, 
A' Szuperiornak magam meg-hajtottam, 
Kérdem, mint nyugodott, liogj véle fzóllottam; 
Most mingjárt haláfzunk, mennyüok-bé mondót-

tam» 
Igen jól nyugodott, én nékem mondotta. 

És az aranj ér-ís otet nem bántotta, 
A? tett Comotiót okának vallotta, 
Leg-jobb Doktorának a* fzürkét tartotta. 

Örvendek én azon, és ma-is dél után. 
Ha tettzik fétální, mehetünk paripán, 
Most öllyünk Kávéhoz, és igyunk fzaporán, 
Af haláfzok várnak már a' Tífza partján. 

Közel volt , minnjájan oda ki-fétáltunk, 
Es a* Tifea partján , .a' mint már meg-áltunk, 
Mint kezdik dolgokat haláfzok, vigyáztunk, 
Mi pedig az alatt, kedvünkre pipáztunk/ 

Tifzát egy gyalommal által rekefztelték, 
És ennek két végit jól íe~tzövekeltékf 

Hajójokba a 'más gyalmot bé-vetették, 
lanétső part fzélin a' vízen le-vitték* 

Tudván két gyalomnak, minS az 6 hofzfza* 
Annyira le-menvénr monda bíró, nofzfza! 
Két réfzre Legényfég itten magát ofzfza, 
Dolgozzon most mind a' java. mind aVrofzfza* 

Erre 
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Erre itt e* gyalmot a' vízbe vetették* 
Az innetsö végit fűz fához kötötték, 
Hajó mellet a' más végit által vitték, 
Mihent a' Tifzának túlsó partyát érték, 

Ketten ők a' felsS gyalomhoz ménének. 
És mihelyest azok oda érkezének, 
Ki-kötvén a* végit, lasatskán ménének, 
És tsak tsendes húzást le féle tevének* 

A' más gyalom végit febessebben hofzták, 
Egymáshoz érkezvén, öfzve akafztották. 
Ezzel a' két gyalom edgyé lett, okoztákt 

Azután magokat két felé el-ofzíák. 

A* haláfzbk felénk jönni igyekeztek, 
Hamar-is a hajón ők hozzánk érkeztek, 
Szóltak : fok halunk lefz, nagyon örvendeztek, 
Szavokra a'Tifztek gatyára vetkefztek* 

Vélek a* haláfzok a? két gy almot vonták, 
Meg-telvén halakkal, nehezen jön, mondták. 
Még jó , hogy azokat halak el nem ropták, 
Avagy a' két gyalmot két felé nem bonták. 

Szólt Bíró; a* kőték most ki-ki jól tartsa. 
Mert a* gyalomba van két nagy bálvány hart*% 
Vigyázzon f valakit a9 vízbe ne rántsa, 
Vagy-ia- fogaival a* lábát ne fzántsa* 
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Ri?gődtztak avhalak*, a9 víz zavarodott^ 
A9 gyalorn öblibe majd mind takarodott, 
Faluból fok legény ide rugafzkodott, 
Es a' kötelekbe már fok ragafzkodott, 

Á* Tifza fzéllére húzták a gyalmokat* 
A' halak tsinálták ezekbe halmokat, 
Azon két nagy hartsák hányták itt magokat, 
Farkokkal a9 vizén tsaptak nagy habokat. 

Halaknak fokfágát nem győztük tsudálni, 
Leheteti en-ís volt azokat fzámlálm, 
Haláfzok apraját kezd'ték hagyigálni, 
A* partoiv minékünk oldalt kellett álni. 

Mint egy egy kisgyermek, ofztá'n olly potyká-
Hány tak«ki, utánnok, ikrás nagy márnákat? (kat 
Egy réf hofzfzasfágií, fzép fogas tsukákat. 
Széles Dévéreket, fok apró hartsákat. 

A* Tifztek fogdosták fsak a* kétségeket. 
Süllőket, menyhalat, és förögétskéket, 
Számba fem vették itt a9 kefzegétskéket, 
A ' fejér halakat, és több eféleket* 

Egy Tífzt közelített, a5 két nagy hartsához* 
Gondatlan volt, a9 mint ért egynek farkához, 
Azzal ugy meg-tsapta, hogy dűlt egy fűz fához, 
Véltük Pilátusnak ér vatsorájához, 

Szup'e* 
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Szuperior futott* kezdé abaolválui, 
De mihelyest látta lábára fel-álni, 
Teremtettét fzórni* 's attát kiabálni, 
Kérdezte: a* Burgus t u d - é így kafzální ? 

. Nevetett és felelt vkúty* atta hartsája^ 
Jobban vág, bár mint melly Burgusnak fablylja^ 
Tudom meg-is-kékül postremumom tája. 
De ezt le nem nyeli, bár elég nagj fzája. -• 

Mivel a?'balmokbul fok hal ki-vétetett, 
Ez által mind kettő meg-könnyebbíttetett, 
Víz ketsélyfégére, könnyen vettettetek 
Hol a' két nagy hartsa? már nem vetzkendhetett. 

A' Tifzt ide ugrott , az evedzöt kapta, 
A9 nagyobb, hartsánafc állát úgy meg-tsaptaf 

Hogy hátára fordult 5 farkát fem mozgatta. 
Szólt; meg-tsapál engei&V• hally-meg" illyen adta!. 

A* JSíró-is így bánt a' másik harisával* 
Nehezen emelte ezt hatod magával 3 

Á? Tifza partyára: mert két nagy marhával* 
Vala itten dolgok, és nem egy tsukával' 

' Négy ökrös fzekérre azokat vettette* 
Még~is ezek farka a9 földet .feprette, 
Nagyobbnak fzájába A'gubáját-tette, 
Mindenikünk fzája' n^gyfágát nevette* 

• Qvár* 
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Qvártéllyomba tértünk nagy Victoriával, " 

Vóltunk-is, meg-vallom, nem kevés lármával,. 
Mivel meg-rakodtunk a9 Tifza halával; 
Nem tudtam, mit tegyek ennek nagy fzámával* 

Vagy ötven darabot én fére rakattam, 
Többit a' bírónak , '$ haláfzoknak faagytam^ 
Még fáradfágokért egy aranyat adtam. 
Ezen felül őket jól meg-is itattam. 

Minnyájan én tőlem itten búcsút vettek* 
Ezer köfzönetet mind ezekért tettek* 
Ök mindenképpen«is elégedve lettek, 
Tudom, haláfz lévbe elég halat ettek* 

Még . .aVízakátsom*is JÓ ebédet főzött, ' 
Mivel válogatni halak közt nem. győzőit, 
Füstre a* kéménybe hufis pontyokat;fűzött, 
Sok volt; utálni-is kezdem a'.hál.gőzott. 

Efzettei tormával, a* nagy k< k tsukákat 
Adta-fel; fekete lévbe a5 poty kákát, 
Tzitrohnal kéfzíté a9 fiií hartsákat, 
Kotsonyával pedig füllöt káráfzkákat* 

Etzetbe főzte meg a5 nagy kétségeket, 
Pástétomának-is ezzel adott éket, 
Főzött halak között, több más egyéb .'étket, 
A9 Hartsák farkábúl munkált petsenyéket, 

I t t ek-



Í Ettek-is miiínyájan jó apetitií^sal* 
J, Főképpen kétségét-, 's tsukát nagy gustuséal*, * 

A' hartsa farkához^ bírt &' Hadnagy jussal* 
i Mert éz érte őtct jó" foíma tactussaL 

Szuperior vele itten "tréfálkozott . 
Mutatta hartsával miként hadakozott^ í; 
A' füz~fának-ís mint complementírozotti 
Nagy Vitéz a'hartsa s monda az átkozott 

Szólt á* Hadnagya igaz! űgy meg-vágattattam 
Tőle ; hogy vágását meg nem lábolhattam^ <•" 
Véltem, hogy a* febes mennykötiil tsápattam; 
Mert én itt úgy fzáltam, hogy nem-is láthattam^ 

Nemegyfzer kínlódtam^ éri aVfarzsábára^ 
De ez; ágy r'a vágott a* vizes gatyára^ 
Hogy nem könnyen jutok én e' nyavalyára* 
Nagy írj a' hartsa fark ember derekára. 

El-végezvén egyfzer a' mi ebédünket^. 
Más fzobába tettük itt menetelünket, 
Folytattuk fok tréfás 5s nyájas befzédiififcet̂  
A9 mai haláfz&t mint tölte kedvünket* 

Szóltam: négy órákor ülünk paripára^ 
És majd ki-fétálunk a' fzolök allyára, 
A vagy-is, ha tettzik, mehetünk Tarpára, 
Most pediglen gyűjtsünk minnyájai* pipára; 

' £ Széli 
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Szólt egy Tifzt, rofzót van mostan Tarpa felé, 

Mert hogy a' nagy ár-víz, erdőket el4epé, 
Minden kotymant, árkot f ez fzínig bé-tellé, 
OUy far va% hogy fok helyt lovam bukkottbelé. 

A9 négyet azomba el-üté az óra, 
Kimentünk; udvaron fel-ült ki ki lóra* 
A ' Szuperior ma filé a' Rigóra^ 
Én pedig fel-kapiam a' fzarvas Fakóra* 

Szuperiox fzívét az öröm el-telté, 
Mert fekete Rigóm magát ugy viseltef 

Mintha lejtöt járna, lábait emelte^ 
Tegnap a* fzürkémet, ma eztet kedvelte* 

Elejével földtűi mért ő négy arafztot, 
Hátrullyával való menése dagafztott, 
Ollykor jádzott, rúgott tétül port, *s harafztottjr 
Senkit ki hátán ült, ö meg nem fárafztott. 

Jól látta a* Fakóm, alattam mit tegyen, 
És ennek járása, hogy nem olly fzép légyen^ 
Szóltj ha ezt nem merné járni, volna fzégyen* 
Es ha meg~engedem.., holnap ezen megyén. 

Feleltem: fzivessen, de kemény a* fzája^ • 
Mint több lovaimnak, más-ís a9 zabiája, 
Ha öt meg-hevíti^ M fel-ül reája, 
Jézust kiált hkún: van illy nagy hibája® 

For* 



Fordullyenk-meg föéllótt: mert imádfágának 
Nagy réfze hátra van Brfeváriumánakj 
Mulatfágba tölte' óiráit tsak inának, 
Mert a* haláfzaton fokáig valának* 

Épen hat óra volt, Hogy haza érkeztünk^ 
Sétálásunk alatt fokát nevetkeztíinki 
A* hartsa tsapásról mivel emlékeztünk;, 
Vadáfzatqmjól-is meg-nem felejtkeztünk. 

^ztiperior bé-ment, kezét öízve tétté,.. 
Szemet ház főldgyére a' midőn vetette, 
Breviáriumát a' Bakom meg-ette* 
És már tsak Thécáját 6 a'földrül fzedte^ 

Per amorem Dei !• ki-jovén kiáltott, 
Hly dolgot ki hallott, avagy-is ki látóit, 
Ki-ki r'á tsak nézett, és nagy fzájat tátott^. 
Láttam ábrázattya már más fzínt-is váltott* 

Bé-hívt, bé-is mentem futva fzobájába, 
Látom a* Bakomat 5 's papirost fzájába, 
Páitzával jót ütött rajta haragjába, 
Mi kárt tett? kérdeztem tőle hamarjában 

Breviáriumom 9 imé el-fzággattá, 
És tsak a' Thécáját rágatlamxl hagyta, 
Mivel nagyon kemény, ezt be nem falhatta* 
Páltzáját kezébe itt megint ragadta, 

E z Hogy 
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Hogy megint meg-üti, néki huzalkodott, 

Látván a' bak, mingyárt fel-is ágaskodott^ 
Úgy meg-döíte ötét , hogy cl-tántorodott, 
Ezzel a' fzobábul udvarra fzaladott 

Ificarnatíis Daemon! a9 páltzátúl fem fái, 
Ha ütni akarják, még ember ellen kél* 
Kints tán latrabb állat a' világon ennél, 
Torkossab-is ez mind, Farkasnál, Medvénél* , 

Szóllott: Haza megyek, mingyárt-is fogatok^ 
Mivel itten immár nem-is maradhatok* 
Breviáriumot itten nem kaphatok, 3, 
Következés képpen nem imádkozhatok; 

Meg-vallom, örömest nevettem vóltía-is, 
Mks réfiytül e* dolgot én fajnállottam-is, 
Ha Bakomat mingyárt itt agyon lövöm-is, 
Meg nem orvosolom a' dolgot ezzel-is^ 

Láttam, hogy felette ö nagyon meg-indult 
Már keveset befzélt, mérgébe járt diílt fúlt, 
És még azon jobban haragja meg-ujult, 
Hogy bak döféaetöl majd tsak nem főidre Jbalti 

Gondolkodtam $ baját én mikép enyhítsem| 
Hogy imádkozhasson, abba mint fegíteem, 
És elmúlt jó kedvét vifzfza mint térítsem* 
Hogy barátfágomba megintíen kerítsem* 

Mem* " 
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' Efzemhe jutt itten, hogy a' Plébánoshoz* 

Berpgfzázba küldök, e'Jó;Décá@ushozs 

Breviáriumpt, tudóm tőle majd hoz 
Az Ordinantz, mellyel majd nagy kedvet pkoz* 

i Kl-ment; és általa levelet-küldöttem, 
És abba,. mi tprtént nálam * mind ki-tetten^-
Breviári^mot, vála&fz&t-is vettem, 
A' midőn v^tsorát vendégimmel ettem, 

" A' Szvperiornak kezébe nyújtottam, . 
Itt van a' Confectum, hozzája fzóllottam, ' 
Mert jp kqdvre hozni ©tet, óhajtottam, 
Víg kedvü-is leve, -mihept ezt mondottam, 

/ Bakom; bátoríagát már mostan Bevette ,̂ 
flogy .jStet meg-döfte,, Zsóltárit meg-ette, 
De már minden ¥etkét néki .meg-erigedte,* 
Hartsával $' Tifztet vexálni kezdette. 

Itt lágyan &? Kafza r a akadt fenére^ 
Mert fzölhatott már most ez-js ellenére, 
FeHs vette itten-a'bakot nyelvére, • • 
Kérte, hogy feleilyen ezen kérdésére, 

• A* hartsa farkának fulypsbb*é ••ütése, 
Avagy a'-fzarvatlan baknak a' döfése, 
Rofzfzabb-é fűz-fának tövére esése? 
Mint fzob'a hofzfzának tántorgó mérése. 

E 3 Szólt 



Szólt a3 Szuperior- edgyik kutya más eb, 
A* kézen fzint úgy fáj , mint a' lábon a' feb, 
Ha vizes gatyára ütés esik, a' fzebb, 
Mert nagy tsattanása, azért ez ékessebW 

Igaz I monda a* Tifzt, tartsa a9 farkával 
Nagyon rág, fájdalmat okoz tsapásával, 
Kegy essen bán a* Bak a' reverend áva^ 
Fleptamus genual tsináitatt íMvat 

Hlyen fegyvereket egymás ellen fentek, 
Bár fzártak fzavaik, voltak még-is ̂ zentek, 
Semmi rútfágokat egymásra n&m kentek, 
Végtére aludni minnyájan el-ijientek. 

Más nap korán reggel ki-mentünk vadáfzni, 
Nem öreg vadakra: hanem tsak nyiiláfzni. 
Igyekezzen ki-ki ^ fzóltam, jól pu&kázni, 
Mert bajúfztnyér mingyárt, a* ki fog hibázni, 

Mihelyest el-értük fzélít az erdőnek, 
Jágerem botsájtá mingyárt a' íurönek 
Kopoimat, láttam nagy kedvét kettőnek, 
Mert frissen fzagláltak örökké fürgének, 

Azért-i$ mi mingyárts itt fzéjjel ofzlptfimk, 
Dombokra, parlagra, utakra futottunk, 
Meg-lehetŐs rendel mi lesbe állottunk, 
Taendesen vigyáztunk, épen nem zajgpttunk* 

Tam-
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Tambúr kopom magát itt el rivallotta^ 

A' többi a' fzavát mihent ineg-hallotta, 
Hozzája futottak, mind edgyüt hajtotta 
A9 vadat, 's ezt ki-ki tsak nyúlnak tartotta. 

Én áztat gondoltam, hogy ez róka léfzen, 
Mivel tsak füröbe mindég forgást téfzen, 
A' nagy erdő felé menetelt nem véfzenf 

E* hiedelembe voltam én egéfzen* 

Öz volt, de mar téli fzöribül ki-verdett* 
Mint a' gyenge borjú, fzint ollyan veres lett, 
Egy Hadnagyra bukkott, mivel nem fzürkélleti, 
Azt vélte, hogy borjú, reá lövést nem tett. 

M.eg-íjedett tőle, hirtelen meg-fordúlt, 
Kopókra fzemközt jött, még jobban meg-bódult. 
Láttam febessen fut, mert orrára-is húlt* 
Jágerem úgy futott elibe, majd meg-fúlt. 

De nagyon dobogván 5 az Öz meg-fejtette, 
Szuperior felé itt futását vette,, 
Fel-vonni a' fárkányt ő el-felejtette * 
Mellyért-is Hintáját, ki fem-is füthette, 

Éfzre vette, a& 6z, litván mozdulását^ 
Sebessen én felém vette a' futását. 
Egy dűlt fán akarván ált-tenni ugrását, 
Mihent puskám pattant, tette bakázását* 

E 4 Ha* 
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Kí-ki hozzám fővén, le-ültünk a* gyomra, 
Befzélni kezdettünk; Hárfa itt nyál nyomig 
Akadván, fel-üté, futa egy halomra. 

A* Jágerem azon állott fzerentsére, 
Mert lövésem után jönni akart erre, 
A' nyúl majd tsak nem jött flintája végére* 
ííarikákat-is hányt flintája fültére. 

Süldő nyűl volt, a* mint immár edgyütt váltunk, 
A^Tífzt, ?s Szuperior, mért nem lőttek, ízéltunk^ 
Orrok alá bajulzt, mi mingyárt-"mázoltunk, 
A* nagy nevetfégbe itten majd üteg-holtunk. 

Én bizony borjúnak, fzólt a* Tifzt, esmértem,. 
Azért a'- puskámat ho'zzája fem mértem, 
Sőt hogy tsak mennyen-elf otet fzépen kérten^ 
Ei-is ment febessen, így tzélomat értendő 

Gondoltam, valamelly parafztnak kárt tefzek, 
Mert ha agyon lövöm, más borjut hol vefzek^ 
Lélek esméretbe ment foha fem lefzek9 

| í a most nem-is, másfzor öz: húst talán efzek* *• 

- Afmus ad lyram voltam, ezt fzéllotta 
A9 Szuperiorí és maga meghallotta, 
Hogy 6 fel nem húzta a' fárkányt, mondott*, 
A% özet héjába fokál- erányzoita. 
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$S mar mefzfze el-is ment, mikor éfzte vette, 

Fel-is húzta mingyárt, 's pofájához tette 
A* flmtát; de immár azt meg-nem löhette, 
Mert a* kopó többé r?á nem térítette. 

Votumot nagyot tettg mpndáitt magába, 
J3ogy másfzor avflintát nem hordgya héjába, 
Sárkánnyát fel-hűzza othon a- fzobába, 
Ügy várja az özet jönni állásába. 

Egy aránsú úton, fzólt a- Tifzt, mi járunk. 
Ha fáradozunk-isj tsak egy a* mi árunk, 
Akár honnan mi V fzerentsére várunk, 
Tsak egy aránt telik a? mi kintscs tárunk, 

A* midőn a' hartsa farkával meg-tsapott, 
A ' Bak tűi Atyasád' akkor döfést kapott, 
Ritkán vét a* kot^ka mi kettőknek'hatot, 
Hanem inkább mutatt a' hat helyet vakot* 

Ma-is én az özet borjúnak esmértein, 
Nem hogy még meg-löném,íöt fzaladgyon kértem^ 
Azért ~is Hintámat hozzája nem mértem, 
$lelJyért-ís pofámra mázolt bajufzt nyertem* 

Attyafágod pedig tudta hogy legyen öz, 
(rondoltá J a- fzakáts hogy ebbűl majd fütt 's főz, 
^Talán fzagolta-is, melly jó a' tzím^r göz, 
Qrult, Jágerfégbe hftgy engem majd még-gyou 

E 5 Ugyan 
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Ugyan azért,kapta frissen.a' flin táját,-

Fel nem vont fárkáanjral, tzélzk..lapocskáját,..' 
' El-fzalad*t m% éfzre vette a hibáját, 
Már most koronázna fzint úgy bajúfz fzáját* 

Sok ideig egymást eképpen vexáltákf 

Mellyike jobb ppsjcás azután próbálták, - - * 
önnön kalapjukat egymásnak fel-hány tik, 
Ha romlanának*ip, <5k áztat nem bánták* .-? 

Á9 Hadnagy magáét elöl fel-vetette, 
Szuperior lővén, azt űgy meg-frétezte, 
Hogy foha a9 Hadnagy már hafznát nem vette. 
Mert egéfe rostává a' lövése tette* 

fil-dűlve nevettiik5 hogy illy pórul jára, 
Fej tsóvilva fütyelt, nézvén kalapjára, 
Bezzeg volt most gondgya puska fárkánnyára, 
Szóllott: rá-is akadt lövése tzélly ára* 

Károm Atyafágod annyit ne nevesse, 
Hanem magáét-is már mostan fel-vesse, 
Én-is majd mint lövök, kérem áztat lessé, 
Ha meg nem találom, orromat el-messe* 

Fel-veié, arra lett* a9 kalapnak fzáita, 
A? merre Hadnagynak vala az ö álta, 
riiniája végére fi azt rá-is várta, 
JU sgéfz teteje ki-dőlt; úgy találta* 

Fel* 
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Fel-kapván^főldrül, £ kefébe adá, 

Látván a* kalapját Szuperior, monda, 
Piabolkm L^rm I teve most gazdagá, 
Hogy jobb puskás mint o% már most nem tagadás 

Katzagtuk * mert néki más kalapja nem volt, 
Hogy ujjat vehessen , nem vala itten bolt t 

JMár tsak ha, rqfzf^t-is, adgyatok, kérve fzólt* 
Ki-ki nevettébe itten majd meg nem hólt, 

Szolt a'Hadnagy: ebbüi Quaárátusttsinálok, 
Vagy mint Ároné volt, két fzarvut formálqkf 

Avagy magaméval, ha tettzik fzölgálok3 

Fejemre egy tsákót vahhol találok. 

Jobb ha Hadnagy lkam, fzolt ? Kaskétet munkáls 

E9 majd a* ta^kóiiáA *' fején jobban il l , 
Betsületi.re4s, lm fel-tef?it Q' váll* 
A' Gróff egy kalapot! nékem, ra^dtsak t^lil, 

Szóltam t kalapjaim vannak mind Qváfztlikkal, 
És adjufztírozva fzéles nagy máslikkal % 

Mosttsak tégye-fel ezt, bár vagyon nagy likkal* 
Tán! tán Quartélyombafzolgilök másikkal* 

Erre mondám; mennyünk! mentünk-ialietve, 
Mert tudtam * hogy meg-lefz afztalom mái vetv% 
Vexálták ak egymást, tovább-is nevetve, 
Egy tréfa fzo fem volt tötök le-nyeleive* 

A' 
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A* Szuperiornak kalapja vállára 
Le-esett, nem illett már feje búbjára, 
Úgy tetzett, hogy nézek Zsidó gallérjára, 
Skatulák illettek volna a' hátára. 

Q x'ártélyómba érvén 5 vélek meg-nyugodtam5 

Én egy űj kalapot mindenkor tartottam, 
Kihozván, jó lefz-é? nem tudom, mondottam, 
S a' Szuperiornak kezébe nyújtottam. 

Igen-isjó, monda: vette köfzonettel, 
Mást adtam Hadnagynak, egéík kéfzöletteig 
Meg-köfzöate ö-is minden betsűlettel, 
Szóit-is, be jól jártam iilyen tseréletteL 

Ebédnél jól ettünk, mert ki-ki éhezett^ 
A* Szuperior itt most-is ne vetkezett, 
Fogott a' Hadnagyai barátfágos kezet 9 

Azömba a5 Stábtul Ordinántz é*kezettr 

Regemgnt dolgába egy levelet hozott, 
Mustránk közeikvén, e dolgot okozott, 
Bzekbe Óbester immár fáradozott, 
És levele által velem tanátskozo$t„ 

Szuperior vélte, hogy ujfágorn lenne 9 

Melly nálam létébe tán változást tenne, 
Nem kíván gátolni, mingyárt haza menne, 
Feleltem, femmisintss és tsak bátran enne, 

Re^e« 
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Regement dolgai közöltetnek .velem*, 

írásaim között azokat fel-lelemr 

Dél után meg-írom* váláfzló levelem^ 
Hogy azokról minő bennem az értelem. 

Kértem, .továbbá*!* 6 nálam maradgjori^ 
Hogy kezdet Curája félbe ne fzakadg/on^ 
llly gondolatokba épeii ne fáradgyon* 
Tsak mulassa magát 9 fé tállyon, vígadgyon*"' 

Szólt:,ha tsak ennyibűi tehát af dolog ái 
Del után a' Fakón Tűitekkel kirfétáL 
Feleltem, hogy ezzel ,q nagy dolgot próbálj 
És oka ne legyek, ha köyeti haiáL 

Kértem-is hogy ebbe fzavaraat fogadgya, 
Mert ha itieg-hevíti, 5s öttt el-ragadgya* 
Cunositásnak, árát majd meg-adgya^ 
Hogy férfiú volna* azt-is meg-tagadgya* 

Űlly őn a'. Tsínosta, vagyis a9 Rigórai 
Mert haieköL ezen kemény fzájá lóra, 
Bízoiinyára éri boldogtalan óra9 , 
Tsudállóm, nem halgát ennyi kérő faóra* 

Nem;alája való, minden Tifzt mondotta* 
Héjába Volt a9 fzó, magát meg-baklotta, 
Mivel nagy lovasnak ő magát tartotta, 
JSem fárkányf fem Ördög, ezeket ízóllotta. 

, ; „ • : ' * .. ' V é & * 
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Véffíéie fikttkcl kértm, vígyázzanat 

Reája főképpen, hogy ne nyál-gallyának , 
Tsendessén járjanak , ne kiábállyanak, 
A ' Tslntalaafágnak íííöst békét hadgyanak, 

li-hozták a' fakót, fe le l t á* hátára, 
Mert.fel-űíní engedd fzépen ö ííiagáta, 
S2erenísét kívántamfejére, Ymtyára, 
Kerefzteket háíiytam végre Indultára, 

El-meníek, én pedig az íráshoz fogtam, 
A' Szuperiorról fokát gondolkodik?^ 
írásimat miként régére hajtottam, 
Katonát válafzfzal vífzfza botsájtottám. 

Egy belső indulat nyughatatfamtott, 
Melly gondolkozásra engernéí indított, 
Szuperiort féltem, azért háb'aiítótt, 
Hogy Tifztekkel vagyon5 tsak a* bátorított® 

De tudtam, hogy ők-is5 nagyon tsintalanok, 
Nyargalózni fognak, léfznek gondatlanok, 
Kiket iffiűfág élefzt, mind ollyanok, 
Ezek-is mint mások* tsak olly ártatlanok. 

Frissen két lovamra nyergeket vettettem^ 
A9 Tsínost utánnam lassan vezettettenfi, 
As Rigómon magam tsendessén ügettem, 
Allyig ezer lépést Qváriéllyomtul tettem* 

Lá-
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Látom Sznpenor* mint a' fzélf ugy nyargalj 
Ügy megy, kit mint Tatár hajt,vagy Török farkai^ 
Lába lóginyázott, verte fekót farkai^ 
Ha le veti, mond'tam , nyakát fzegi/fi meg-l^aL 

Mind a5 két Kengyelit, Iába el^vefztette. 
Kezéből a' Kantár fzárt kí-ereíitetíe* 
Kalapját fejébüL rég már el-ejteMe,..-
Tsudáltam eédig-is hogy la nem vetette*. 

A' Tifztek utániia lovok halálába 
Jöttek, de nem értek koránt-is nyomába, 
Mert fakóm nem faiott, hanem volt Mltába5 

Meteus lova fem volt illyen faltába*, 

A' fzántó-főldeken rúgta a* rögeket* 
Szikrázott patkója a' hol ért köveket, 
Szökdöste árkokat* 's a* magos gyepeket* 
Griff madár fem tefzen illyen fzökéseket. 

A' volt jó, hogy 6 a9 nyereg kápájába 
Ragafzkodott, V tartá keménnyen markábaj, 
Lankadott ereje, láttam, két karjába, 
Le-kell esni néki, gondoltam! héjába* -

Jt mint ezt gondoltam, af levegő égbe, 
Láttam, hogy már repül, nem ül a' nyergébe* 
Mint Icarus le-Is eseít egy femlyékbe, 
Haf Istennek még-is nem esett mélyfégbe. 

Min-
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Míngyárt itt mínnyájan melétte termettunk 

Véltük, hogy tán lába ki-tört, meg-íjedtünk, 
De maga fel-állott, azon örvendettünk, 
Mindenképpen rajta itt már fegítettünk. 

Egy a' fart törlötte Reverendáján% 
Más vízzel mosta4e azt ábrázattyáruV 
Fűvel a' Katonák törlek fárujárul* 
Szépen le-fésülte egy azt a' hajáruU 

Szóltam hozzá: de nem adott feléletét* 
Hanem nagy fzemeket reám mérefágetett. 
Gondoltam, férvéstnyett,mert nagyon refzketett, 
Vagy-is azért nem fzól5 mivel meg-íjédett, 

így] lévén a' dolog, leg-jobbnak tartottam., 
fia Kotsin fog menni, mégis fzólítottam 
Itten egy Katonát3 nyargallyon, hajtottam^ 
Postilionommal jőjjön-ki, mondottam. 

Hogy a' Szuperior e' fzókat hallotta, 
Nem kell nékem Kotsi, ezeket mondotta;, 
Látom, itt a5 fzürke, rá ülök fzóllotta, 
Talán Kotsin ífterini fzégyennek tartotta; 

Nagyon meg-örültem, halhatván fzőzattyaí* 
Kívántam mindenbe tenni akarattyát, 
Vefztcni-is kezdé fzívem már bánattyát, 
Hogy baja nints, áldom mindeneknek Attyáu 

Kér-



Kérdem ; h ogy mondgya tneg^fáj dalmát érezné? 
Eret vágni rajta ha nem kellene- é ? 
Vakmelly tincrurét ö be nem venne-é? 
A* m e ^ j bágjadtíagát meg-erősííené* 

'Szállott: áz istennek BáasBőn iitBo(ég9_• 
Kegyelmemé^tar to t t , és fzerentsétleaféjj 
Engem épen nem ért > hanem az ijedtfég 
Oka, hogy fzívemre ízállott erőtleníégv '•'- • 

A' Tifztékre nézvén, fzóltitt.Fos keluoties? 
Az ember élete nem tuúgyátok^ mit tefz. 
Azt tartjátok, hogy ha ember véfz, veréb veíz, 
És helyette pontba mingy árt más ember lefz^ 

A" lovam zabláját mért meg nem kaptátok* 
Mirid ördög az annyát , hogy vifz, jól láttátok, 
De vefzedeimemre ti tsak fzát tatátok, 
Vefzfzen illyen adta Papja, tán moh d't átok, /'•_ 

Igen bizony, fzőltak; ki monda: a' Fakó, 
Hallottam, hogy jól fútt, 's felette fzaladó, 
És hogy eleibe nem-is hághat más ló, 
Mingy árt meg-íuttaiom, 's meg-tudom ha val& 

Nem de fokfzor kértük, hogy eztet ne tegye* 
Szerentsétlen léfzen, fzívére azt yegy^ 
Tudgya a' FUgement, tudgya egéíz megye, 
Mint ragad/ha éri a* farkantyu hegye* 

F Sar* 
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Sarkantyújanintsen, azzal nem döfhette, 

De .a* két fark á ra i , láttuk mint ütötte, 
Mind a 'ké t oldalát fzüntelen döngette, 
Lötyögött a' hátán, mint Pap ott úgy ülte* 

Sött mikor meg-lódült, azt éfzre fem vettük, 
Tudtuk el-ragadgya , mi-is erefztettiik, 
Azért lovainkat, de bé nem érhettük; 
Leg-alább kalapját a' földrűl fel-vettük, 

így jár, a1 ki maga akarattyán indul, 
És minden rofz lovas a' földre le-is-hűl, 
Elysiumon is, jó hogy nem jára tül , 
Jobb ha olvasóhoz, mint kantár*fzárhoz nyű!# 

Nevetett, és fzóllott , ti nagy Lurkók vagytok, 
Láttyátok bajomat, békét még fem hagytok, 
Lovaglásomba-is engem ótsároltok> 
De meg-vallom, igaz, valamit mondotok. 

Kételkedtem, hogy olly kemény volna fzája, 
Láttom , hogy jó erős fzájába zabiája, 
Gondoltam , karomnak sihtsen még hibája, 
Meg-tartom, tán nem lefz Plütó viperája. 

Mostan immár mondom, nem ló hanem Sárkány, 
Az orofzlánynál-is erossebb alkotmány, 
Lett volna előtte bár korlát vagy párkány, 
Ált fzökte volna azt* valamint vilimlány. 

Vitt-
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Vitt-isö engemet ollyan febesféggel, 
Hogy két fzemem meg-tőlt könnyel fetétféggelf 

Ágyú golyóbis fem megy olly erősféggels 

Meg-is tölte. fzívem forró hevesféggeL 

A9 két fülem fütyelt, mert nagy fzelet hajta^ 
Már áztat fem tudtam 5 ülőkké ínég rajta , 
Bennem tsak a ' lé lek immáronvfohajtav 

Olly nagy kínra hozott ezen vefzett fajta. 

De hova let t , talán még mostan-is fzalad* 
A* mint velem futott f ha most-is . úgy . halad*'' 
És a nagy futásba hogy ha meg nem fzakad s 

Konstantínápolytól ma nem mefzfze marad* 

Szólt a' Hadnagy: othön már abrakját efzi 
Mert tettzik fzájának az abraknak fzefzi % 

Ha tettzikj hátára holnap meg fel-vefzi,. 
Már nem farba, hanem majd köre le-tefzu 

Vefzfzen-el V dühös Tzerberus fárkánnya* 
Az én testem foha többé 6 nem, hánnya, 
Üllyön rá olly hogy él , a' ki áztat bánny% 
Majd végére* jár e z , életét nem fzánnya. 

Szóltam itt: kértem én5 ne üllyön hátára, 
Kemény fzájú? juthat -élete fogytára, 
De nem figyelmezett baráttya fzavára, 
Le-veté'^ majd tsak nem jutott halálára* 

F a ' A&« 
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A&fzónjrnak és Iának hinni' foha' fem kell, 

Tele rannak ezek hamis erköltsekkel, 
Tslnnyán berelTálni kelletik ezekkel, 

' Tudni kell, hogy bírnak ok melly terméfzettel. 

Az Mzfaony Urának ísókkal kedveskedik, 
Pedig idegentűi mellyé tejesédik. 
Mézes fzavaival mikor hízelkedik, 
Az Urához fzÍTe akkor hidegedik* 

Midön-8tt' fziVének?és lelkének mondgya? 

Tzinkussára akkor Tan leg-nagyobb gondgya/ 
Ezt tarííya okosnak , az Ura boiondgya. 
Holott & Tzinkussa tán tsak világ rongya* 

A9 fzép 16.ÍE magát hadgya iímógatni, 
Lehet fötöl farkig testét tapogatni, 
Meg-engedi magát fzépen patkoltatni* 
Még-is nyergeltetni, 's fel-zaboláztatní# 

Az Urat tsendessen fel-vefzi magára, 
Mintha lejtőt Járna, ngy hág a' lábára, 
Kéfz S mind fétálrii, mind tiaenni isatára, 

• Semmi ro& erkolts nínís ÍIYSL homlokára*. ' 

De a* rofz terméfzet hamar fei-indíttya, .', 
És Fantáziája vadfágra buzdíttya, 
•Mihent rázza fejét, és- fülét konyíítya, 
Addig hánnya'ürát , míg le nem hagyíttya. 

• De 
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'De V kotymkny korul olly foka mit állunk, 

Üllyön a9 fzürkére, majd haza fatálunk, 
Nints mefzfze a* falu , itten 'mit járkálunk, 
Még ma vigan lefzünk, 's vígan vatsorálunk. 

,.. Mentünk; 's itt a' Hadnagy a*lovát ugratta, 
Ki-ugrott alóla, azt addig zaklatta, 
Tettzett az. én nékem, hogy ott' gyalog hagyta*,-. 
Mert a9 Szuperiort már nem vexálhatta. 

•Nevettük felette, 6 meg irűlt pirult* 
Tsudáltam , olly könnyen hogy lovárul le-htilt, 
Jó lovas let tére, hogy a' földön el-nyűlt, 
De meg-esett: lova futva haza indult* 

.•'Az Ordiaántzomn.ak ültettem lovára, 
Mihent Qvártélyómnak értünk udvarára* 
Monda: ötvent 'vágat a' Lova farára, 
Mivel ott kL-tétte világ tsuffágára*' " .• '•'•' 

Szuperior monda: ezt mi érdemiettük, 
Nem a' lovak, hanem mi a' hibát tettük, 
Egy húron pendülünk, már most el-hihettyüks 

Én a' posványt* az Úr a'földet térdeltük. 

Nem fzégyen a' Papot , ha a9 ló le-veti, 
Mert ritkán jár lovon , ezt könnyen teheti, 
D e ha egy Katonát a' porba temeti, 
Nem ok nélkül már ott' a' világ neveti* 

F 3 'Vatso-
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Vatíóra felett-ia egymásnak fzemére 

Hányta mindenike, a' mi jött nyeivére, 
Hogy a* Szuperior jött megint kedvére* 
'Öm'item „ "aludni előmentünk végtere. 

: Más nap a' négy Tifztek tőlem butsut vettek, 
Mivel a9 Mustrához ők- is kéfzülgettek, 
Szuperiorral-is fzint eképpen tettek, 
Meg-követték; hogy ok vele enyeigeítek* 

Szuperior nálam még ott nap mulatott, 
Szerette, békével hogy favót ihatott. 
De még jobban aztát* hogy lovagolhatott, 
É s h ogy itt fenkitül nem háborgattatott* 

Ez ott nap minden nap kétfzer ült fellora* 
De nem mert fel-ülni többé a' fakóra. 
Hanem a' fzürkére, avagy a' rigóra 
Ü l e , és míg fétált, bé-tele két óraf 

Hogy az frany érre jobban van, mondotta, 
Á9 farzsába-is ott9 itt még nem bántotta, 
Pedig Kerefzt tsontyát fokfzor úgy rántotta^ 
íiogy nagy fájdalmába könnyeit ontotta. 

De a? hatodik nap s a* mint el-érkezett, 
Kávé után velem öfzve ölelkezett, 
Butsúzott, meg-tsókolt, fogott velem kezet, 
El-meat; otthon lenni az nap igyekezett* 

Ár-
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Árván hagytak :' éltem megint unalomba^ 

Mert vendég ritkán^ jött ezen Qvártélyómba, 
Hogy ha nem olvastam, fok gondolatomba 
Gyakorta Morpheus merített álomba. , 

így töltöttem én itt harmad-fél efztendöt* 
Minden társasfágtu! 9 's barátfágtul meddőt, 
A' nagy űnalomtul jo hogy fzarvam nem nöt* 
Ezek után immár értem vígabb időt. 

Míg pedig itt laktam, más történeteket 
Nem értem; axért-is lebírtam ezeket, 
Örvendek azoknak ha töltöm kedveket, 
&* kik gyönyörködnek olvasván Verseket, 

J^őltek Teliéntetes Nemes Beregh Vár* 
megyébe á? Tifza haton, vagy-is aU 
ma huppanáson Badalai Qvárté* 
lyomba 1765. efztendöbe^ 

f 4 Igaz 
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Igaz fzeretetnek hármas kötele 3 
a' mellyel' 

•xf *-midőn Te&éhtetes , Nemes és Nemzetes Pók^ele-
ki Kendé Nepomucéna jdfzfzimy, Tükévt*Us, 
Nemes 9 Nemzetes és Fitézlö Otskói Otskai Fe-

4 fentz Ürnak, kedves élete Yárja ^ maga ptfv^^k 
Szent Innepe napját ülhné, imígyen kőtőií^-s-tg 

. Gróff Gvadányi József Magyar Lovas GewuUs 
1738. Efztendöbe, Zfc&r havának \<m nűpjchtm 

Szent Nepomuk napját * 
Istennek áldását, 
Soha fe érhessed, 
És ne-is vehessed, 

" Gy a k o rta é r h es s t. d # 

Bpven Lc vehessed t 

Szívednek fájdalmat t" 
Istennek haragját* 

Rajtad a' nyavalya , 
Kerefzt, j4rom, iga , 
Szüntelen maradgyon f 

Minden uralkodgy'on, 

Muízka vagy, de ne légy, 
Réfzt te foha íe végy 3 

Isten orfzágaban, 
P araditsomában f 

Soha fe maradgyon f 

Ne*is uraik odgvon, 
Istennnek áldása, 
Rajtad Szent iwalafztya* 

Az ördög markában, 
Pokolnak kínnyában, 
Örökké vígadgyái % 

Mindég wralkodgyál. 

u~ ̂ pmmmmmmr® 

Meg-vaÜo.m, hogy e?en Verseimet,leg-aíább harmimz efz-
tendők előtt munkáltam, és több név napokra-is al-
ka^mazeattam., fok kezeken meg-is fordultak, láttam-is, 
hogy músok*is magokénak, tulajdoiiitocták, én pedig 
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Sokaknak Kérésére 

E G Y S Z Á N K Á Z Á S N A K 
két sorú Versekben tett 

x E - Í R Á s A. 
a* melly tartatott, Hal-havának 24, napján, #' Versek 

pedig kőitek Kos-havának 10. napján 11%%-ban, 

J P ársáng három végső napja el-érfcezett, 
Bachusnak áldozni minden igyekezett. 

Egy Uri báz főkép ezen nagy ínnepre 
Fekkéfzűlvén vára feles vendégekre* 

Ezek olly fzámmai is oda fereglettek ? 

Hogy vélek fzobái majd mind tele lettek. 
Égett-ii> a'fzent tűz mingyárt konyhájábas 

Áldozat lett a' mi volt Kamarájába* 
JMéfzárfzékböl az Űr ezt fzaporítatta, 

Majorjából a 'fok barom-fit hordatta, 
Pofaár-fzéken fórba áltak a' lámpások 9 

Örült fok fzív, mi vei nagy volt ragyogáfok* 
Főkép ollyan torok, melly volt Héctikába, 

Örvendet t , hogy réfz§ lefz e9 Pat ikába 
Palota közepén építek az Oltár t , 

Tsak az áldozatra már itten minden várt* 
A' Templom fzolgáí ezt fel-is hordották, 

Mármirt'den kéfzen van , Uroknakmondották* . 
Ki-is vendégível le-ült körülötte, 

Áldozattyát £? ívből, ő vélek : köztölte* 
Ajtatossan folyt ez; és vala fzentféges, 

Mivel minden gyomor vala egésféges, 
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Főképpen áldatott azért Bachus neve, 

Mert finom, 's édes volt gyümöltsének leve, 
ÍTel-is gyullafztá ez hamar a' fzíveket ? 

És pirosra festé a* halvány fzíneket. 
Egy űj magyar Chórus azomha bé-jöve, 

Melly több buzgófágot még beléjek lőve* 
Mihent fzép nótákat ok penderítenek, 

Foháfzkodásokra mingyárt gerjedének. 
A' fiatal lábak leg-inkább vifzkedtek, 

Tsak okét halgatták, már nem ittak ettek. 
Óh! az áldozatnak bár tsak lenne vége! 

Szóllottak: mivel már tántzra ízívdk éget 

öregebbek el nem hagyták a' helyeket, 
Korul járattatták vígan a' kelyheket, 

Ki fok bűnbe vala, űgy üresítette, 
Hogy már mint doglő juh, fzemét merefztette. 

De ugyan tsak minden folyt fzép nyájdsfággal, 
Mindenhez Ház Ura lévén barátfággaU 

*S hogy vendégeinek még jobb kedvet tegyen , 
Szólt: fzükfég dél után hogy fzánkázás légyen. 

Gyertyák világánál a' Bál tsak kezdődgyön, 
És illy rendtartással ez Innep végződgyön* 

Jónak állítottak ezen gondolatot, 
Mert Bachus fzentLelke már beléjek hatott; 

Fel-is kőítek hamar ők az áldozattól, 
|£énfzerítteitek-is a' nagy pohará t tó i , 

Mert 
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Mert a' fzent áldozat felfújta gyomrokat, 
'S mivel igen gyakran öbliték torkokat s 

Ki ide , ki oda bűn óldozására 
Futott ; esmérete ki~tifztítására. 

Ki-menvéii buzgóan mingyárt-is tifztűítak , 
A ' halálos bűnök darabonként húltak. 

De a* botsánandók fzélnek é rez te t tek , 
örvendettek,hogy így raeg-kő enyebbűlhettek, 

Viízíza-tértek, és egy fzobába bé»gyültek, 
Mivel buzgóíágtól nagyon meg-hevultekj-

Azért Arabs babnak levével magokat 
Enyhírek, 's el~ végzek ajtatosfágokat. 

Az alatt tízenhat fzányok rendeltettek, 
Az Innep voltához fei~ékesíttettek, 

Edgyike Tzethalnak lenni látzattatott, 
Másika meg Syrént ufzásba mutatott, 

Argonautákat egyre ábrázolták 
Úgy; mint midőn'ezek Colchist meg-hódolták* 

Emez Phaétonnak lenni ^képzeltetett, 
A* mks meg , hogy Gálya vclna, ítéltetett* 

Egy pedig ki-metzve ugy vala f mint Sárkánj , 
A ' me'lynek torkába lángozott villámlány?, 

Volt olly~is , hogy vélnéd, mintha fzarvas futna, 
A* melly azt kívánnya?hogy forráshoz jutna 

Leg-fzebb vol t , a'mellyet Neptunusnak hívtak. 
Ezen vízi Nymphák az habokkal vívtak. 

A7 ki 
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A7 ki ki-gondolta művöket, volt nagy éfz r 

Ki pedig munkálta ? volt ' mestedeges .kéz* 
Az első 5s utolsó köz fzánok valáiiak , 

Tsak a9 Muzsikások ezekre fzálának* 
'Rajtok vörös* fejér, zöld záfzlók lobogtak, . 

Kibe négy lovakat, kibe kettőt-fogták. 
A5 mellyek fzőrokbe nagyon külömböztek* 

Mellyért-is a* nézők -fzemekbe ütköztek,. 
Sok almás kék vala, némellyike babos. 

Sok mint a' Márvány kő, olly formára habos, 
Arany fzínö Pejek, fekete ferenyel, 

Szint -illyen farkakkal tele voltak kénnyel* 
Á5 fzaryas fakók-is tsíoosak valának, 

Büfzkén lábaikkal mindég kapálának* 
Setét Pejek pedig voltak piros orral, 

Senki rajok fzemmel nem nézett komorral. 
A5 fárgák homlokán mint tsiilag fejér fó.t, 

Vagy iily fzín faofzfzu Hóid orrokig vonva volt* 
Feketéknek térdtől fejér volt négy lába* 

Mintha öltöztették volna harisnyába* 
Vas Deresek pedig fekete fejekkel, 

. Szépfégért küfzködtek a' fzeretsenyekkeL 
A ' vörös Deresek Rózsát képzelteitek, 

Zsufa Fakók nyíló Hajnalt jelentettek* 
Almás fzeg fárgáknak, len*-izín volt a' farkok* 
. fjasofiló ferénnyel bé-takarva tarkok.. 

Mint 
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. Mint Leopárd olly volt> Boníaknak a'-bőrök,. 
Seregély fzürkéknek, vegyesedéit fzőrök* 

Fejérek fénylettek mint a* fzironyos hó9 

Mind ezek közt nem vol t , égy-is gatslba lő. 
Ezek közt Hazája foknak volt ..'Persia,. 

Soknak Ázsiába fekvő Církásiá,., 
Születése fő)dgyeT mellynek vala Erdély* 

Ki-tettzett:. mert fzép volt, tiizes-is^ és kevély* 
A" kos orrűakat Neápolis fzúíte, 

' Nagyfágokon minden fzemnek lett el-hfilté. 
; A' barna Fejeket Madricba fzerzétték, 

Grand deBspangnyöktól drága pénzen vették. 
i Sok került Moldvából, 's Havas all-föl'dgyérol, 

Ukrajna* V Lengyel Orfzág mezejéről. 
Tsikófzták fókákat Hazánk fok pufztáján, 

Hortobágy,-fianátus, Mező hegyes táján, 
Mel lyeke ta 'Pes t i v : ? s Győri Vásárokon/ 

' Meg-vettek az Urak, nem, óltsó .árokon« 
Tündöklőitek' rajtok . a' drága fzerfzámok^•• 

Phrygyiai'munkák, valának'fok hámok. 
Sok pedig látzatoit olly ékes munkának, 

Hogy'müvének lenni tárták Árachnáiíak* 
Az atzél pléfaeket Angliából hozták,. 

Ezüstből valókat Parisba dolgozták. 
Ezekre nagy 's apróbb , fok tsörgöket vártak^ 

Fejér Medve bőrrel, fok lovat takartak. 
Orofe-
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Orofzlátty bőrrel-is némelly bé-fedetett, 
Kire pedig Párdutz, vagy Tigris tétetette 

Fejeikre raktak magas bokrétákat, 
Ingottak, mint mikor fzél hajt vitorlákat. 

A* mint már minden fzány, eképen fel-keízűlt, 
ÍVíelly vendégnek mellybe bé-üini íetzett, ült. 

Itt az első fzánba űliek Trombitások, 
Kez Dobossal: nagy volt az ö Urmázások. 

Mint Madárnak féfzkét a' végsőt építéc, 
.Mohokkal, 5s zöld fényű gallyakkai fzépíték. 

Ebbe a' Tzigányok bele kukorodtak, 
Mert Vurst fzányonülni ok nem bátorkodtak* 

Mint Rigó fiaknak, látták tsak fejeket, 
Tsókáknak-is lenni képzelték ezeket* 

A' Franízia marsot fzünet nélkül vonták^ 
Hogy ballattassanak , fzájokkal-is mondták. 

Az Úrnak házától így el-indulánakf 

Elöl a' piatzon, fel V alá forgatlak* 
Felette febes volt ezeknek forgása, 

Helénának az Ö el-ragadtatása 
Képzeltetett tolok: fzépen-is mutatták, 

A' ház Kis^Afzfzonyát mivel elragadták, 
'S Parisnak vetették ötét az ölébe. 

Mintha üldözőktől ez volna féltébe. 
A ' fzányok Várasból ki- fzaladtak vele, 

A' fok nép utánnok itt futásra kelé; 
Nézte s 



Nézte: egy nagy réten, ök mint nem forganak, 
Borostyánt fejekre egymásnak ofztanak; 

Mivel Helénával nyertesekké lettek^ 
Ellenfégeiken diadalmat vettek* 

Közel ezen réthez vala egy fzéles tó, 
Mellynek jegén immár el-olvadott a' hó* 

Mert Titán magassan nyargalt már az Égen, 
Majd egy ara fztnyi víz vala itt a9 jégen. 

Nenrt volt mély, egy réfnyit mért tsak vize nyárba* 
Sártsák úfztak benne, és békák a' farba. 

Ök nagy bátorfággal e* tónak jegére 
R'á hajtottak; 's a 'mint értek közepére* 

Dirib darabokra a' jég töredezett, 
A'„lovak fzemébe a 'v íz fetskendezett, 

Ropogástól f
 9s e t től , nagyon el-bódultak,'. 

Itt egy ló, 's ott egy fzány, a' vízbe fordultak* 
Nagy lett itt a ' l á rma , nagyobb az ijedtfég, 

Mert vélték, hogy fok öli volna itt a' mélyfég; 
És "hogy el-merűlnek ennek az öblébe, 

Fognak mingyárt jytni Ábrahám keblébe, 
A ' j é g darabokkal a' lovak küfzködtek, 

Vágták lábaikkal, hortyogtak praízfzögtek/ 
Végtére lábokkal hámba keveredtek, 

Szánnyaikkal jobbra » V balra tekeredtek. 
Kévé? fzány-is vala, a' mclly fel nem fordult, 

Paris, Helénával, többi-is vfcbe hűlt. 
Le-
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Lehetett itt látat, fok fetét Ecc1»psist, , • 
Minden féle fzínű papir onasé pixist. 

Olly fejér tükröket* mint az Alabástrom, 
De ijedt fairekre fzükfég vó.t a flastrom* 

Futra-is mait & Nép itt fegítfégekre, 
A' Dániákat mingyárt feUvették kezekre* 

Ki-emelrén őket a* tónak partján^ 
örültek, nem juttak éltek vég pontyára. 

Sok Gavalér köztök mind addig máfzkála, 
Ki-jöttére utat míglen nem talála. 

Mint Zsákot parafztok hátokra fel-vettek 
Sokakat: jég közfil.a'. fzárazra tettek. 

Itt addig habutzkolt a'Tzígány Chorus-is3 

Szerentséssen míglen ki nem jöre ez*is, 
Ki-pökték fzájokból a* farát és jeget; 

Hogy oda nem vefztek,- áldották az'eget. 
Szóltak: fzent Léleknek az ö' fugárlása,' 

Mentet* meg haláltól, *s fzent János áldása 
Szeretnek bennünket a' fzűz, fzent Angyalok, 

A* tóból, 's jég közül jöttünk ki általok, . 
Fogadást-is tettünk: fzent Létániára 

Hogy pénzt'fogunk adni, érrén Galanthára, 
Azok*,Nóta faji épen meg nem áztak, 

Mert mint két fzemekre azokra rígyáztak. 
De annyát' mindenik. annak károm]otta, 

Ki fzánkázni jégen első .javaslotta. 
Végre 
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Végre a9 Parafztok már fsak a' lovakon 

Segítettek, 9s a' fel-fordult fok fzánakon* 
A7 jegek két felé tolattak" rudakkal,: 

Ezek közt mehettek bátran már lovakkal 
A'Kotsisok: mivel űr vala munkálva, ' 

Mert minden jég darab el-vólt tafzígálva* 
Kínálás nélkül-ís a' fzánakba ültek, 

A' Városba mint a' vert had, úgy repültek. 
De nem volt'ez tsuda» mert nagyon meg-áztak* 

Mint a\ nyárfa levél dederegtek,^ fáztak* 
Sietett mindenik maga fzállására, 

Mert fzükfégek vala a9 fzáraz gúnyára. 
Tsak más fél óra múlt, megint edgyütt vókpk$ 

A' tón mint fzánkáztak, már tsak arról fzólták* 
Nevetkezve hányták egymásnak fzemére, 

Mint buktak jég közé, *s a' víz fenekére* 
A9 fok nevetféghez leg-inkább az járúltf 

Minden Dáma minő portékát hogy árult 
És-hogy tán ezekbe estek-is nagy károk, 

lS majd nem találkoznak meg-^vevö kalmárok*. 
Sok Gavaiér rólok, tsintalanúl befzélt, 

Mellyért minden Dáma ellenek fel-ís kéll3 

Egy monda; ezt láttam; ijedtébe hogy sírt* 
A* más meg el-ájúlt, mert magával nem bí% 

Más mondás ezt láttam, kezét öfzve tettef é 

'PatAÍztot ugy kérte, míg hátára vett$* 
-.. 6\ így 
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Egy meg contrítiŐt tsinák, imádkozott, 

Hair Istennek itt van, még el nem ká rhozott* 
Jaj fzoval edgyikét haliám , mint butsűzott. 

Mikor a5 jég közé a1 fzánnyából. tsűzott; 
Száz aranyat ígért edgyik Kotsissának, 

Ha nem hadgya lenni halál prédájának. 
Ay midőn leg-jobban így egymást vexálták, 

H ű z d r á L a t z i ! első musikust kiálták. 
Mingyárt*is ő egy friss tántzot penderített, 

Mellyel minden fülbe ő úgy bé-tsendített, 
Hogy minden féle tántz egéfz virrattáig 

Tar tot t ; ettek, ittak hajnal hasat-táig. 
Ház Ura vagyonnyát nem-is kemellette, 

Valakinek a9 mit tenni tettzett, tette. 
Itt leg-izerentsésseb Paris köztök vala, 

A' ki Helénáért majd hogy meg nem bal*, 
Ezt 8 házas társul, el-jedzé magának, 

De hozzá-is fzíve éget Helénának. 
Virágzó Májusnak az ő holnapjában, 

Fekfzenek Himennek fel-fzentélt ágyába*!* 
Tsak neve-is vala Bachus Ünnepének, 

Tarthatta ezt jninden inkább Hímenének* 
Fájdalommal méze rajok itt minden fzííz, 

Mivel mind ezekbe égett itt iilyen tűz. 
Heléna mindenik kívánt vó|na lenni, 

H& lehetett volna Parisra fzert tenni* 



Fáj fzívnek, ha érez* e' ízereto hevet, 
Még-is a* fzerentse fzemébe nem nevet* 

fgy lett vége c nagy Ünnep tartásának, 
Tsekély Verseimmel lett leírásának. 

Jf midőn Méltőfágos Óbester Piatsek Károly ezen 
hivatalijára fel-emeltetett Méltéfágos Gróf Er-
dödi János ő Eűocellentiájának Lovas Ezredénél^ 
mint régi jó Barátommal enyelegvén ; mivel Ne
mes Trentsény Vármegyei fzülemény 9 ezen tóti~ 
zált üdvözlő Verseimet küldöttem hozzája , a9 

mostan folyó Frantzia háborúba á9 Rajna Víz* 
mellett fekvő Armadához. jf mellyek kőitek 
d Hojnyitza Vize portyán , Mindfzent havának 
I5# Napján 1194-dik Efztendő'be. 

M< meg tölt nagy Örömmel, Uherfzk^ Kraina, 
Víg hangzással rutsi, minden hegy, 's dolina, 

Vifzkoís! kiált Kazsdá Gyévka, minden fuhaĵ  
Senki fem látt bedát, nem-is hallatik jaj. 

De főképpen tapsol s Trentsánska Stolicza, 
Az Hornyákok honnya, pohánkas kifzűtza. 

Mars hadi Pan Bochnak, oltár építtetett 
V Trentsínye; a* mellynél el-énekeltetett 

Q % Chyá« 
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Chválime tya : mfellynél Polybakokkai lőttek, 
MiitdGyedák^míhdBabkák örömmel bé-töltek. 

Söntén cztet teízi, a' Nép Zsilinába, 
Rájeczbe, Varinba, Beczkov, Puchovába<> 

Minden hofztyínázik, efzi a' kuíyását, 
Tzinarral, meg-öntetett, Pohantsená Kását. 

Kedvei zab kenyérre, keni a* brontzáját, 
Tzankó tajtékjától j, meg fem törli fzáját. 

Bor.ovfcskát ifzik. Vivát kiáltással, 
Alyeprecso? i m í g y ; povedál egymással. 

Bratre! uzs Oberster miénk nagy Pan Kraján, 
Ej vívat! pime h o , mert lett uzs velki Pán, 

Nagy Ufztivostje t o , egéfz Stoliczánknak, 
Nech hoPan Boch zsivi, kiállni kell fzánknak* 

Ale i zaskzsil , mert t>n vernye fzolgál, 
Most-is pred Frantztízma, jako Vityaz ágy á t 

Csujeme! hogy ugyan, Vityiná im pardufz, 
Mint SL Vág Vodába, az Vérekbe űgy ufz* 

I Turkom on dával, folyt Basáknak vérev 

Preto akafztatott, fvati Krizs melyére. 
Ez a* pritsinája,' liogy Trentsény Stolicza, 

Víg , és futki hangái, tele fok Uliczs* 
Pufetyi nadva Struni, fok Hlapinka kiált, 

Bocskoros fók Ancsa, már na tanyecz kiált. 
Ezt meg-halván én-ii, M ezeket írom, 

örömömbe allyig, a' pennámat bíromv 
£z&> 
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Szürke Hornyákokkal én-is azt kiáltam\ 
Vivát! örömömmeli Örömöket váltom* 

Vivát!meg érdemié, régen ö már eztet, 
És nemtsak a* kitsint, de a9* nagy kerefztet> 

Vivát! égig hasson, fzíves kiáltásom, 
Nem holnap 9 de még ma. lehes&m Pajtásom* 

Tifztelendő nagy érdemű Baráti Szabd Dávid Pro-
Jfejfor (Tr megArván nékem., hogy harmo$ napi 
hidegleléspen vajlődna t ezen néhány; verfeimmel 

feleltem Levelére. 

Kassa Károsában garázdálkodó hideg, ellen, munkálj 
néhány bofzfzús Versek. J? mellyek kőitek Sz^ 
koltzán Szent György havának z^ napján IJ^^ 
Efztendpbe. t 

T T 
JL J. ideg! látod; hogy már ki-nyílt a' fzép tavaffc, 

Kassán hát mért kullyogfz? mint róka, mellár 
ravafz ? 

Talán meg-akarod főzni a* zsengéket ? 
A' felső bimbókat é% több tsemetéket ? 

Vagy a$ embereknek ő cgésfégeket 
Rontani? és |cnni kegyetlenfégeket^ 

Szabó Dávid Úrhoz minden harmad napon 
Bé-térfz, dallom r \ nagy tsint téfzeí e* nagy 

Papon. 
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Meg-rázod, és nyújtod minden erét, és int, 
Nem retlegfz? hogy ezért fzenvedhetfz Gvl* 

lotint. 
Ke véld,meg-hervafztod fok nyert borostyánnyát^ 

Vagy-i$ mcg-gyengíted ö nagy tudománnyát. 
Ha azárl irígyfég ezt veled téteti, 

Ö nagy lelküfége dolgodat meg-veti* 
Te Kaján bofzfziídat mért-is töltöd azon, 

Kiről mi Hazánkra áradott fok hafzon? 
És még most-is árad, mellyeket fzül efze* 

Ritka főnek-is van illy találó nefze. 
Bizonyfága ennek fzámos fzép munkája, 

A'mellyeket ótsárl tsak az irigy fzája. 
Tudgyad! az Istennek ott kivált fzeretik, 

Múzsák féregéi mindenüt követik. 
Ha ezek minnyájan ellened támadnak, 

Edgyes akarattal Vulkánnsnak adnak 9 

Ennek Brontessei majd ülőre vetnek , 
Jól meg-pörölyöznek f 'skochokba temetnek. 

így terméfzeted-is nem marad terméfzet, 
T e valófágodból lefz egy el-enyéfzet. 

Lódűly hát Kassárűi* meny Laplandiába, 
Vagy hol Rontó Pál járt,'siess Kamtsatkába* 

Emely ott* jegedből tornyozó begyeket, 
Rontsd-meg Zúzmaráddal a'nyíló rügy eket, 

De itt borzas fejű ne garázdálkodgyál, 
Boreásod . fzele vigyen, *s takarodgyál* 

Hogy így Szahé Dávid ágyából fel-kéllyen 
Meg-tért egésfégbe fok efztendöt éllyent 
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MÁSODIK DARAB. 

Mostan már fognak következni r ezen Fofyá 
Efziend&be munkált Verses Leveleze'seim*. 

A. első, Csízi Istvány Fő Strázsa Mester Úrral 
még most-is folytattatik* Én ezen tifzteletre érde
mes. Stabálís. Ürral való esméretfégemnek Epodhá-
j á t , harmiutz. efztendőknek 3 és talán többeknek-is, 
el-folytára méltán, tehetem* Ezen Efzteodök alatt, 
valamint Háborúknak, ágy Békésfégnek idején a? 

fzerentsés Fátum engemet gyakran vele öfzve fér-. 
kefztetvén , nem tsak fzámos Óráimat,, de fzámta-
lan Napjaimat - is nyájas társasfágábaii töltöttem 5 
a' ki-is meg-elégedésemet„ fzép-t és jó erkölcsivel* 
mértékletesféggel tellyes,, *& tréfás; nyájasfágával 
tetézte, Mellyekre való nézve 9 a,*' Kegyes, Olvasó, 
hozzája írott leveleimbe ki-tetfe dolgokról: oíly íté
lettel légyen* hogy azok közül némellyeket én tsak 
nyájasfág kedvéért fogtam reája r hogy ez által 
több több okot adgyak nékie , a' velem való. Ver-
felesnek folytatására* jól tudván áztat, hogy Ő egy 
légyen Hazánkba a' jó ízléssel, a* fzép Magyarfág-
gal író Poéták fzáma. közftl való, E 'mostani ínun^ 

G 4 kaim 
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kaim közé , kevés leveleit iktattam bé , történhe
tik azomba; hogy idővel, még most-is folyó leve-
Iezésünket nyomtató fajtó alá fzoríttatom. Jónak 
ítéltem mostanában második levelezésemet,a' melly-
is Molnár Borbála Afzfzonyfággal vagyon, bőveb
ben ki-adni, egyedül azon okra való nézve, hogy 
Hazánkba érdemes Neve, a' Verselésbe való nagy 
kéfzfége, febes, 's találó efze, tűzzel, és jó ízlés-
fel tellyes munkái, fzóvai; az ö Talentomának 
híre el-terjedgyenek. Ki légyen ő, nem látom ízük-
fégesnek lenni, hogy ki-tegyemf mivel azon betses 
munkája, mellyet 1792-dikben Sátor-ally üjheiybe 
munkáit, a* melly magában foglallya az ő életének 
igaz tükörét, kinek-kinek az Ő kívánfágát bé fog
ja tölteni. Én magam- i s , mind ezen fzempillan-
tásig fzemélyének esméretfégétől a' távol léttel 
miatt meg vagyok fofztatva , tsupán a' most emlí
tett fzép tulajdonfágai á l ta l , a' mellyeket velem 
való levelezéséből tanúltam-ki, annyira reá esmér
tem, hogy minden tartózkodás nélkül bátran felő
le ide tehetem, hogy Hazánk fzép Neme között, 
ő tsak egy maga légyen, fzületett ékes nyelvünköa 
Verselő Magyar Minervánk, hogy így-is esmeret* 
legébe estem , említett FŐ Strázsa Mester Ürnak 
köfzönhetem , a* mint ez mingyárt alább ki fog 
^eitzenú 

M 
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Wö Strázsa Mester Csízi István Űr, kötietlen fza* 
vakkal írf)tt levelébe tudtomra adgya^ hogy ma~ 
gát nyúgodalomi a Tokaj Várossába le-tette, egy-
fzersmind azon versekbe irt? levelét4s, CL meU 
lyet Molnár Borbálának Sátor ~ allya ZFjhelybe 
írtt , közli velem , ezen Afzjzonyfágtól vett vá~ 
lajzfzával egyetembe^ a? mellyek íme következnek^ 

Afzfz o n y o m\ 
* • 

JnLrvául t íorsodnak olvasván Terseit, 
'S vizsgálván eleit, közepi t, végeit; 

Ditsérem azok közt a' lassát járókat, 
Még inkább a* febes lábakon ugrókat; 

Van ezekben éfz, tűz , verselő mesterfég* 
A* mellyeket méltán betsüi az emberfég; 

"Van erő, a* fzívet a' melly meg-mozdíttya* 
*S fzenvedö íbrsodon fzánásra indíttya. 

Szánlak jó Verselő; cfe valljon most mint vagy? 
örül-é márfzíved? vagy még-is butol fagy? 

Miként táplálódol? van-é jó élésed? 
A' mellyet érdemei verselő ízlésed* * 

Bánom, hogy olly távol van tőlem lakásod, 
5S nem gyönyörködhetted, gyakrabban írásod, 

G £ Hol 
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Hol a' fzöke Bodrog bé~vág a* Tiízábá, 
Ott nézek én ollykor Pegasus' Kiíttyába. 

Merítettem hajdan én-is fzép vizébül, 
De már zavaros lett, 's el-vefztett ízébüL 

Mert miólta Marsnak táborába fzáltam, 
Abból meríteni nem fokfzor próbáltam. 

Mentenék már. most , de az ér lassan vér* 
Mert nem öfztönözi az elébbi friss vér* 

Le-tévén a" fegyvert, már nyugodalomban 
Elek: de nem élek, restíto álomban; 

Hanem társalkodom azokkal, kik voltak, 
'S már nintsenek többé, mivel mát meg-hóltak. 

Ezek tsepegtetnek olly virtust lelkemre^ 
Melly mind hív őr-álló vigyáz életemre, 

E' léfzen Afzfzonyom 1 míg élek vezérem, : 

Ezt követve faifzem ; meg-adatik bérem. 
Az a^bér^ a* melly ért Jésusom öntött vért, 

Azt a> vért, a* mellyet bűnös lelkem ki-kért 
Egy estvéli órán^ tsak fietve írtam, 

Utolsó versemnek végzésével sírtam. 

Ha keresed nevemet, tsak könnyen egy mada
ra tska, 

Sok fzép Venusnak melly rebdes ablaka tájján, 
Meg-magyarázza; de kérd-tsupán egy fyllaba 

hangján, 
Es hozzá egy I-t, ragafztani meg ne felejtsed* 

Ezen fíeroicum verseli be foglalt mesét én így fejtem-W, 
A' madárka Csízét Iberüt hozzá téveiijki'jöiiezeü névCsízi. 
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Molnár Borbálának, ezen levélre tet t 
Felelete, 

J ó Uram! nem tudom, mi indítá fzíved. 
Hogy illy méltatlanhoz aranyozod í r e d , 

5Sízeretetbűi hozzám repíted legeled, 
Hogy bátorkodhasson! barátkozni vejed* 

Meg-tifztelél tehát , mint más Űri rendek, 
Meliy nem várt újfágnak látásán örvendek* 

Örülök ? hogy Múzsám nálad kedvet lele,. * 
Melly Melpomenéveí tsak jajt énekele; 

Mellynek minden r^endgye ábrázol bánatot^ 
Biis Arethuzával téfz könyv folyamatot, 

Meliy nem zengedezheti Mennyei fzéphangot* 
Meg nem tagadhatván az alatsony rangot. 

Együgyű lantya hát nem nyerhet érdemet, 
Mert nem haladgya-meg az Afzfzonyi nemet* 

Mivel Apollónak nem járt letzkéjére^ 
5S nem veheté uttyát Hypocrén vizére. 

Nem fzemlélte Pindus árnyékos bértzeit, 
Sem t i e s Parnassus két ízarvú tetein 

Nem fzophatta foha a* Minerva tejét 9 

Nem tölte Phoebussal mulatva idejét* 
Tsak a* leg-cgyűgyü&b vízi Naisokkal, 

Mulatt i *s a" tudatlan bértzi Páíztarokkal; 
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'S meg'nem'érdemelvén *«ás Laurusokat^ 
Szedegeti mezei parafzt virágokat f 

Melly ékkel homlokát tsak úgy ékesíti, 
Ha ölt a* jó fzívfi ítélet fegíti* 

Mellyel hogy jő Uram, te tőled meg-tiyere^ 
El-boríttya fejét az öröm tengere, 

Gyönyörködik, hogy őtf olly Mázsa tifztelí, 
Melly a' ditsofégnek Laurusát viseli* 

Ez ött' fzeretettel keblébe fzoríftya , 
'S hogy vele versezzen, nyájasan fzólíttya, 

Uram! fzereteted meg nem hálálhatom? 

Hogy fzívedre hatott eméfzto bánatom. 
Azt kérded: mint vagyok? rá ez a'felelet, 

Éltem komor éjjé váltott immár delet t 

Az örök végezés várt napom fei-hozta, 
Meg-hólt az a' féreg melly fzívem kínozta. 

El-aludt az a* tűz, melly volt gyötrő koha , 
Az élet fok gondgya bokros rajtam noha. 

Mert három gyermeknek nevelése terhel, 
Nehéz gyenge válnak bírni illyen terhelj 

Nints pedig e' végre egyébb keresetem, 
Varrással táplálom életek r 's életem. 

De mind ess előttem tsak álomnak tettzik f 

Hogy a'belső kínok fzívemet nem mettzik* 
Miólta fzívemnek le-hűlt rabló lántza, 

"8 bé-omlott víg kedvem előkerítő fántza. . 
Lett 
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Lett azólta házam békesfég Temploma, 
Melljet nem refzkettett erofzak ostroma* 

S8tt kivánt fzabadfág ftrázsál fala körül, 
Ezt látván előttem t a' bánat-is örüL 

Valamint te írod v hogy .a' holtak pora, 
Halandófágodnak néma Prasceptora; 

Melly ama nagj kintshez, virtushoz vezérel, 
Mellyet Jésus Urunk fzerzett drága vérrel* 

Úgj én-is gondom közt , ezt fére nem téfzem, 
Hog j Jésus ölébe jusson kies réfzem. 

H ö g j halandó féreg, halhatatlan vagjok, 
I l l j elmélkedésen foha fel nem hagjok. 

Elmémben van 9 midőn éltemet táplálom^ 
Halhatatlanfágra ált vivő halálom* 

lil jen forsba élek, ha tudni kívántad, 
Méltó tifztelettél ki vagjok irántad. 

S az a' Múzsa, melljet méltóztatz ölelni, 
Már fzeretetedrűl kíván énekelni; 

Az emberi fcívet mert nagjon tifzteli, 
Mell j e n az Istenfég fugárát képzeli* 

Tokaj 2*. Jan* 1794. 

A'madaratska nevét, nem igen tudc«m ki-találni, 
míg Paticarius Úr, nékem mtg nem magjarázta, 
Tsíz madaratska mivel házunkban nem tsivo-

gott még. 
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Ezen két leveleket mihent vettem , Fő Strázsa Me* 
fer Csízi István Űrhöz mingyárt ezen levelemet 
botsájtottam postán ^ mellynek, foglalat"íj át' úgr \ 
intéztem, hogy ez által kénfzeritsem Molnár \ 
Borbála Afzfzonyfágot4s , á* velem való verse* \ 
levelezésre. Ebbe tzélomat el-is értem9 á* mint I 
alább 'ki-is fog tettzeni* I 

JL / r ága régi kedves, jó Vitéz barátom, 
Hogy még most-is fzeretfz, leveledbűi látom. 

Mert tudtomra adta, lakásod hol vetted, 
Köfzönöm, öfz fejem hogy meg nem vetetted. 

Tokaj tehát már most lakásodnak helye5 

Jó hely ez: mert ott van Lycaeus műhelyt. 
Mellybe fajtolt mustnak fokkal jobb az ize, 

Mint alatta folyó Bodrogh, 's Tifza víze# 
Próbus Katonái tán fáit plántálták, 

Mikor békesfégnek restfégét űtáltákf 

Ély ezen Nectárral, de mértékletessenf 

Hogy dolgod intéztesd mindenkor helyessen* 
Dehogy a 'holtakkal, írod, társalkodói, 

Tán félfz? a9 Halállal azért tnsakodoL 
©Ily dologtól mért félfz?mellynek meg kell lenni, 

Mint embernek; ennek zsoldod le kell tenni* 
JNem 
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Nem egyfzer láttalak Marsnak piattzára, 
Víg kedvel ki-álni ̂  fok véres isatára. 

Ha akkor a' Halál még nem rettenthetett, 
Hogy most róla befzélfz, erre mi Tehetett? 

Ama híres JTddrikh,, Prussusok Királlyá^ 
Kinek nagy tetteit a* világ tsudállya, 

A ' Halálról így írt Kaith F o Vezérének; 
Hogy adgya tudtára minden Vitézének: 

Hogy a' Halál árnyék, **& édes álom volna, 
Álért a9 fok ágyű bár durrogva fzólna, 

KépzelÖdésétül meg ne rettetinyenek, 
Hanem mint mindenkor, űgy vitézkedgyenek. 

Ha a1 Halál nem más, hanem édes álom. 
Jól élvén Örömmel, várhatom halálom* 

Jó Barátom! ebbe életem kövessed, 
Hogy idővel édes álmodat nyerhessed. 

Bánom, hogy fanyargat a* fájdalmas köfzvény5 

De így fzokott járni mindért gazdag fösvény. 
Tudtál futva járni Maros-Vásárhelyre, 

Mert Vénus temploma épült ezen helyr^ 
Most dagályos mérgét utadnak kojtolod, 

Szifzegéssel, jajjal, imMzét pótolod* 
Édes falatokat a' ki gyakran evett, 

Hörbölhet utánnok illy keserű levet 
Czyprus fzigettyében ki gyakran áldozott, 

így jár; men Bálványkák előtt imádkozott* 
Kö-
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Kö&önöm! meg-írtad5 táraalkodásodat* 
Újhelyi Múzsával tett barátfagodat* 

Olvastam hozzá írtt* Verses leveledet, 
De tudod j esmérem, több illy remekedet 

Hazánkba te munkád dítséretet nemzett, 
Nyilván tudgya eztet egéfz Magyar Nemzet 

A* Szarándok Afzfzony ennek bizonyfága, 
Mellybe bé oltva van elméd vídarafága* 

A* Sátor Újhelyi Múzsának munkája, 
Hazánknak előttem leg-nagyobb tsudája* 

örömmel olvastam fzép ékes Verseit^ 
Latra-is vetettem minden tzikkellyeit* 

-Hízelkedem nélkül írom; hogy tsudákam, 
Midőn fzavainak erejét vizsgáltam. 

Látfzik elméjének, mind tüze, mind fava, 
Bár játékos f fontos még-is minden fzara. 

Jól tudgya, hol buzog Castalius Kűttya, 
Gazzal még bé nem njrölt nála Pindus űttya, 

Tifzta Víz tsergedez zselyébes malmára, 
Látfya* ki ügyet vét az 5 munkájára* 

Ditsérje Lipsia maga Gotsétnéjét, 
Magafztallya égig'Verselő elméjét. 

Eörsigsmark Gróffné-is, -bár lantyát pengette, j 
Efzetos Verseit a'-világ hirdette* 

Mi fem lefzünk némák,'s bé nem fogjuk fzánkat, 
Melléjek ilíttyuk Magyar • Minervánkat • 

Kiéblt 



Eléb ttyűjtya ennek maga adománnyal, 
Apol ló ; fejére tévén Börostyánriyátj 

Mint azoknak; mivel ennek Verselése, 
Sikeresebb fokkal, édesb az ízlése* 

Bár több illyet fzülne Nemzetünk fzép Nemei 
Hogy lenne hazánknak több illyen gyöngy fzeme* 

Sajnálom, hogy három gyermekit Varassal, . 
Kéntelen táplálni; az ég több áldással 

Ött' fel nem ruházta^ mert így többre raenn® 
A' tudományokba: ha élelme lenne. 

Arachnát jól tudom, követi Várása, 
Himes munkájának, ritka léfzen mása* 

Mert kinél tele van, efzeléssel a! fő, 
Illik a' kezébe, mind a1 penna, mind t& 

Kérlek, jó Barátom, az 6 fzép Verseit, 
Kűld-meg fejébül fölt minden remekeit* 

Mert ezentúl léfzen, ö betse? munkája, 
Kezembe vett pennám mutató táblája, 

Köfzöntsed Nevemmel, bár őtt* nem esmérem^ 
ö r ö k é verseilyen, mond meg, arra* kérem« 

• >i. 

Kőitek Szaholtzán a9 Morva Vize 
partyán Vak Béla Királytól 
építtetett Városban C794. Efz» 
téridőben Febr* Holnapjának •" / ' 
frdik Napján, 

H ' ' -. CsM 
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Csizi István Fő Strázsa Mester Urnák ezen Le* 
velcmfe változó egésfége miatt késsöhre ka-
Judoit Válafzfza ez. 

Tokajban Kettős Havának eíső Napján X794ben. 

G ener&lis Uram ! minapi leveled, 
Minthogy a* Poésis fziiletteték veled,. 

Poésisi .tűzzel egéfz nj4jasfággal? 

"Érkezvén : el-tőltem én-is vídámfággal. 
Azért»is- még akkor váíafzoltam volna, 

Ha Miízsám akkor-Í89 nyájaskodva fzolna; 
A5 mikoron a'.test 9 erőtelenkedik, 

És az ér lassan vér, nem elevenedik. 
A* fájdalmas köfzvény, és a' hurutolás, 

Már rég fanyargatnak; nehéz e' hartzólás, 
Mert tsak a* fzenvedés az én hartzolásom, 

Úgy hogy alig lehet ollykor fzunnyadásom* 
Ugyan tsak bár lassan vér a' V e r s e ^ ^r> 

Tellyesítem már, . mit parantsolatod kér* 
Tudniillik: Molnár Borbála-ki-légyen, 

Tanuiagot róla, hogy• vágyásod vegyen* 
Én író. tokának nézvén 'barázdáit, 

yS vizsgálóra vévén fok remek munkáit, 
Azok?' 
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Azoknak hantjain találék gyöngyoketf 

A'bÖlts elmének-ís, méltán tetfzhetöket* 
Hetxonon termett elme virágokat, 

Uem»ís találhatni más hegyen -azokat* • 
Görög Orfzágb.a van e 'hegy , a9 mint ítják? 

De SL mióiía azt a' Törökök bírjak, 
Mind a* kilentz Múzsák onnat ^1-távoztak, 

Mivel oily idegen Néphez nem tartoztak, 
Üjheiyben'ízáilottak ezek Borbálához, 

Az én agg Múzsámnak Verselő társához. 
C ü o , üranie, fzép Polymniával, 

Euterpe, Melpomen, ékes Thaliával, 
Terpsycor, Erató , Calliope jelen, 

Vágynak itt minnyájan, Öfz, Tavafz^ Nyár,-** 
Itt űzi mindenik maga mesterfégét, (Telén* 

Erató mérsékli fzerelmetesfégét* 
Itt buzog fzép tifzta Castalius kúttya, 

Beotziába van , a\falakja, Vrúttya* 
Itt merít Borbála, Hypoerén vizébűl, 

Hol ebbül* hol abból, hol Aganippébűi 
Kl-küldött Versei téfznek bizonyfágot, 

író tollam hogy nem mázol hazugfágot, 
Bizonyfágot, mondom, téfznek fzép Versei, 

Hogy Mázsáknak fzentelt, források tseppei* 
Személy essen őtet én még nem esmérem^ 

Axért tsak elméje tüzérül ditséreoi| 
U a ••- Hpgj 
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Hogy fzegény , azt tudom 9 fsánorr-is érette, 
Hogy a* mostoha fors abba hetyheztette; 

Mert ha élelmére való bőven volna, 
Ei-hifzem Múzsája fokkal többet fzóína* 

Bár fzegény, de rrég-is nagy az ő érdeme, 
Mert ennyire nem ment, még ő Magyar Neme. 

Valóban-Is méltó volna fegíteni 
Rajta, ?s nyomó terhét meg-könnyebíteni, 

Bár a* kiknek vagyon mődgyok, ne mú'atnák, 
így több több munkára'Őtet unfzoihatnák. 

Ki-adott munkája írja fzületéséf, 
E!~me!lözöm azért annak kí-festéseL 

"Borbáláról mostan, én többet nem írok? 

Mert ötét jól festő tollal nem-is bírok* 

* * * • 

Uram Generális! azt kérded: mért félek 
Az Haláltól? azért félek, hogy még élek, 

Ha élni meg-fzönökj nem bánt a' félelem, • 
5S femmi rettegései magam nem terhelem. 

De élvén, hogy félek, azt bűnöm okozza* 
A' lelki esméret, mert azt most halmozza. 

Harmintz, t's több efztendöt ki katonáskodott. 
És nötelenfil-élt, meg nem házasodott; 

Ha jó jegyző Könyvet hordozott zsebjébe, 
Avagy jfil bé-zárta elme fzekrénnyébe ;... 

Vizs* 



rijr -
Vízsgállya: hol adott kezet Bellónának ? 

5S azon helyben míg vol t , élí-é Diannának? 
Hová maschérozott onnat? ott meddig volt? 

Hány Vénnst követő tsapodárokkaí fzólt ? 
A* harrnintzefztendők el--folyások'alatt, 

Hány Íz or tsabította-el a1 nyalánk falat? 
Mind fel-keresvén azt , faját kebelében, 

N.em.hifzem, hogy a' félfz ne lenne fzívében* 
Könyü azt mondani, jói halfz-meg, ha jól .éiíz, "^ 

De a5 jó életen , töhbfzör. rofzfzat tserélfz* 
Rofzfzat tssrélfz..,. mikor Venusnak'áldozol,, 

Aggott vénfégedben /-mellyen fohajtozoh 
A9' kik megítélnek -azért, hogy én félek*' 

Egy hajóba ülök, azt tartom 6 vélek* 
Félek én, de bíztat a' Jésus érdeme, 

'S reá-n fúggefztetett könyörülő fzeme. 
Ezt érezve már most, mind elébb nem félek, 

Mint ez elott'éltem, már ágy nem-is élek. 
De hogy nem úgy élek, nem magamtól vagyon, 

A' Kegyelem által, fegíttetem nagyon. 
Tálára tsak azért-is nyuUatik életem, 

Bűnöm botsánattyát éltemben kérhetem. 

* * * 
Ma nyogo ágyamból, hogy fel tsámpáskodáí% 

Mi dologhoz fogjak, azon gondolkodám. 
H 3 Úgy 
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Úgy juta efzem.be verses tartozásom* 

De nehezíté azt nagy hurutolásom. 
Ném-is-terjefzkedik azért képződésem 

Mefzfae: nem engedvén erötlenkedésem. 
Bé-reke&tem hát ezt5 illy buzgóíágommal, 

Légyen az Út Isten Generálisommal 

* * * 

Zitsí: Anagrammát, e' névből kéfzítve, 
Nevem homállyából, léfzen ki-derftvr# 

Mzen Válafzra írtt Levelem, 

Szakoltza Iker havának 20-dik Napján 1794-dik Efztendöbe* 

Gróf Gvadányi Józsefe Magjar lovas Generális, Fő 
Strázsa Mester Csízi Istvánj Űrhöz, Tokajba, 

A z igaz hív'Barát, nagy kints e Világon, 
És az Hlyen madár, üli tsak ritka .ágon. 

Mert bár fzembe magát fok Barátnak mondgya, 
Mintfzíneskedhessen, még-isleg-föbb gondgya* 

Igaz barátfágnak, erös-é? talp köve, 
£s yer t -é gyökeret? fzívbe plántált töve ; 

Leg-nagyobb próbája efztendők "folyása, 
Melljek alatt, ha nem'történt változása, 

Hlyen 

http://efzem.be
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Hlyen barátfágon, már ki - ki építhet, 
Még az írígyfég-is, illyt ki nem fefzíthet. 

Mint Atlást az Égnek, le nem nyomja fullya, 
Ez-is helyt áll, bár ki próbállya, és dúllya* 

Boldog ember! avki illy Barátra akad, 
Mellynél a' barátfág lántza meg nem fzakad. 

A ' k i t bár Fátum vett mefzfze orfzágokra, 
És kötelesfége vifzi fok dolgokra. 

Még-is Bárányáról meg nem felejtkezik, 
Szembe nem lehetvén , vele levelezik* 

Fö Strázsa Mester Úr! meg hitt Achatcseity 
Velem társalkodó kedves Pyladesem ! 

T e vagy az ! a* kinek fzíve nem változott, 
Bár fzernélyed tőlem gyakran el-távozott. 

T e vagy az! ki velem, gyakran nyájaskodtál, 
Szavaidba foha nem áil-ortzáskodtál. 

Harmintz efztendeje el*múlt már, hogy esmerfz, 
Barátfág Úttyáról, te balra még fem térfz. 

Nem térfz! főtt tetteddel áztat bizonyítod, 
Mivel gyakran hozzám leveled indítod* 

Most-is köfzvény, Hurut, fulyossan gyötrenek, 
írfz: és töjem el nem idegenítenek* 

E'fzeretetednek tsalhatatlan jele, 
A ' mellyel irántam fzíved vagyon fele. 

Felőlem^is, vélem, ollyan hifzembe vagy, 
Hogy ég fzívem hozzád/s barátfágom nem fagyi 

H 4 Hid-
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Hidgyed-is! hogy n tsak, akkor fog el-muln^ 
Mikor a' ícslemeí férgek fogják fúrni. 

Már most leve:ednek én minden pontyára, 
Felelek ; meilyeket így vefzek pennára. 

Helybe hagyom mindent Molnár Borbálárul, 
- A'mit íríz: mert én-is fok fzép munkájára! 

Már mostan esmérem, bár magát nem láttam, 
Tüzét elméjének , ?s ízlését tsudáUam. 

Igazi íiogy Hazánkba, Kernének 6 edgye, 
Ki érdemiig fejét hogy zőid L-íurus fedgye* 

Apolló y 's Minerva , Ötét meg-íz érették, 
Mélió-is! hegyéttt, magok mellé vették. 

Helícónt el-hagyiák, és Új helybe -gyűltek, 
Múzsáik Mázsáddal a5 hol egyesültek, • 

Hypocrén Vizébül, most ott* meringetneky-
Páíztori datlokat lantyokon pengetnek* 

Szerentsés vagy! mivel vélek társalkodhatfz, 
Apolló Oltárán, gödölyét áldozhatfz, . 

Mihent'rá esmérnek tett fok érdemedre,v 

Borostyán kofzorúí tefznek-őfz fejedre*' 
A* fzerentse reám itten ügy nem nevet, 

llly fzép társasíágba réfzem nem-is lehet. • 
En tsak Faunussokkai mostan társalkodom, 

Vad D.nidesekkel erdőn'nyájaskodom, 
Csátéá Morva vize, Castalinus Kútam,-
: Ehez-is Zaapttaí hé van nőve Utam.; 

Naja* 
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Najadesek abban koránt fem ufzkálnak, 
Pariyán a5 Tóth Nymphák füveket kafzálnak* 

Nvalabbokkaí vifzik azt a* teheneknek. 
Örvendnek ! hogy trjet majd bőven fejhetnek* 

Uly durva társafág, fzívern nem faódíttya? 

Sőt mondhatom! Mázsám elméjét bódíttya* 
Verseit láttyátok, xrdno .lengetegek, 

Mert fejét boríttyák ködök és fellegek* 
Lantya finisen néki, ts*k fúvós daí^j^, 

Mellyért-is <betsesseb Mázsátok Nórája. 
Mert ez fzentfoWrásból, maga h^ngpt vefzi, 

Míkoron Apolló aldoz.ati.yat tefzi. 
Kedves jó Barátom! é\y köztök kedvedres 

És én most felelek, több tzikkellyeidre. 
í r od : az halál ml, hogy te tsak azért felfz, 

E ' tündér vilagbaií , mivel még mosNis élfz, 
Mcilybe több helyeken, el-kö vettél több tsint, 

Félfz: ha meg~balfz, hogy majd, í'zenvedfz 
ér'te nagy kint* 

Frothoculumodh.1 n-igy azokrűl a1 fzám, 
E's így erős-is lefo mind ezektűi a9 Vám. 

Meily Katona harmiutz eíztendeig hauftzol, 
Az illyen ottan--is , hol nem fzabad, fartzol* 

Mind ezek mardossák lelked e*méretét| 
Féled! re^djövő Egek ítéletét* 

Ezekre felelem: hogy buba ne coeruíy, 
Sőt, hogy meg most-is élfz,tapsoiiyál, és örüly* 

H 5 ' M i -
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Mivel Excessusid még complanálhatod, 
És fok ravássídat jótfikán le-róhatod. 

Tsak a*-kis Bíróval te jó computust tégj 
Fogad-meg, hogy többé tilalmasba nem mégy. 

Maros-Vásárhelynek nem nézel ízemébe^ 
Sarlódat nem vágod ott más kepéjébe^ 

Stanífzlovba femfogíz Bozsenyítzát enni, 
A'hol tsávát latol, oda fem fogfz mennié 

Döngesd a' melyedet, bánd-meg a' mit tettél, 
A* tiltott almából hogy haraptál, 5s ettél* 

Hid! az öreg Bíró, hogy meg fx% engedni, 
De éltedbe fogol azokért fzenvedni. 

így ha e' világon dolgod complanálod, 
Dohányozva ofztán várhatod halálod, 

A 'mint vefzem éfzre, a' complanáláshoz, 
Hozzá~is fogtál már a' bűn le-rováshoz* 

Mivel már a' köfzvény fzorított mankóra 
Donyhák közt pelyhezel, nem uíhetz-fellóra* 

Nem-is agarázhatz. Ó Paenitentzia ! 
Szenved I ez ideig tartó Szententzia* 

Mondom: fzenved 1 fizesd! a'mivel tartozol^ 
így Elysiumba bé-is mafchérozoL 

Lelked espérete, fzükfégy tiízta légyen. 
Mert femmi még-motskolt oda bé nem mégyen. 

Főkép arra vigyáz9, hogy te vifzfza ne ess\ 
Mert még a' vénnek-is fzokotí vettetni les, '•• 

I?e • 
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De hifzen te tőled már az ki fem telik, 

Mivel a9 Virágot tsak tavafzkor lelik* 
He véld Elyseum, hogy Mennyorfzág légyen, 

Vagy Pokol , a' hová tsak a' felma megyén. 

Elyseum azon gyönyörű, fzép zöld rét, 
M egy éjén bár Céres, magot íbha Jem vé t ; 

Még-ís a' gabona olly bővféggel terem, 
Hogy azzal fok Tárház, meg-tdik,'s fok verem. 

Myrhák, Aiocsek, erdőket formálnak, 
A' fiigár tzédrusok, mint Tornyok úgy álnak,-

Terepék gallyait Zephirus ingattya, 
A ' hangokat Echó köztök dupláztattya. 

Ezüst fzín forrással a' kutak buzognak, 
Sziklákról fziklákra jádzodva zuhognak* 

Meg-érttVgyümöltsökkel rakva vannak a 'fák, 
Setét árnyékiba, zengnek a' madárkák* 

A* fok virág neme bé-tölti SL fzaglást, 
Á Mert mindég Május van,nem esmérnek fagylájst* 
Itten minden fövény kolbáfzból vari fonva, 

Oldal fzalonákkal ház falak bé-vonva-
Tokai, Sampaner, Burgunder, 's más borok, 

Ponts, Rozolís elég, nem fzárad a* torok* , 
Éjjel nappal,főznek, fütnek a' Tractérekf 

Eteléknek pedig; köfzonöml avbérek« 
A'Ká« 
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A* Kávés házakba vagyon Lemonádé, 
Jeges italokkal Kávé, 's Tsokoládé. 

Ki Parolit tsinál, ki meg Bancó ! kiált, 
Sok Spanyiol duplát, más meg Szuverént vált* 

A* nagy Bál házakba! zeng -a' föép'Muzsika, 
Forganak a'Tzuzek i t t , mirít a' karika. 

Kinek mikor tettízik, megyén.agarázni, 
Mások meg erdőbe, kopokkál vadáfznl 

Ki datzos paripán magát rcgraitattya,-
Ki tzifra ruhába kénnyét fitfogtattya» 

Á1 Kandalló előtt fok meg dohányozik, 
Mivel már üdvözült, egy fem imádkozik* 

E* rétnek közepén., áll két roppant Kastély, 
Kozöttök a'Haopivacht, és eZ'a'Hauptqváriéíy. 

Egyikbe Mars lakik, melly arany bűi kéfzűít, • 
A ' másba Beüóna'; ez ezüstből épülte • 

Szóval f az itt való öröké-valófág, 
Dinom dánom, melly be nem lefz mulandófág* 

Már kedves Barátom,'im elődbe adtam, 
Üdvcsfégünk úttyát néked 'meg~mutattam." 

Egy kevéssé ugyan fzoros, de nem röges, 
Vigyázva meny rajta, hogy újra el ne ess*. 

Szenvedgy e? Világon míg'élfz, és itt tifztuly,-
Sok'bagázsiával, kérlek I meg ne indíily* 

így bátrabb lefz átad, könnyen-is oda érfz, 
Szent Pajtársid között, hamar-is helyet nyérfz. 

Nin-
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hintsen a9 Halál túl tehát okod félni,-
Mert épen, általa fogfz örömbe élni. '• 

Ö melly.nagy örömmel fogunk mi bé-telni/ 
Mikor ottan egymást meg fogjuk ölelni* 

Ha elébb, oda éríz, rendely nékem fzállást* 
Hűfz paripáimnak .istállót,- 5s jó állást* 

Ott van már .Növáki, fegítfégedre lefz, 
Ő ott régi Gazda, ér tem mindent'meg»te&; 

De míg e' világon fogfz még fómikálnj, 
'•• Meg ne fzüny Verseket én hozzám irkálni*. 
Ha egyfzer meg-érzük a' halálos fajtót,.. 

As ki utánnunk; jön, tegye bé az ajtót. 

Ezen Levelemre adattatottVálafz* 

Tokaj Ráfe havának 7-kén 1794-ben, 

Me'ltófágos Grój% és-Generális Gvadánji tírhoz M 
Strézm-Mester Csízi Istványm 

\H"enerális;Uram! tifztéltem Leveled, 
Mellyben jól meg~nyomtadf mint fzoktadjkeiK 

gyeléd. '•' 
Mivel'Fegasusod épen SzakoltzáróL 

Hamar jött, vagy inkább, jött Aoniáról: 
Parnassus.on kéfzült olly ékes tsútárral, 

, Mit a' Karbunkulus nem érhet-fel árral 
Vóít 
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Volt féL-ékesítre , 9s hozott fok gyöngy őket* 
Magát' Apolíót-is meg-kísérthetoket» 

A* maga Kuttyából hozott olly tseppeket,-
A' mellyek eleíztik a' lankadt fííveket, 

Lankadtfágomat-is elevenítette, 
Eegyesíéged, űjra^ hogy ízelíthette. 

Valóban kegyessen énekled Nótádat, 
Barátodnak válván régi hív fzolgádat, 

Szolgád voltam, vagyok, és lefzek míg élek,. 
Hív tifzteletedben buzgólkodó Lélek. 

Parantsoly! valamit fel-ér tehetfégenrj, 
Azt telíyesíteni, egy f5 nyerefégem. 

Háládatosfágom foha fe felejtem, 
Bár tellyesítését ollykor későn ejtenv 

Hála az Egeknek! mankó nélkül járok, 
De a' hurutolás olly ífzapos árok; 

A* mellybül ki-máfzni eddig fem lehetett, 
A$ fok orvosfág-is keveset tehetett. 

Verselő tollamat tsak lassan vezetem, ! 

Ezért; V gyengébben mint van igyekezetem,, 
Pegasus ugyan tsak nem tér - meg üre.ssen, 
- De nintsen oka, hogy felettéb íiessen* 

Lassú lépésekkel hát tsak bajlagdogál, 
A* mint gondolatom elmémből folydogál* 

Gondolatom vala, hogy mindent fel-véfzek^ 
Generálisomnak úgy eleget téfeek* 

"Be-
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Betses Verseiben, a* miket olvasok* 
A' meliyek bár boltsek, de még-is nyájasok* 

Nem bőltseskedhetem 5 de nyájaskodhatom* 
Máskép feleletem, most nem-is adhatom. 

A9 mi most előhalad f máskor el nem múlik, 
Ha hurutolá'som fokára nem nyúlik, 

írod : fok helyeken , követtem-el Tok tsint, 
'S félek, ha meg-halok, érte fzenvedek kint 

9S melly Katona harmintz efztendeig hartzol. 
Az illyen ottan-is, hol nem fzabad, fartzoL 

Nem mondok ellenes mert fokát vétkeztem, 
És én az ó embert9 még le nem vetkeztem.' 

Akaratom vagyon, hogy jót tselekedgyem, 
De nem lehet: azon bár mint mesterkedgyem. 

És így az Excessus , nem complanálhatom? 

'S"e' miatt lehetne leg-nagyobb bánatom; , 
H a n e m complanálná azt a ' Jésus iVér , 

A1 melly fzent Attyától nékem -kegyelmet, kér. 
Kér , nyér^is; nem lehet abba kételkednem, 

Máskép nem-is lehet hozzá emelkednem* 
Vifzfza térek innét, de tsak nyájaskodva, 

'S tulajdon érzésem fzerént gondolkodva. 
Generális Uram , -négyvénig-is hartzolt, 

Kérdeni nem merem fhol ? és mennyit fartzolt? 
Kezet foghatok hát, UramKtám veled-is, 

Mert valamint enyim, érzett kebeled-is* 
•' \ " f '• Hát 
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Hát ha még érzémá lett a* kalauzod, ' 

Á1 lelki ismeret jármát velem húzod. 
Többre, neni-is terjed most nyájaskodásom, 

Mert tsak ar-a van kg-főbb íparkodásoov 
Mennybe Jésasomhoz fel-eim.lkédhe*&eni, 

*S az Elysiumot meízlze kerülhessem. 
Mert itt a* mim írod, nem-is imádkoznak, 

Ha nem imádkoznak, tehát tsak kárhoznak* 
Értem a' Satyrát , de én valót írok, 

Mert jobb képződéssé!, mint Laeííus bírok* 
Sőt ha Mennyorizágba nem imádkoznának, 

Indulatim oda nem kívánkoznának; 
A' mennyei Királyt, még az Angyalok«is, 

Imádgyák, 'a üfztelik a5' Seraphinok-isé 

S leg-föbb bőldogfágok, hogy ott ímádhattyák, 
*S Miiről fzínre őtet, a'mennyben láthattyák* 

A' hová én már«is erős hittel nézek, • 
fS hogy oda juthassak, mindent úgy intézek 

Az Elysíumba le-írtt fok testifég, 
Előttem nem egyéb, tsupán tsak- femmifég; 

P e ha mint Satyrát, én eztet úgy ' véfzerit, 
Köttelesfégemet, e* réízben.meg-léfzem* 

Hováki Barátom, tudván már a'járást, 
El-kéfzítí, nem kell ott tenni fok várást, 

A ' parantsoit Qvártélyt, de én abba fzál?ii, 
Még nem kívánkozom; inkább iantikálni. 

De 



De nem ázértjhogy ítt?még több több bűnt tégyek, 
Hanem bűnt íkatni hogy több idol vegyek* 

Verseit ts'ak tegnap vévén Borbálának* 
A' mellyek, mivel hogy én nékem fzőllának* 

Néki válafzolni ez úttal lietek, 
Hát képződésimbe tovább nem mehetek. 

Tud ugyan ő»írni, fzépet magátói4s 
De öiztonöfztetni > jó Baráttyától-is; 

A ' miről én néki írok tsak keveset., 
Arra ö, bőven ír, mini gyakran meg-esetf* 

Hát melly dolgoknak bőv magyárazásokat 
Akarom; megbírom én néki azokat. 

Kedves elméjének, halam fzüieménnye, 
AVgyönyörködésre : mert tündöklik fénnyé* 

E ' muíó- világban meddig fántikálok, 
Generálisomnak hüféggel fzolgálok. 

Ezen Válafz után írott Levelem* 
Szakoltza Rák havának 24. Napján i7s>4-dikben» 

Fő Strázsa Mester Csízi Istvány Ürhoz Qróf Gya« 
dánfi József Magyar lovas Generális. 

•un 111 11 ii • 11 m IHIM , . „niiia 

V J ' r v e n d e m , kezedhez vetted levelemet, 
ftfellybűl ki-vehetted egyenes fzívemet* 

A1 melly buzgófággal hozzád viseltetik, 
Mert tudgya ; h&gy t ökd vi&ont fzerettetífe 

I IStais 
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Ne-is tsudáI3,hogy" jól meg-nyomlam kengyelem 

Pegasusom döfte Sarkantyús fzereíem ; 
Mert a' barátfágot fzeretet nógattya, 

Essen, menny-dörögjön, hogy fusson lógattya. 
Mivel Pegasusom még Basótiába • 

Díern volt, nem lehetett, ő Anoniába* 
Hanem Szákoltzárul azzal hozzád jutott. 

Dupla abrakja lefz/hogy. ollyan jól futott* 
Hát ha Lybusának még lovával bírnék. 

Személyesen hidgyed , hamar hozzád érnék, 
A' melly-is Prágánál a' Fejér hegy főrül, 

• •Siska hegyre ugrott egy végbe,..egy körül* 
Fel-ve2etném én-is a9 Kálváriára, 

Itt. ez jó magos domb: 's fel-ülnék hátára,. 
El-rikkantnám'magam, 's a* Tokai-.hegyre, 

• Mint a* febes villám, ugy ugranék egyre* 
Konya vólnaerrül, a9 Városba menni, 

Es Kedves Barátom fzálásodon. lenni. ' 
Képzellem fzívünkbeii mi miként újulnánk, 

A1 midőn egymásnak nyakába borulnánk, 
áátőr-aily Újhelybe innét edgyiki mennénk9 

.Ott 'lakó Minervát, Ó mind meg-ölelnénk^ 
De mivel ez nem más, hanem képzelödés5 " 

Nem-is követheti dolgomat végződés; 
Azért leveledet'újra-elő-vefzem* ' 

És fbgl'alattyára, válafzom'%y tefzem* 
• Hogy 
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Hogy éfi-is úgy mint t e , eleget fartzoltanv 
• Kegyven efztendeig mivel hogy hartzoltam; 

Igaz: a' Arilág-is ,- jót esmér bennünket* 
Hogy eb-hájjal kenték á5 mi al-felünket 

De itt azon Kérdés 9 adgya. magát elő, 
Mellyre tsak Edíppus 9 lefz talán felelő, 

Jele Diannának, hogy többet fzolgáltam, .. 
Mint te3 YVárostfkba, annyit nem fétáltadn... 

Mint Infanterista te ezekbe laktál, 
A' hol nem vetettél, ottan-is arattáL 

Én pedig mint Hufzár 9 a9 rongyos falukba, 
Éltem mint Remete, köfziklák közt lyukba* 

Esett én reám-is Cupidótul lövet, 
Melly Katonát nem é r t , vessen reám követi 

De nyila én belém mélyen bé nem hatott, 
Mellyért-is testemnek épen n^rn irthatott.".- . 

Most már Excessusim lassan complanálom? 

De a5 miket Te írfz^ felette tsudálom* 
írod Excessusid, nem complanálhatod, 

És a' miatt volna igen nagy bánatod. 
Irgalmas az Isten, meg-halgat bennünket^ 

Ha töredelemmel meg-bánnyuk vétkünket* 
l a . . . . - Pa-



Példánk ebbe Dávid, példánk Magdolnádig, 
•• A' mtííy jobbján függött, még azon Lator-is. 
Tsak döngesd melyedet, hidgyed.hogy üdvezülfZ| 

Az Elysiiimba egy fórba velem filfz. 
Mert ez kéMttetett, mint írtam, fzámunkra, 

öröké tartandó víg boldogfágunkra. 
Ezt pedig mint írod, ne véld, hogy femmifég, 

Hanem örök élet; böldögfág, és fzépfég* 

_ — ~ — . — — — — \r a' t. 
Szóval: Elysaeiim, nékünk miveltetett 

Katonáknak: és így Paraditsomunk le t t 
Héjába Barátom! bár miként rűgódzol, 

Velem edgyüt abba egy pritsen nyújtóéból* 
Mondásomat pedig ne véld Satyrának, 

s Mert a* Prophéták-is errűl így írának, 
De én azt nem írtam, hogy nem imádkoznak 

Mennybe azon Szentek, kik ottan lakoznak. 
Söt nagy buzgófággal, mondom 9 könyörgenek, 

Az Angyali karok, Szent! Szent! Szent! zen
genek* 

Hanem áztat írtam, a' kik üdvezültek* 
'S az Elysiumi réten öfzve gyűltek, 

Nem imádkoznak x mert nints arra fzükfégek, 
Mivel már meg-nyerték egyfzer üdvösfégek* 

Jó Barátom! hidgyed! Sk*is éneklenek, 
Es a£ űtzák illy fzép nótákkal zengenek. 

' Ez 
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* . * .. * 

Ez az élet! gyöngy élet! / 
Ki meg-ö l e l , fel éled 1 

Ide tekints nem oda ! 
; Itt a* lovas Katona! 

Ferentz Király Angyala! 

Lehetnek-é? mond meg! ezeknél fzebb dalok, 
Hald! Elysiumba ök-is már Angyalok. 

Énekelnek tehát 5 's bár nem imádkoznak 
Egyfzer üdvözülvén már el nem kárhoznak* 

Te-is a' Templomba mentedet ha tetted. 
És fzokástok fzerént, fzemedet bé-fedted, 

A v kalapod alól oldalt kanditsállál, 
Mingyárt-is két felé complementet hánytál* 

Meg-botsás, nagyon bal ebbe ítéleted, 
Mert e' következést vonod ki, V m i r e l e d ; 

Hogy Elysmmba ők nem imádkoznak, 
Ha nem imádkoznak^ tehát tsak kárhoznak. 

Hát Barátom! mikor te nem imádkozol, 
Te-is tehát akkor mindétig kárhozol? 

Illy Confeqnentiát rólad nem formálok, 
Sőt jó Kerefztény vagy, még a1 mellet álok* 

Ugyan azért helyed léfzen a'zöld réten, 
De a' meg n&m esik még a* jövő héten* 
. ' i a. • •• 'Meg- • 
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Meg-tart még tovább-ís az Isten malafztya, 

Hogy velem verselhess, halálod .halaíztya* 
Párka ollójának ki tsorbult az élip 

Éle.ed fonalát tsak késsön metéli. 
Slaifer pedig tudom» nem lakik Tokajba, 

Ki , ki-köfzörOlné; nem esel- hát bajba* 
Míg fák levele-is a' főidre fog hűlni, 

Te nehéz hurutod el fog addig múlni, 
Tsak hidegen ne idd* femmi italodat* 

Éjtfzaka melyedre takard paplanodat, 
Italodnak a* bor ötöd réfze légyen, 

Mégy réfz víz , melyedre hogy forrót ne t f 
gyen. 

Mikor ködös a* Nap, akkor ki ne fétály; 
Ha lehet, melly nedves, olly fzobába fe hálj, 

Otthon íüsd a' makkot a' fzeles üdöbe, 
Mert bérfzokou hatni a* fzél a' tüdőbe, 

Ezek, eledeli a*'fauratolásnak, 4
 ; 

Főképpen gátlói a' meg-gyógyulásnak. 
Probatum eft. írnél itt a' Praefcriptió, 

Éltessen az isten 1 Barátom, adiói 

Erre 
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Erre adatott Felelet. 

Tokaj Orofzíány havának 4-kén 1^94-ben, 

Méltófágos Gróf\ és Generális Gvadányi József 
Űrhöz;', Fő Strázsa Mester Csízi Istvány, 

VjTenerálís Uram ! vettem leveledet, 
örömmel olvastam; mint több remekedet. 

Tsudáltam a 'Virtust maga fzépfégében, , 
Generálisomnak fzemlélvén versében. 

Verseidet épen mai postán vettem9 

Mellyekre tüstént e' feleletet tettem. 
Az igaz barátfág az élet Neetárja, 

Ha tartós, nem fog j ; főt nevekedik árja* 
Harmintz két efztendö, el-múlt mint gondolom, 

Annak kedves ízét veled hogy kóstolom* 
Ezért nyitottam ki én-is kebelemet, 

Veled ítéltessem tselekedetemet. 
Mert képzödélésim agy jobban tifztúlnak, 

Ha verseid által gyakrabban újainak 
Magányoson lakván, vérem feketedik, 

Múzsám-is tsak mint vén, már úgy elmélkedik. 
Mint a5 vén Hegedűs 9 dallom felejtettem, 

Mint vénhez illendőbb, Jantom úgy pengetem. 
I 4 Eri-
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£hgém-is riogatott az a* gyonyöruteg, 
A'xnellypek'a' vége, bánat, keserűfég. 

Kerülöm ugyan már, e* hamis barátom, 
De 3 interest kér, vefzen-is, ugy látom. 

"Véfzen-ís'inind addig, míg tart lehellésem, 
Mert tsak ritkán érzem meg-könnyebbülésem. 

Nem aifzik, már "vigyáz a' lelki esméret* 
Az els5 ítélet, majd fzámot-is kéret* 

Ezért a' halálról való gondolatom, 
Virtust gyakoroltat, magam jobbíthatom, 

A* bün által vetett tort úgy kerülhetem, 
Ha ezt, hogy meg-halok5 gyakran emlegetem. 

Lelkemnek keresem hát már nyugodalmát, 
Tsendessen fzenvedvén^ testem aggodalmát* 

Mint ítiro, ringatott az a* gyönyörüfég 
Engem-is, £ mellynek vége keserüíeg. 

5S ítéleted fzerént, többet azt ringatta, 
A' kinek a' fejét meg-kopafzíthatta* 

De minthogy én eddig még kopafz nem vagyok, 
Győzedelmeskedni rajtam nem-is hagyok* 

Sőt ha egjikünk-is meg nem kopafzodott, 
ítélő elméd-is félre gondolkodott. 

Meg-fzünvén es fzerfnt, a' kopafz gondolat, 
Erössebb, 's igazabb léfzen e' fontolat. 

Hány efztendös bűnnek hordozod terheit? 
íjS én hányig ízleltem gyönyörűfégeit? 

Gene-



*3f 
Generális Uram, többeket fzámlálhat, 

És így vállaimra, több tereh nem fzálhat. 
Hogy Városon laktam f e' még nem elég ok, 

Az alkalmatosfág a9 Városon bár fok* 
Mert a ' társalkodás, Biliárd, más játék, 

Mellyet én-is űztem, mikor mddot láték; 
Meg-tartóztatván a' gyalog Katonákat, 

Tiíztelni felejtik íbkfzor V Dámákat. 
, De a1 magánosfág titkos {zugolyba, 

A ' benne aggódót mind addig fzurkállya; 
Míg Cupido Nipla közepén talállya, 

A* mellynek fértését, kevés , ki meg-állya. 
Nem a' fzolgál tehát többet Díannának, 

A* ki őrizője a' titkos fzuglyának. 
Mert iily titkos helyre fiet a' bűnt tenni 

Minden; hát jrám olly bűnt nem lehetne kenni. 

Magamat ugyan tsak nem ártatlanítom, 
Sőt ellenem minden nagy perem indítom* 

Excessussaimat, miként igyekezem 
Complanálni: arról fellyeb emlékezem* 

Köfzönöm azomba a' bölts utasítást, 
A'fzent Könyvre, mellyböl vettefjri tudósítást* 

Nabugodonozor én ugyan nem vagyok, 
De mit ott olvasok, abból el nem hagyok* 

I 5 Az 
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Az Elysium Itt nem emlogettetik, 
Más hely az; a' hová. a' lélek vitetik* 

Olvasd-meg ez előtt küldött leveledet, 
Hlyen, értelemmel láthadd egy Versedet: 

jf kandalló előtt fok meg-dohányozik 
Mivel már üdvözült, egy fem imádkozik. 

Ha iiűm imádkozik, hát méltán kárhozik, 
Ide a' jó lélek nem-is kívánkozik. 

De annak értelmét a* mint most meg-rázod, 
Bár nyájassan, még-is bdítsen magyarázod* 

Azt a' következést, ha nem'imádkozom, 
'Nem lehet k*i-hozni, hogy. én-is kárhozom* 

Mert Elysiumba'a'-ki mmi9 a^nern él, 
'S e' mélyfégbiíl foha fzabaHulást. fem vél, 

'Mivel Excessusit nem-is complanálta, 
- Bitsért térfégedre azért lett le-fzálta* 
Én pedig mint írod, még complanálhatok, 

Mert élek, azért-is oda nem fzálhatok. 
Meddig pedig élek5 kéfz léfzek verseznif 

$S mint tőlem telhetik, veled levelezni, 
A ' hurutolás*is kedvetlen vendégem,. 

Tőlem elébb alván, meg-jott egésfégem, 
A' Praefcriptióról el nem felejtkezem* 
t Sot értelme fzerint élni igyekezem* 
Azonkívül, hogy bort ifzom, mindég két réfzt 

* Egpsfégesseb így $ .kolyikát fem tényéfzt. ;. 
Eri'gc-' 



Engedelmet kérek, hogy illy bátran írtam, 
A ' rám rakott terhet mert nehezen bírtam* 

* • * • * . 

Ma holnap itt nyugfzik, e* lefz éltem vége* 
De Lelkemnek mennybe van az örökfége, 

£ ' ditsőféges tzél felé, a' mint lehet, 
Fu tok : hová minden meg-váltatott mehet* 

Jol érzem5 e' parthoz, hogy már közelgetek, 
Mellyet félelmesen azért emlegetek. 

Szégyenlem 9 rettegek, majd oda állani, 
A' hol magamnak keli bűnöm meg-rallani* 

A* Jésus érdeme, főt ha nem bíztatna, 
Sokasodott bűnöm 5 rám átkot mondhatna, 

Lelkem-is bár bűnös, bizonyfágot téfzenf 

Hogy az ő forsa-is lefz a' kies réfzen* 
'S tsupán azzal enyhül az halál félelme, 

Hogy ingyen idvezít a' Jésu# -fzerelme; 
Bár bűnöm büntetni légyen igazfága, 

De el-engedi azt fzent irgalmasfága. 
Ama fzent Kerefztrűl foly az a' Kegyelem, 

Melly hogy üdvözülök, el*hitéti velem. 
Jésus a'! ki azon értem-is ontott vért, 

Oíztán fzent Attyához, a*honnat jött, meg-tértt 

Onnat fog el-jönni a 'nagy [ítéletre, 
A* midőn a' Világ jutt a9 végezetre. 

JSzen 
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Mzen Válafzra tett utolsó Levelem. 
fzakoltza, Mérték havának s-dik napjáa 179 *-;*:!•'--t̂  

Gróf, Gvadányi Józsefe Magyar lovas •' . c ralis, 
í $ Strázsa Mester Csízl Istvány Untoz. 

jOLedves, édes, drága, Fo Strázsa Mesterem! 
Hogy te barátom vagy9 's igaz hív emberem; 

Levelednek áztat bizonyíttya vége. 
Mert mikor ezt írád, fzíved hozzám ege. 

Mivel írod, míg élfz? fogfz9 velem versezni, 
Es barátfágossan mindég levelezni. 

Hidd-is! barátfágod akkor petsételed, 
Velem barátoddal s mikor ezt mi veled* 

Jól-is írod* hogy ez az életi Nectár, 
Mclljr ha el-apadna5 érné fzívemet kár t 

Mivel meg-fofztódna azon édesfégtűl, 
A* mellyet kívánok az emberifégtül. 

Kívánom! mert Isten ezt törvényül fzabta, 
Hogy Felebarátom fzeressen, meg-hagyta. 

Ezen jussal mivel te-is én hozzám bírfz, 
Inf itt a' felelet azokra, miket írfz. 

í rod: hogy még fejed meg nem kopafzodott$ 

Itélé elmém hát9 félre gondolkozott* 
Én 
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Én Kedves Barátom! dolgod mit hímezed, 
Tapogasd tsak fejed, mingyárt meg*érezed» 

Hogy a* Koponyádon már Pilis vágatott* 
Szent Pétert követed, ha meg - tapogatod* 

Még Galliciába lakiunkba jól láttam, 
Ha történet fzerint te melletted áltam* 

Hogy hajad'nagyon fogy, fejed búbja tarka* 
Tzoppod-'is olly vastag, mint az egér farka* 

Azólta már azon fokfzor lengedezett 
Eolus-:-''* termé&et, meg-is bélyegezett* 

Hogy én valót írtam, ne nehefztely kérlek* 
Mivel hamar téged9 én-is utol érlek* 

Sok ember emberül öfzűl, 'a kopafzodik, 
Ki a5 rofzt kerüli, 9s jóban iparkodik. 

Tsak az ollyan ember -kopafzodtk ebül. 

Már fellyeb ki-tettem, nem vagy"ezen fzáimba* 

A' gyönyorüfégben írod többet ilfztam. 
Mert több efztendökig élet jármát húztam* 

Ebbül tsonkán vono.d-ki következésed, 
Mert hogy iffiabb vagy, azért te élesedj 

Az enyimnéi fokkal hibásabb lehetett, 
Ez - vállaidra-is, több terhet tehetett. 

Meit^ 
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Mert a9 jó életet eíztendők fokfága 

JSTem tefzi , hanem- aJ Virtus valófága. 
Sok efztendőt élvén ,• fok jókat tehetek, 

Mellyekért-is én fok jutalmat vehetek 
Ha keveset élek, még-is rofzfzűl élek, 

Boldogtalan bennem már akkor a' lélek. 
A ' feslett ferméfzet,'s rofzra hajlandófág, 

Rontyák-meg az embert, 9s az alkalmatosfág. 
Hejába-is mondod; hogy az nem elég ok9 

Az alkalmatosfág Városokon bár fok. 
Mert Biliárd játék , és a' társalkodás, 

Rofztui tartóztatnak, 's több illy nyájaskodás. 
Mond-meg I Biliárdot hogy te hol jádzottái? 

Kik valának ottan, *s kikkel nyájaskodtál? 
Tudom; Tífzt társaid hogy ottan valának^ . 

De nem azért; veled, hogy nyájoskodnának. 
Mivel te ezekkel mindenkor lehettél, 

Sziilásaikra-is bátran el-mehettél. , 
ÍJgy-é? hogy játékod tetted Kávéházba, 

Hol az ártatlanfág jár leg-inkább gyáfzba. 
Méltán-isí mivel ez: olly félelmes barlangi 

A9 mellybe halíatik Syréni álnok hang. • 
Álnok! mivel ezek addig énekelnek, . 

Míg kívánfágokba torkig be nem • telnek. 
Bár mntattyák,:; hogy ők fzerelmet vadáfznak, 

Hazudnak! ...erfzénybe Inkább kotoráfznak. 
Hát 
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Hát Barátom! hányízor voltál még Bálokba? 
Hány estvéket tokéi te a' Kfzelsoftokba? 

Ezekbe Cupido reád hányfzor intett ? 
Hány Nymfa katsintva ott reád tekintett? 

Már meg-esmerkedvén, hány vlsitát adtál, 
Útzákon, Kertekbe, mennyifzer fétáltál. 

Sokízor ájtatos fzínt-magadra fel-kentéig-
Mivel Temploraba-is te gyakran el-mentél.-. 

De nem azért, hogy ott buzgón imádkozzál, 
Hanem, hol.jöhettek öfzve,. tanátskozz&U • -

Tudom : majd azt mondod; mind ezen helyekbe 
Voltál ; réfzed még-is nem volt illy-enekb'e.' 

Mert te társalkodtál jeles fzeméllyékkel, 
A^kik fe'1-ruházva voltak erkőltsökkeL 

Való egy Városba vannak jók és rofzfzak, 
De azoknak fzáma nagyobb, kik gonofzízak. 

T e társalkodásod' a' virtus követte, 
Azt nem tetted, a' mellyt fok Pajtársod tette. 

Nem mondom ; hogy tetted, mert tulajdonfágod 
Esmérem, és tenni fzokott nyájasfágod* 

Magad vallod: téged, hogy a gy'ónyorüfég^ 
Ringatott; a mellynek vége keserüfég. 

De meg kell vallanod, hogy ezen böltsübe, 
..Városba ringattak, élvén ©tt betsübe. 

Mert 
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Mert leg-inkább tsak' a9 Tarosok olly helyek* 
Á' mellyekbe laknak illy lelki mételyek. 

Már hogy-is gondolod, a' faluk fzuglyája, 
Ártalmasabb lenne; mint Városok tája. 

A* falukba lakik a? néma tsendeftfég, 
Fedezi fzíveket a9 fzemérmetesfég* 

Itten a' mulatfág együgyű, nem tefz kárt, 
És mind a* Városi léleknek ugy nem árt. 

Próbáld 1 tégy előttök feslett beftédekeí^ 
Iáeg-lásd! hogy pirosra fested fzemélyeket 

Meg-fétted azokkal ártatlanfágokat, 
Városba örömmel halgattyák azokat. 

Sőt ha ott nem fogol aképpen fzollani, 
Nem tudod a* módit , azt fogod hallani, v 

Nem lett volna foha Nemes nevelésed, 
Komorfággal tellyes fzavad , és lépésed. 

Ha tehát mi lakunk faluk fzuglyájába. 
Hogy zárhatna Vénus ott kalodájába, 

Nintsen ottan ollyas , melly fzívünk gerjefzfze, 
A ' jó indulatból lelkünk kí-vetkezze* 

Falusi Nymfátáí nem jöhet fzívre tűz, 
Mert nem fzagiik rajtok Ámbra, tsak tehén bűz. 

Egyenes erkőltsök* nem lépes a' fzavok, 
A r fzent cgyügyöfég minden kintsek javok. 

Ezek vigyorogva nem néznek fzemedbe, 
Sem fzemtelenféggel nem nyúlnak zsebedbe. 

Hogy 
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Hogy lia illetlenül fogf? ezekhez nyúlni,, 
Hiddl íigy meg - tafzítnak, hogy főidre fogf^ 

htílnl* 
Héjába! nem falu azon hely, de Városj, 

A' mellybe lakozik a7 fok testi á*os* 
Ezeknek piatzán iitt Lucifer Vásárt, 

Sok olly portékát veü,9 melly lelkére hoz kárt* 
Jól tudod, futották a' Várost a' ázentek, 

Inkább hegyek közéj 5s barlangokba menteké 
Mert így el-kerüivén azok lármás zaját, 

Nem érzették testek , 's lelkeknek a' baját* 
Városokat , és nem falukat menykövei 

Büntette az Isten f kénköves essöveí; 
Mert ezekbe V Nép nem tsak bálványozott, 

De még Vénusnak-is képtelen áldozott. 
Most fzól! a' fzolgál-é többet Diannának? 

A ' ki őrizője a* titkos fzuglyának ? 
Vagy az ; ki Városba lakik, Vtiindérkedik? 
- 'S Cupido nyilátúl ritkán menekedik? 
Nem írígylük néktek mi a' Palotákat, 

Meg-tartyuk magunknak a' íitjkos f^uglyákaf^ 
Nem-is tudunk mi ugy , mint tik pipiskedni, 

Tzikornyás, és mézes fzókkal kedveskedíii* 
JHa Városba mentem, fzívembül nevettem, 

Rátok, Gyalogokra, ha fzemem vetettem* 
Mert láttam, tactusra ti mind nem léptetek* 

És a' termifzeten erőt mind vettetek* 
K Ha? 
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Hajatok melly fzépen vala frizirozva, 
Testetek, gúnyátok bé-parfumírozva* 

A' fel-házakra ti miképpen néztetek, 
Majd a' földet tiírta ti Complementetek, 

Szép volt rátok nézni a' Comédiába, 
Hol már mmden Dáma ülvén Lózsiába, 

Kii látó Üvegen néztetek reájok, 
Holott fzemeteket n&m fogta-el hályog* 

De ha így nem tenne egy Infanterista, 
Ki mondaná: hogy ö nagy Galanterista? 

A* titkos fzuglyába mi ezt nem tehetlyük, 
De terméízetünket nem - is eröltettyük. 

Már nem fzóllok többet Város dolgairól, 
Sem a* fzugolyáknak az ö titkairól. 

D e Elysiumba , írod, ki ment., nem él, 
22' mélyfégbüL foha fzábadúlást fem véL 

Mivel FiXcessusit nem-is complanálta, 
A ditsért tér/égre azért lett le-fzálta. 

Meg-botsás, illyct én nem írtam, 's nem írok, 
Sőt más ítélettel c' dologba bírok. 

Mert az Elysitim a' Bóldogultaknak 
Helye: nem pediglen a'kárhozottaknak 

Azért nem-is lehet femmiképpen mélyfég, 
Hanem egy fzerentsés, 's örvendetes térfég; 

A' hová a' ki megy, öröké fog élni, 
Az örök kínoktól nem fog többé félni. 
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Bár melíy Lexiconba ha te ezt vizsgáled, 
Hogy igazat í rok, abba fel-találod. 

Fent ki tettemp hogy a' lélek tiízta légyen, 
Mert femmi meg-motskolt oda be nemmégyen* 

Heiyed bizonyosan te*is ott találod, 
Mivel Excessusid már most complanálod. 

Major vagy, és ott-is* Platz-Major fogfz lpnni$ 

A' két Kastély között Parádét fogfz tenni. 
De most a' Tokai f^iiretet végezd*el, 

Egy mustos petsenyét, kedves tieiddeL 
Egy kevés ideig íélbe fsakafztani, 

Levelezésemet enged; 's halafztaníV 
Mivel Borbálának fok fzép verseire 

Tartozok felelni 9 írtt' leveleire. 

; K ; - , ^ 
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-JMálmár Borbálával való Levelezéssem. 

Miként a9 fent ki-tett Csízi István Ürhoz int eku" 
Levelemet ezen régi jó Barátom Molnár Borba-
iával kőzlötte, azonnal ezen Afzfzonyfág ezen 
Levelét^ melléje ragafztottVerseivől hozzám b^ 
uájtm®. 

Sátor-allya Űjfiélybő!, Halakhavának-ss-dikén 1794, 

Molnár Borbála , Gróf Gvadányi József Generális 
Ürhoz Szakaltzára. 

fflagy Méltó/ágii Gróf! Kegyelmes Uram! 

^ z i n t e el-fogott a9 bámulás , és a* gyönyöröfég, 
midőn FŐ Strázsa • Mester Csízi Ő Nagyfága , a' 
Méltófágod igen betses levelét velem közleni mél* 
tóztatott; a' mellyből nagy Örömmel értem, mél-
4;atlan£ágom aránt reménytelen Kegyelmes* feándé-

kát, hogy tudnia illik: méltóztatná érdemetlenmmt-

káimat ki - nyomtattatni., melly ritka kegyesfégét 

tellyes fzívvel Miálok ugyan, de ezen fő fzeren-
tsémet kénteleníttetem máskorra hagyni, mivel már 
most el-vagynak ajánlva Typus alá kéfzfúő mun
káim , tsak az a* bajom, hogy későn érek a' le-
tifztázásokra fok nyomorúfágim miatt, hanem há» 
ládatosfágomnak jeléül ; bátorkodtam, ezen igen 
tsekély, és felette íietv^e kéfzült néhány Fersetské-
Tel Mékofágodnak kedveskedni 
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Méltófágos Uram! mivel érdemlettem, 
Hogy fzeretetedröl bizonyos hírt vettem. 

Meg-vallom, nem győzöm eléggé ts udáíni, 
Hogy Múzsám nálad-is kedvét tud találni, 

Melly igen erőtlen, 's a' több Múzsák között, 
Leg~többnyire fzemben tsak azért ütközött! 

Mert újíagnak tettzik az Afzfzonyi nemben, 
De épen nem halad mást meg az érdemben. 

Gyönyörködve nézem nagy betsü leveled, 
Mellyel az én öreg Barátom tifzteled ; 

Mellyben nevemet-is méltoztatz említni,* 
*S ditsőfég fzárnyain az Égig repítni. 

Köfzönöm felölem lett értekezésed, 
Méltatlanfágomhoz le«-erefzkedésed'<» 

Mivel fzemélíyemet tifztelni kívántad, 
Mély tifztelettei már ég fzívem arántad* 

És fzíved jófágát hálálni próbálom, 
De a5 haladásnak módgyát fe találom^ 

Hanem imé Múzsám, tavafzi zsengében* 
Egynehány virágot fzakafzt a* kezében ; 

De Koránt fe fzedte ezt Pimpla. környékén^ 
Vagy böltsesfég buzgó Castalis vidékén; 

Hanem fzaggatá azt erdők árnyékában, 
Mulatozván tsak tölgy, és hárs fák allyában. 

Holott a' bárányok tsoportal legelnek, 
?S Páfztorok cgf iigyü hangon énekelnek* 

K 3 Néh^ 
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Néha pedig föz-fa.furuglyáral jatznak,* 
9S egymás sípja ellen törekedni, látznak* 

Jűatsony dolgokban magokat mulat tyák, 
Mert a'raagassakat ők meg nemfoghattyák; 

Hol gyenge Naisok laknak a' kut főkben, 
Segítvén dallyokat a* berkes erdőkben. 

JAúzsám-is ezek közt vervén Iantotskaját, 
Lassú hangon fújja együgyű nótáját. 

Itt fzedett hát ollyan parafzt virágokat, 
Mellyek ritkán tudgyák kelletni magokat. 

Méltófágodnak hát vélek kedveskedik, 
v*ív*I a* mienints . azzal nem kérkedik. 

Ezeket h*t lábad nyomaiba hinti. 
Remélvén, liogy fzíved kéfzfégét tekinti. 

'S nern fog nehefztelni, illy gyenge Múzsára, 
Ha egy Nótát pendit, víg neved napjára* 

Sőt el-tűrvén ennek erötlenfegeit, 
Méltóztatz halgatni, lassú énekeit* 

$zen postával küldötte ezen nevemet Udvözlő vérseít-is, 

Ch ron oji iq on* 

MV#a kláLts Vígan 3 losef ne Ve napla 
" l eLenVan, 

'$ flfí Víg DéLÍ IzeLet, aJ gyonyorV 
k í -keLet . 

Par~ 
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Parnassus Múzsái Apollóhoz gyűltek^ 
Öröm mondó hárfák kezekbe zendültek, 

Vígadó fzavaik midőn egyesültek, 
Echozván a* Völgyek, fzinte meg-rendültek, 

Hypocrén vizében egéfzen feredtek, 
Kezekben Pimplai Virágokat fzedtek; 
Mellyeket Józsefnek uttyára hintettek, 
Illy zsengékkel kedvét lelni , törekedtek. 

Azután minnyájan ülvén karikába, 
Vigadoznak Pindus kies oldalába, 
Ki-ki zengő lantyát fzorítván markába, 
Gyönyörködik fzívck SL fzép Muzsikába. 

Immár komor képe vidámul a* télnek, 
Közelít SL Tavafz, fzárnyán déli fzélnek, 
A' föld' hólt plántái általa fel-élnek, 
Téli pólyájokból nevetve ki-kélnek. 

Az egéfz tefhnéfzet ű) fzínbe öltözött. 
Már az özvegy madár párjához költözött, 
'S edgyütt hangitsálnak a' fa ágak között, 
Ragyog Phcebus fzeme, melly eddig ködözött. 

Tőlünk komor képe ofzol a' bánatnak, 
9S űj gyönyöröfégek fzívünkre bé-hatnak, 
A ' zengő madárkák örömre untatnak, 
5S mint egy a* Teremtőt ditsérni nógatnak. 

K 4 Nofz-
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Ho&fza tehát Műzsim, ííes Szakoltzára, 

Gráf Gvadányi József meg-udvarlására, 
Sies haagitsálni Öröme Napjára, 
Melly víg ki*keilettel bíztat nem fokára, 

Mellynek kies keble rakva minden jókkal, 
Mind őrömre, mind a' fzükfégre valókkal, 
Jelenj-meg hát te-is az őröm mondókkal, 
Szóllítrán Józsefet illyeii nvajas fzókkalf 

József! kinek Neved képe tifztafágnak, 
Feredgy-meg Vizében az ártatlanságnak, 
Kerülvén tőreit ez álnok világnak, 
Mint akadállyait, a' fő bóJdogfágnab, 

Az egek áldása te rajtad meg-állyon, 
Jabesi Napokat életed fzámlállyon, 
-A'békesfég* öröm, melletted lírázsállyon, 
Soha bal fzerentse reád ne talállyon. 

iFéfzke légyen fzíved olly gyönyöríífégnck, 
Mellyhez nem fér foga a' kedvetlenfégnck, 
9S majd el-érkeztével, a1 várt boldog Végnek^ 
l$y'ü}on-meg ízámodra kapuja az Égnek. 

Ezen 
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Ezen Levelekre tett Válafzfzaim^ 
Nagy Érdemű Jfzfzonyom 1 

A' Kedves Tavafznak az ő jelen* létté, 
A* mellytül adatik mindennek új élte,. 

Szívemet örömre úgy fel nem buzdíttja^ 
Mint postán érkezett leveled indíttya. 

Mert ámbár ar Tavafz nyílik Virágokkal^ 
A' hímeket köti a' ny őslény párokkaL 

Zsengéit nyötetti- gödölyék ízámára, 
Kakukot íilteti ződult fák gallyára,; 

Orpheust nógattya fújni a' dudáját, 
Szint úgy Ámphiont-is danolni nótáját; 

Mellyeken Satyrák víg tántzokat járnak, 
Meít a Tavafz után a' fzép nyárra Várnak* 

De mind ezek tsak a' fzívet vídámíttyák, 
A* lelket örömre koránt fem indíttyák* 

Ha olly érzékeny fég ember fzívét éri, 
A' mellyen meg-indúl elméjef és véri; 

Ez a' fzívrűi akkor a' lélekre terjed, 
Melly*is a9 vett jó túl víg örömte gerjed* 

Afzfzonyomf Terseid illy érzékenyféggeí* 
Rakva vannak tűzzel, és elevenféggel* 

Mellyek ág testembe újjíttyák fzívemet, 
Örömre kéfztetik egyfzcrsmind lelkemet 
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A' Görögök Lelkét , Homér Ilyássa, ' . 
'S £ Romaiakét, Vírgü Aeneássa, 

így ébrefztették-feí, mint enyimet munkád; 
Mellynek heves tüze nagy fel-ferkentést ád, 

HízelkedÖnek ne tarts, kérlek, engemet, 
Ál*ortza nem fedte foha még képemet, •' 

Ki-ki jónak, fzépnek, Verseid talállyaf 

Valaki Hazánkba"olvassa, 's- vizsgállya, 
írod: hogy tsak azért tettzik munkád, hogy fzép, 

- Mivel Verselleni nem fzokott Afzfzony Nép. 
Meg-botsás! hibázol: mert fzámos Dámákat 

Találfz más Nemzet közt', követni Múzsákat! 
Hazánknak fzép neme ezt ugyan nem tefzi, 

Inkább a' Romántzot kezeibe vefzi* 
Vagy Comaediába inkább addig fétál, 

Tudván Gavalérja ott9 majd melléje áll* 
Egy kis oka ugyan benned lehet ennek, 

Mert tsudálatosnak látzatik mindennek; 
Hogy Magyar Hazánkba tsak magad versezet, -

Szép Tudományokba nagyon igyekezel. 
Igaz : hogy Nemednek nem tulajdonfága 

A' Verselés, 's éhez mnts-is bátorfága, 
Sokat ettül el-fog gyermek nevelése, 

Sokakat resté tefz tunya henyélése, 
Soknak verseléshez nints hajlandófága; 

Sokat elméjének gátol tompafága* 
T#~ , 
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Téged a' terméfzet más móddal ruházott, 
Még mikor Latóna böltsődbe pólyázott. 

Elmédnek tüzétül for, 's él tested ere, 
ízléssel írfe; nem vagy munkállatlan here* 

Mert bár virágokat a* Pímpla környékén 
Kern fzaggatz; hanem tsak a1 Bodrog vidékén; 

De azokról gyüjtefz olly fok lépes mézet, •••* 
Hogy fzép Verseidnek adói édes ízet* 

Melíyért-ís Minerva Tzéhébe fogadott, 
Apoüo3hcgy lyánya vagy, meg-nem-tagadott. 

Gyakran kézen fogva EUlicon hegyére, 
Vezetett két fzarvu kies tetejére. 

TÖvén, Castalius kútryába ferefztett, 
Kilentz Múzsáinak ezzel fzégyent-is tett* 

Mert hamar el-nyerted elsöfég Pálmáját, 
Mindenkép előzvén azoknak munkáját. 

Remeke is lettél te a'Verselésnek 
Gazdag Tárháza vagy a? fzép, Yjó ízlésnek; 

Bátran-is ki tefzem, hogy fzép nemünk kénnyé, 
Hazánkba magad vagy fúgározó fénnyé. 

Vajha nyomdokidat mások-is követnék* 
Hozzád hasonlóvá magok kik tehetnék. 

De fokt míg nyerhetné ditsőfég Pálmáját, 
Berzsenyezi addig két rántzos ortzáját* 

Sok míg olvashatna, magát bóbitázza, 
Idegen ruhába Hazáját gyalázza. 
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Ó Vulcánus! kérlek, vid Aetnád hegyére 
Hlyeket, és vesd ott öblödnek tüzére,. 

Be fokikor fáj fzívem $ ezekrűl gondolván, 
Hazámnak mostoha forsát meg-fontolván. 

Hid-el ezért fokfzor konyvezemf Afzfzonyom! 
Ágyamat fok éjjel álom nélkül nyomom; 

Jtóert épen fzép Nemünk olly efzköz lehetne, 
Melly Hazánknak Torsán változást tehetne; 

A9 Márvány fzívet-is ezek meg-Jágyíttyák, 
Jupitert-is Egbül a' földre fzálíttyák. 

De Inkább fzeretik ők £ kortaosfágot, 
Mint az igaz Magyar fzép tulaj donfágot. 

Ne járd te ezeknek tekergös ösvénnyét, 
Tartsd-meg Hazád régi fzokását, 's törvénnyét, 

Ébrefzfzed vígfágra fzívünket lantoddal, 
Ugrásra kénfzeríts , fzép Verses danloddal; 

Olly kor levelezzél velem, áztat kérem, 
Verseid olvasván, az fő öröm, bérem, 

Sajnállom azomba fzerentséílenfégem, 
Hogy meg-tsalt engemet azon reményfégem | 

Melly bíztatott munkád, hogy ki-nyomtathatom* 
Ezzel, hogy kedvellek, meg-nem mutathatom* 

Ha lehet változtasd kérlek fzándékodat, 
Hogy én, ne más töltse bé akaratodat* 

Mivel pedig Mázsád én nevem napjára, 
Nótát pendít 9 mingyárt felelek én árra* 

- En-is 
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Én-is min! Muzsikus, hegedűmet kapom, 
Vígan-is kell lennem, itt van József napom. 

Egy Verbunkost néked mingyárt penderítek, 
Mellyel valahonnan tántzost tkri kerítek, 

Meg pediglen ollyat, af ki nem fokára 
Hinthet veled temjént Hymen Oltárára. 

Most a' madárnak~ís van tavafzkor párja, 
El-apadt már fzíved régi zajos árja, 

Szenvedésid után, ég adhat ollyan párt$ 
fíin fzíved meg-nyugfzik, nem látz fem.bíit, 

fem kárt, 
Amptóon éneke olly nagyon indított, 

Hogy köyet egy helybűi más helyre mozdított. 
Vajha én nótam-is olly erejű lenne, 

Hogy veled egy gazdag, rs hív pár tántzB* 
menne -j 

Kívánnám ezt; mert így űj napod virradna, 
Melly fzívednek kívánt tsendcsféget adná. 

D« miglep Nótámmal egyet illyet lelek,. 
Üdvözlő munkádra imigyen felelek, 

Drága Afzfzomyom. 

Minap ablakomból nézvén az Útzára, 
Láttam a* nép fzalad erre 's meg amarra, 

Nem tudtam mi dolog; véltem történt kára* 
Kissé meg-is dobbant fzívem £ lármára* 

Azomr 
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Azomba fzárnyaknák haliam tsattogását, 
. ..-Mint Eoius Izélnek, olly forma zúgását, 

Mivel be nem zártam ablakom nyitását, 
Egy Iffiú tette fzobámba fzálását. 

Látván két fzárnya van, Cupidónak véltem, 
Mivel már ofz vagyok, ei-tévedt ítéltem; 
Hogy engem keresne, épenjK-em reméltem. 
Széfemről ugyan tsak előtte felkéltem. 

Meg-fzóllítám, te vagy fia fzép Vénusnak? 
Melly ízívbe nyilat lőfz, tefzed azt Tzinkusnak, 
EUvefztéd ez úttal erejét e' jusnak,-
Mert már nem áldozom Anyádnak;'sBacliusnak. 

Látod! hogy Hattyú fzín fejemet tarkázza, 
És a* vénfég fáradt tagjaimat rázza, 
Azagfag, mind a' két ortzám barázdázza, 
Menny ollyanhoz, kinek tettzik festék mázza. 

Mosolygott vendégem, '& ezeket mondotta; 
Látom érkezésem feUiáborította 
Szívedet; a' melly-is áztat állította, 
Hogy Cupido volnék, valónak tartotta* 

Mercurius vagyok, Istenek postája, 
Ama bölts Apolló leg-hívebb fzolgájas * 
Merre tettzik repít mindenik Múzsája, 
Mert gyorsafágomnak foha lints Jiibája. 

"""Nin-
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.Hintsen nálam tegez, nints fzcrelem íjja5 

Mellyekkel Cupido a' fzíveket víjja, 
Sőt ezeket a9 fzám tsendesfégre híjjá, 
As meg-elégedés fáradtfágom díjjá. 

És így Ur^m! hozzád, egy Múzsa repített, 
Ved-el e' levelet, mellyt hozzád kéfzített, 
A ' mellyel íiessek, nagyon kénfzerített, 
Hogy hamar itt lettem, két fzárnyam fegített* 

A ' levélt el-vévén, hirtelen el-repült, 
Hogy válafzra nem várt, fzívem azon el-hült, 
Bágyatnak-is látzott , de még tsak le fem ült, 
Megnyugodván nálam , lett volna 6 frissült. 

Olvasván a' levélt , kezem öfzve tsaptám,* 
Sátor-ally Üjhelyi Mázsától azt kaptam, 
Mivel nem esmérem, vele nem-is laktam^ 
Szívesfégén méltán én álmélkodhattam. 

Mefzfze xítra küldé hozzám Szakoltzára, 
Az ifzapos Morva Vizének partyára, 
A5 Fejér hegyeknek épen az allyára, 
Kerefzt Víz által vett József Név Napjára. 

Nagyon dífzessen-is e napom tifzteli, 
Személyem az égxje majd tsak nem emelij 
D e mi több , fzívét-is én nékem fzenteli, 
Tán tudgya* fzívembe hogy es helyét leli. 
; Köfzö* 
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Köfzönömjó'MűzsB, , fzép üdvözlésedet. 
Édes ízzel tellyes, bolís verselésedet, 
Ha mefzfze nem volnál, hid~el, Hogy tégedtt 
Bteg-is ölelnélek , nézvén érdemedet* 

Valamiket kívánfz, én vifzont kívánom, 
De hogy nem esmérlek, azt az edgyet bánom 
Történhet* hogy télbe magamat rá fzánom, 
És az Hegy allyára tsufzattatom faánom, 

Adáig-is kívánom, fok fzép Janraáokat, 
Fűzzön rád Apolló, éllyél víg napokat. 
De ne élly mint egyfzer éltéi ollyanokat, 
A' mellyek okoztak bokros bánatokat. 

Reménylem-is, az Ég néked minden jót ad* 
Ezután*is jól fog folyni Verses pennád, 
Szívébűi kér, közöld vele minden munkád, 
Gróf Gvadányi József, Barátod, és fzolgád* 

K&ltek Szaíoltzén, Kos Eavérmk 
2o. napján , 1794* Efz-
tendöbe+ 

Mzm 
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jEze/z két Válafzfzaimra érkezett Levele* 
Sátor-allya tíjhely, Bika havának hatodik napján. 

Molnár Borbála Gráf Gvádánji J6zsefp GenerálU 
Ürhoz* 

JLgaz-é? vagy fzívem tsak Pháritasmá áÜyá, 
Hogy Gvadáhyi magát Batáíomhak vállya ? 

Barátomnak Vallya; jelentvén leveié9 

Hogy arántam meg~nyílt fzérétö kebele*. 
Levele; mélly éngérri nagyon vidámított, 

'S mély íifzíelétére únízölvá indította 
De meg-vallóm! bizony! mennyire vidúltám> -

Példás fzívesfégén, annyira pirultam; 
Mert ölly ditséiretét töllá rám tetézett, 

Hogy ízfemeffi azokra fzeméremmél hézttU 
De hízelkedésnek én ezt nem alítom j 

Hahfem ebbül ritka nagy fzívét gyanítom-j 
Melly a9 iiágy érdemet magába néni tnérí> 

De az alatsoht-is üiásokba 'esmérL 
Á* fzfcretet kíván hát engem femelní* 

SS ditsS Laurus&ál fejemét tifztfclní* 
Kebeledet tudóm ^ á' Fzéretét gyűjtá* 

íó Uram! V levéled tifiatá lángod Hyájtá, 
í* * MelLye! 



Mellyel örömömet az égig emeled, 
'S ég fzívem, úgy óhajt fzembe jetni veled-

Mert méltatlanfágom nagyon magafztailya 
Ez, hogy fzíved magát Barátomnak vallja, 

Barátomnak vallja! ^de jaj mit képzelek,' 
Hogy illy Méltófággal barátfágra kelek. 

A h ! meg-nem engedi azt alatsonyfágom, 
Hogy Gvadányi Grófal kezdgyem barátfágom* 

Igen jóf esmérem, én ki , és mi vagyok, 
Felettem héjázni, fzívemnek nem hagyok 

Nem hagyok ! főt kérem kegyelmét az Égnek, 
Hogy bírjon éltembe, Lelke fzelidfégnek. 

Jól tudom, fzülettem igen tsekély forsban, 
5S a' kegyetlen Fátum fektetett a' porban* 

Méltatlan jagyok hát ollyan bóldogfágra, 
Hogy Grófi fzeméllyel lépnék barátfágra^ 

Hem-is képzel fzívem felőlem olly fokát, 
Mintha meg-haladyán érdemmel másokat, 

Barátnéja lennék olly nagy Méltóíágnalc, 
Kiben a' rang, 's érdem a' Felhőkig hágnak. 

Nem 5 ah nem I mert fzegény forsom jói esmérem, 
Méltófágodtól hát instálva ki-kérem, 

Méltóztasson írni, mint fzolgálójáíiak, 
Mivel fok volna ágy, mint BarátnéjánakP 

Sok volna! és fzulne, több több irigyeket, 
Kik reám merefzivcn, már most-is fzemeket; 

Epe-
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Epekedve nézik ebbe bóldogfágomi 

Hogy fok nagy fzívekkel vagyon barátfágom; 
És gyenge Múzsámhoz fel-nyitván kebelek^ 

Gyakran kebelembe repítik levelek© 
Epekedve nézik napom deríílését, 

Hogy nem hallyák többé bús fzívem nyögését* 
Mivel víg egemről a' felhők el-tüntek, 

Szertelen eméfztö bánátim meg-fzöntek. 
Epekedve nézik s hogy fel-élt reményem, 

?S gyönyörködve ragyog óhajtott Nap fényem* 
Meliy most tündöklését, kétfzerezni láttzik, 

*S élefztö fágárja mosolyogva jádzik, 
Mellyet az irigy fég kára gyanánt érez, 

'S Bóldogfágom látván, dühös fzí ve vérez* 
Mind ezekre nézve, nagyon foknak lelem, 

Hogy méitóztatz Uram levelezni velem* 
Méltófágod lá tom, kéfz pártomat fogni* 

Szíve fzeretetet látfzik ki-buzogni. 
'S tifztelni kívánván az Afzfzonyi Nemet, 

Magafstallya bennem a' tsekély érdemet* 
Mondván: nem tsak azért munkám tettzik 

fzépnek9 

Hogy nem tulajdona ez az Afzfzony népnek; 
Mivel más Nemzetek kérkedhetnek vele, 

Hogy fok Afzfzony Múzsát kebelek rievele.f 
Kik az boltsebb Nemmel majd egy fórba űltek^ 

'& fel-maradó hírrel,' az. Égig repültek. • 
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Tudom: hogy nem Újfág; Afzfzonyriak verséin; 

De Szépeink erre nem mernek fel-keim* 1 
Nem mernek: mert fzívek nem pálléroztatik? 

Mint más Nemzeteknél, ú'gy nem fofmáltatik* j 
El-vonnyák a9 Bálok ettől se Lyányokat; I 

Vagy friziroztáttyák az alatt hájokát. 
Kik más Nemzetektol SL módit el-lópják, ! 

Dé tudományoknak jtejéí bé-iiem fzopják* j 
Bámulva fzémlélünk fzámtalao majnibkat, 

Noha nem ízépítik meg ázzál magokat; ! 
Kik ezer fzükféggei vannak rakva körüli ! 

Még-is SL Grófnékat függefztik tükörül; 
Híjába hirdeti ezek előtt Fáma; 

Azt : hogy hinta ékesseb, miiit a' Magdát Dáma, 
•Mert ok Mágyarfágbáii kedvet nem találnak, 

A* helyfett magokból Morjókát tsiriálnak* | 
Jaj! de" minek vefzém ezt Múzsám lántyára* 

Melly fzolgálfaat néki meg-utalására. 
De nem értem én itt áz Ürí Dámákat, 

Hanem az éh hásii koldus rhajmótskákat. 
Sőt a' Nagyobbaktól ez édgyét íástálomj 

Meg-engédgyéhek; ha kedvek nem találom, 
Ebből lehet magyar Múzsámat esmérni, > 

Hogy a* mit nem fzeret, titúi ttidgya dítsémí* t 
Azért vifzfza térvén % Nemem mivoltára* 

Tsák a5 nevelésb&l esik fennek kára. f 
Mert | 

• ' - " ' • ' " ' •• • ' ' " ! 

' ' ' t 



Mert fokán Lyánkákat kívül pallérozzák., 
'S belső fzépfégeket kevéssé dolgozzák* 

Én ezek közül ki niagamat fe vé£zcm9 

'Mer? bölts oktatásba nem volt foha réfzem* 
Más gqndqsfágábói femmit fe tanultam* 

Szinten ember korban a' pennához nyúltam* 
É'etem tizenhét Tavafzon fordúla, 

Hogy ezen kívánfág fzívembe fel-gyula© 
Egy belső öfzíöntöi nem volt maradásom^ 

'S lopva Vezér nélkül folytattam írásom* 
Hogy xnpst tehát tsekély versetskéket írokf 

Tsuptán kegyelerpböl vettem ? a* mit bírok. 
Jól tudom: hogy voltak más Nemzetek között^ 

A* kiknek Apolló Laurusf kötözött, 
De Nemzetink épen nem kérkedhet velej, 

Hogy Saphót, vagy Sűrmánt nevelt fel kebele* 
Nem fzülője nyelvek; tüdő Moráljának, 

Vagy Pindarust Versel győző Corinnának, 
Nem ragyok itt hírrel 3 Damo |iypátMa9 

• ' ? g J Polexinával kérkedik Dátzia. 
Bár fzámos Afzfzqnyok fénylettek érdemmel, 

9S küfzdeni látzattak a5 bölts Férfi Nemmel, 
Kiket Laurusra méltónak esmérek,. 

De azok nyomához é$ koránt fem érek* 
Mivel azok fzívét híven formálgatták^ 

Űgy mint az enyimet, ostobán nem hagyták* 
' L 3 Nem * 
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L\Tcm kéíhedhet tehát Nemzetem én vélem, 
Mivel nálam igen tsekély az értelem,, 

Olly járatlan vagyok áltudományokba, 
Hogy tsak meg-mozdulni fe tudok azokba. 

Mivel én azokba nem gyakoroltattam, 
A'leg-közönfégesb , a 'mi t meg-foghattam» 

Volt bátor tanúinl nagy hajlandófágom, 
De mindég el-húzott fzorgalmatosfágom, í 

Késő volt már, midőn magam vettem éfzben, 
Millyen tetemes kárt vallottam e' réfzben. ) 

De mivel az időt vifzfza nem hozhattam, j 
. Most ismerem mennyi híjával maradtam, 
Melly tudatlan vagyok, valóban most látom, i 

Képzelődésimct ha fzárnyra botsátom. 
K mi fzép és magas, éfzfzel fel nem érem, 

Tsak ebben vagyok bőlts, hogy ezt meg •es
mérem. 

Tsak ebből áll,mondom; minden böltseáfégem> 
Hogy esmérem, melly nagy tehetedenfégem* 

Nem azért fzóllalt meg hát Mázsám hárfája, 
Mintha mennyei dalt zenghetne nótája; 

Hanem ez fakafztá ötét bus énekre, 
Hogy fzententziázva voltam gyötrelmekre* 

Mivel rabul az leg-ifzonyűb lántz tárta. 
Azokat fzívembül fájdalma tsafarta ; 

És ha ki azokat valóban vízsgállya* 
Bő könnyen nyomait bennek fel - talállya. 

Nem 
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Nem volt ebbe tzélom, hogy másoknak tessék^ 

'S tündér diísöféget általa keressek*, 
Soha fe reméltem, hogy Fáma nyelvére 

Függefztvén; ki vigye ezt Hazám izéiére; 
'S kedvét lellye ezzel ©Ily Méltófágoknak, 

Kik-fénylő Tsíllagi, Vitéz Magyaroknak* 
Hogy Méltófágod-is nem tsak ízemlélhesse 

Múzsámat, hanem még ennyire fzeresse* 
Mellyen tellyes fzívvei örvendezek : noha. 

Hogy eztet el-érjem, nem reményitera foha# 
Hogy méltóztass Uram ! hív fzeretetedre, 

Mellyel fzívem gyújtod mély tifzteletedre. 
Hogy pedig annyira ki - terjed jófágpd, 

Hogy fzemélyemröl-is téfzed gondosfágqd* 
S javaslód, hogy én-is az újult madárral, 

Kössek fzövetféget, egy gazdagé *s hü Párral* 
Még pedig te kívánfz efzköz lenni benne* 

4 Hogy ez által éltem gondoktól pihenne* 
Szivembül köfzönöm, c' nem várt jófágot, 

Nagy fzerentse nyerni fzívett V gazdagíagot, 
Szívet gazdagfágot; úgy de ahoz nékem 

Sem külső fzépfégem nintsen, fem értékem^ 
Ezt imádgya pedig a' föld minden népe, 

*S ez lehet a' fzívnek meg-ragafztó lépé/ 
Hogy hízelkedhetnem hát magamnak vele,, 

Hogy meg-iíyilna hozzám ally hívnek kebele* 
L 4 ' A' ki 
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A9 ki eletemet jobb karba helyhetné, 

9S gyötrő gciiidgyaimnak egyfzer végét vetne, 
Nékem fzükíegböi áll, meg-vallom, mindenem3 

Lehetetlen tehát, ollyat reménylenem* 
A'páros élettol, még'e' mellet félek, 

Sok keserűfég van abban, úgy ítélek. 
üíem képzel már fzívem abban édesfpget, 

A' mellyben kétfzer hét efztendökik égett 
Sőt meg-vallom, most-is refzket egéfz testem, 

Meg-gondolvái?,melly nagy volt e' réfzbe estem # 

Mindazáltal imé, ebbe tsak ezt mondom. 
Egyedül az Úrra vagyon vetve gondom, 

Úgy legyen réfzemrül, valamit afearja. 
Bennem fzent tettzését vigye véghez karja, 

Hogy pedig méltóztattz, Jó Uram! ígérni^ 
Hogy a' jöyq télen, ha azt fogjuk érni? 

Hegy-allyáfa jővén látpgatásqmra^ 
Néni fajnálfz bé-térni tsekély fzállásqmraí 

El-ragad az öröm ? illy hír hallására^ 
flogy ime'Gróf kéfzfil annak látására. 

Ki tsak egy köz rangbpl vett tsak eredetet, 
?S kit a' kegyetlen £qn a? porba ültetett^ 

De mi okozza hát illy hofzfzas késésed, 
'S a1 víg idő mért nem ajánlya jövésed ? 

Ha teák nem tartóztad ebben hivatalod, 
p i hafzna reményem , ha olly foka fialod ? 

"" " Ha 
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Ha én tőlem telne, én mmgyárt repülnék,'-
?S mély tifzteietedre, lábaidhoz -.ülnék, 

FŐ gyönyömféggm hol abban találnám, 
Hogy ott fgejpélyesen nagy fzíved tsudilnám. 

De ninta loyams kotsim, éhez fe költfégem, 
Se tselédem, kiyel el-érhetném yégem, 

Mit mondok! már ez-is fok én reiro- nézve, 
\S örömöm mértéke fele yan tetézve, 

Hogy méltóztattz tenni illy nagy ígéretet,'. 
Bár pem tellyepítné, azt be a' fzeretet* 

Hát ha érem annak hértellypsedését, 
Jófágod tetézi reményem késéfét. 

Ugyan«?is m h foka várunk, és nehezen, 
Ha meg-nyerjük, forróbb lefz örömünk ezen; 

D e mennyit képzeltett a3 Ph^ntasma velem, 
Sokkal barátfágosb lefz talán levelem^ 

Mint tőlem illik egy Qrófi Méltdfághoz,-
De Ö botsátkozott illy alatsonyfághozs 

Nem yefzi rofz néyep hát jó fzíye tollen^ 
Hogy az öröm fokát fats^r ki b>elolem. 

Uram! hogy hálállyam meg ebben huféged, 
Hogy Múzsám tollazni ? kívánnya költféged* 

Szívembíil köfzönöm, illy nem yárt jófágod, 
Arántam mutatott fzíyes busgofágod, 

De már munkáimat, a' mint jelentettem, 
Egy kegyes Afzfzonynak kebefébe tettem, 

L 5 • KI 
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Ki reményem felett, veté reám izemét, 

'S nevével kívánnya meg-tifztelni nemét j 
Meg-ti&telni mondám: mert minden-.érdemek, j 
.•• Ebben egyesülvén* ez egy égi remek. - • 
Mctfly méltófágára lefz tehát munkáidnak, i 

Hogy nemem Fö Dífzfze ad fzárnyat Múzsám- 1 
A*mi több, nevével homlokát tifzteli, , (*uk, 1 

Ditsőfég Egéig ö eként-emeli. - . . 
A' dühös írígfég, hifzem! ha ezt láttya, ' 

Meg-némúk ellene fzáját fel-nem táttya* 
El-nem-fogadhatom hát most fzívesféged^ 

Együgyűfégemet fegéllö kéfzféged. 
Melly réfzemröi bizony fzerentsét nevelne, 

Ha olly ditsö névvel Múzsám fzámyra kelne, 
Hanem késő lévén meg-esmérkedésem, 

El-vólt már intézve ezen nyil vetésem, 
De ha még az Ürnak fog éltem tettzenij 

?S }ó lelke fzándékom fogja fegíteni. 
Fogok udvarolni , Méltófágodnak~is, 

Mivel már munkáim kezdetként folynak-' ig. 
Mellyek rövid időn el-is kéfzűlnének, 

Sok féle gondgyaim ha nem terhelnének. 
De házam fziikfége kéfztett más munkára. 

Ez okon halad hát munkám tovább kára* 
Azomba íietni fogok , azt ígérem, 

, Uram grátziádat 5 tov&bb-is r ki-kérem*, 
Kzek-
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Ezekkel reményem vetvén jó ízívedben, 
Ajánlom magamat álandó kedvedben* 

Holtig mély tiíztelőd* hív Molnár Borbála* 
Hüfégedben ki űj örömöt talála* 

1— nmmmmmmmmmmÉnmimm . . i— 

ILgy hevessé későbben vévén Molnár Borbála* 
nak ezen Levelét y addig - is % míglen erre 
Yálafzomat adhattam volna. y ezen Levele* 
met írtam hozzája. 

Szakoltza , Bika Havának 15. Napján 1794. Efztendöbe, 

H ogy ha e9 levelem alkalmatlan léízen, 
Mivel dolgaidba talán gátlást téfzen; 

Meg-botsás! és ne tartsd ezt vakmerő fégnek, 
Hanem inkább hozzád vonzó fzívesfégnek. 

Mert a' mint madaráfz madarat fog lépen, 
Szívemet meg-fogtad te-is azonképpen. 

Gyönyörű Verseid voltak meg-fogó lép, 
Mert minden fzó bennek enyves vaía, fés fzép« 

Magad vagy hát oka, hogy már most kedvellek^ 
És hogy levelemmel olly gyakran terhellek. 

Bet£ulet küízöbét ezzel tán ált hágom, 
Hogy annyit untatni vagyon bátorfágonv 

De 
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De a' f$eretetnek, tudod, nint* határa, 
Azért-is ez; nem más, vifzen engem* árra. 

Örömest mutatnám én ennek jeleit, 
Mivel majd most üliyük Hűsvét ünnepeit,, 

Szívessen küldenék néked I^íátka tálat,< 
Hímes tojásokat, néhány rirág fzálat; 

És Húsvét hétfőjén mpg-js öntöznélek, 
Közelebb magamhoz hogy ha ejthetnélek* 

Vajha Hecubának tudnám mesterfégét, 
A*'hoI akart,, ott lett: bírnám febesfégéí; 

Hídgyeü azon napon hajnalkor már áznál, 
Talán nem ártanék f bár kevéssé fáznál* 

De mivel nem tudoi|i, véghez nem vihetem, 
Icarus feárnyait fem költsönözhetem; 

Mert ha el-olyadni fzek találnának, 
Tokajnál Tifzába velem hullanának; 

Csízi Ür pedíglei? onnat ki nem húzna, -
Mert köfzvényes lábbal ki fogni ? nem űfzna* 

Tehát M§tka tálam legyen e? levelem. 
De ezen dolgokat közpl$ kérjek velem. 

Adgyad azt tudtomra,.'hogy az egésfégbe, -
Pint légy: vagy -é ? .a?, mint voltál, olly ép-

fégbe? "" -
Jól tudom, hogy vannak fok terhes dolgaid* 

Az házi'.ízprgalbm'i fs más fáradfágaid; 
De a' tüzes elme foha fem nyughatik, ;..\ 

yilzontagfágoktől bár miként nyoinatik, 
• * • ' Azok . 
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Azok között te-is, annyi időt találfe, 
Nemzetünk Bafzoárá^ íibgy valamit munkálfz* 

Kérem, ad tudtomra tárgyadnak Thémáját? 

- Hogy tsuáálkbzhaüsám tófzédnek munkáját^ 
Tudom több munkáid már prés alatt vágynak,. 

Mellyek magok ütári iiag^ Mti^s hbvét Hagynak, 
Feledékehyfégnck hogy IÍÖ hyellye sírja^ 

Áz emiékesétnek könyvébe bé-írjá 
fclio te nevedet, 9s a' jövénd5fégnefc5 

Által adgya áztat9 hogy a' ditsofégnek • 
Él-riyerjéd érdemlett zöldellő Pálmáját^ 

'S tudhassa a' világ munkáid Mázsáját, 
Ha kívánod tudni, magam-is mint iegyek? 

Hogy kiyáhfágodnak én éledet tegyéki 
El-hagyótt már egyfzer azon Cathárüsöm* 
* A' hielly e'géfz télen Vála Tyraiihusonu-
Keserű falátát es Barabölyi éitém5 

Mellyekkel kehemet ki-hánytám, vétettem* 
Most Ábdolohymust követem mindéhbe, 

Mert majd "egéfz napot töltöm a9 ker temig 
Flórának oltárát körül temjénezem* 

Szent áldoz a tty ára úgy tefzem két kezem* 
Fáimról a' Hernyók féfzkéit le-hánytam, 

Szint ágyDarázsöknak fonkbllyával bántam; 
Mind íe-fíiréfzéltem még-afzott gallyait^ 

Meg-tiíztítám a9 vad tsiráktól allyait* 
Kat* 
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Kattan^ Bogáts gótét, perjét, ^gyomláltam, 
El-fzórtam vakondok túrást, hol találtán). 

Eyatzintusok közt már mostan fétálok, 
Nartzis, Tulipányok, Ibolyák közt állok* 

Terméfzet munkáját ezekbe vizsgálom,, 
" Főkép a9 Nagy Isten hatalmát tsudálom, 

Hogy fok féle fzínnel ezeket festette, 
Értünk emberekért, mind ezeket tette. 

Nagy hálaadással ezekért tartozunk, 
Úgy tettzik: hogy fokát még fem imádkozunk* 

Ha egyfzer kertembe magam ki-fétákam, 
A' növő zsengéket eléggé vizsgáltam, 

Mivel & Majorom épen van mellette, 
5S eztet a' kertemhez egy fal kerítette; 

Bé-megyek ide-is , Juh nyájamat nézem, 
De már itt örömöm egéfzlen tetézem* 

Mosolygom, udvarán a* gyenge Báránykák* 
Mint nem fzökdétselnek, melly frissek 's vír-

gantzkák. 
Gyenge tsemetéket miképpen tsipdelikf 

Hány hangon mekegnek^ míg annyokat lelik. 
Pánt 9 és Galateát képzellem itt lenni. 

És hogy a' Satyrák tántzba fognak menni, 
Mis réfzén kertemnek egy fzép kies domb álf 

Kerített mint egy Vár: Comendáns itt HaláL 
Kálvária vagyon ezen és Tzinterem, 

A5 hol-is ásatik minden holtnak verem. 
Árra 
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Arra vetvén fzemem, halandófágomról 

Elmélkedem gyarló emberi forsomróU 
Hogy az én napjaim majd fzint úgy, el-mulnak 

A' 'mint virágjaim, öízt érvén el-hulnak* 
De délig bé-fogom magamat járomba, 

írok, vagy olvasok kisded Könyv Táromba, 
Most-is egy munkába foglalatoskodom, 

Még e* jövő nyáron prés alá-is adom* 
Egy nyomtatványt fogok néked-is küldeni, w 

Bár munkádhoz nem fog ez közelíteni/ 
Ollykor jó Barátim jönnek, 's látogatnak, 

A ' kik fzép nyájasan velem műlatgatnak, 
Néha én-is megyek látogatásokra, 

A' midőn dolgaim nem terjednek fokra* 
Ollykor hegedűmet adtokból ki-kapom, 

Edgyct penderítek, el-múlik így napom. 
Lásd tehát Afzfzonyom! im így foly életems 

De efzemet akár mint hányom és vetem^ 
E l -ke l l ennek fogyni, mert határa vagyon, , 

Mikor nem-is vélem, az Halál ütt agyon. 
Láttam festett képit, ez otsmány fzáraz tsont* 

Még-is ez a' földön mindent pufztít és ront 
Órát tart , és kafza vagyon egy kezébe, 

Ó bár tsak még hamar ne jutnék efzébe. 
De mind más emberre, reám-is jön a' for, 

'S az 6 keze által lefzek hamu, és por. 
De-
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De míg ez meg-esik, addig fzollő levét 
Kóstolgatom, 5s áldomBachusnak fzent nevét, 

Te-is addig 3 kérlek, vélem levelezzél, 
Bár nem esmérfz; rólam ©l-ne felejtkezzél, 

Mert húfz efztóhdökkel, hidgyed tovább éiek^ 
Ha veled Verselő pennával befzélek* 

Bár leveled léfzeri föyid^ és J>órányi, 
Kedveseri fogja azt venni Gróf Gvadányi, 

Ezen Levelemre adattatott Yálafz. 

Sátor-allya Ijjhely. Iker havának 12. napján 1794, 
SLfzte-ndóbe. 

Molnár- Borbála Méltójágos Gróf Gvadányi József 
Generális Ürhoz* 

o 
rom! hováragadtz? mit ír Gróf Gvadányi? 

Hogy fzeret: érdemem bár nints egy fzikrányi, 
Hogy fzeret: Óh Egek! olly hagy Méltófágban, 

Melly ritka Madár ez a' mái Világban. 
Ha midőn fseretni fzégyénfnek a' Nágyokj 

• Főként illy alatsohytj ix,:rémü én vagyok. 
Midőn a1 gazdagok -9 javában az ufzkái, 

Tsapodár f2inlésseL ki tsak porba tsűzkáU 
Holott tsak a' kap-fel* a' ki fzóval tüdgyá, 

A' ki a9 rétket-is Virtusnak hazudgya& 
Az 
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Az ollyannak pedig níntsen betsülletl5 

Ki egyenes lelkét meg*nem-fertézteti 
A* ki az igazat* bár betsi vefztével^ 

Ki-mondgya í 's nem gondol mások tettzésével* 
Az illyetén; ritka érdemmel bír; noha. 

Ezen vas időbe nem kaphat-fel foha. 
Mert fok nagy rendeknél a' ran grátziában, 

A' ki tud öltözni ezer áli-ortzábam 
De én Gróf Gvadányit más formán képzelem^ 

Azért őtt egyenes fzívemből tifztelem* 
Nem fújta fel az ö fzíyét á' Méltőfág, 

Söt úgy képzelhetem 9 hogy az tstipa jófág, , 
Lám 6 az emberben tud embert képzelni* 

5S méltót a9 fzegénybe fzeretetre lelni. 
"Szeretetében hát nints femmi kétfégem, 

Meg-nem-tartóztatván őtet tsekélyfégera* 
Hogy fzeret; fzcmlélem azt forai között, 

Lám képzedöíése még meg-is öntözött* 
Íme kit fzeretünk, azzal nyájaskodunk^ 

Bár nyájas tréfával tsak távol álmodunk* 
De mi okon fzeret? azért, mert jó fzíve^ 

Az Égnek remekfii kéfzfilt betses míve* 
Szeret tehát: iméi bizonyfág levele* 

Mellyel rövid időn,, két ízben tifztelef 

Köaelebb ezt küldé Mátka tál helyébe, 
Hogy ne kételkedgyem tifzta hűfégébe* 

U R* miüt 
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£> mint el-talállya$ tetzését fzívemnek, 
'S melly kedves tárgyat ád, képzelődésemnek, 

lm' világokat nyújt 9 Húsvéti zsengébe, 
Mintha ugyan látna fzívem rejtekébe, 

Tudgya; azok nálam máskéet-is kedvesek, 
Hát ha onnan véfzem > még betseseb'lefznek. 

Levelébe tehát virág fzagoskodik9 

Bár képzedölésem azzal tsak álmodik* 
OHy édes előttem még-is ez az álom, 

Hogy e' tündér képpel, kedvemet találom. 
De mit ír? Torsomról tudósítást kíván* 

Szívemet vifzontos barátfággal víván* 
Környül•>állásait maga-is le-írja, 

Hasonló Nótára hogy Mázsámat bírja, 
Imel kit fzeretünk, értekezünk rólla/ 

Szeretetét fejti hát élőmben tolla* 
Méltófágos Uram! ha tehát forsomat 

Kívánod érteni,.'« tsekély mivoltomat, 
Alatsony rangomat épen nem átallom, 
Hogy feegény fzüléktől fzármaztam,meg-vallom. 

Mint kéz Nemes fzemély, fzabadfágban élek, 
Semmi terheltetés bajától nem félek, 

Ez előtt tápláltam éltemet varrással, 
De fnár el-vonatom attól az írássaU 

Mert az egymást gyakran követő levelek* 
El •lopják időmet, ha rajok felelek. 

Melly 



179 

I Melíy miatt munkámba rovidféget látok, 
'S még-ís válafz nélkül egyet íe botsatok. 

Küldözvén azokat a' nyájas fzeretet? 

Közíilök hát egy fe lehet félre vetett. 
Hozzá fogtam ugyan egy uj munkához-is^ 

De fzükféges látni házi dolgamhoz-is* 
Szép gondolatimat mellyek fzéllyel verik, 

'S képzelödésimet mind öfzve keverik,. 
Idő közben 9 midőn pennával dolgozom, 

Vagy fonok, vagy varrok,a* míg-gondolkozom. 
És így két képpen van az időm meg-nyerve, 

Mivel elmélkedni nem tudok heverve* 
Most tsekély munkáim majd ki-botsáttatnak/ 

Reménylem fokáig hogy nem-is mulatnak* 
Nem tudom 5 mint fognak másoknak tettzenu 

Fogok egy nyomtatványt belöiök küldeni 
Méltófágod róllok majd akkor ítéllyen, 

De ne képzelődgyön azok felöl mélyen. 
Mivel azok tsupán gyarló tsekélyfégek^, 

9S majd meg-válik, vallyon lefz-é kedvesfégek? 
KémelJy Űri Rendek rám fzemet vetettek^ 

9S árva ház népemnek táplálói lettek* 
Kiknek kegyesfégét meg*nem hálálhatom* 

Mert oliy fok gondal most nem fanyargattatom* 
Azért az írásra több idött-is nyerek^ 

Noha most-is vágynak, gondgyaim ezorek, 
M 2 Azt 



1 

Azt kívánod tudni, van- é egésfégems 

'S éltemet édessé tevő békesfégem. 
Értekezésedre, Uram! azt felelem, 

E ' réfzbe halmozva rajtam a* kegyelem. 
Mivel az Ég adott nékem ollyan testet. 

Kit bár SL terméfzet remekül nem festett. 
De meg-áldattatva van jó egésféggel, 

'S minden tagjaiba bír kívánt épféggel* 
A' mellyben a* lélek dolgozhat kedvére, 

Meg-nem fzomorodván a' test nyögésére, 
A' mi a' terméfzet fzépfégét illeti, 

Senki ftívét jobban nem érdekelheti, 
Az abból fzármazott édes gyönyöriifég, 

Bátor az én forsorti tsekély együgyüfcg. 
De még-is ki-ter)ed annyira értékem, 

Hogy gyönyörűfégét fzül e' fokfzor nékem. 
Ablakom alatt van kis Virágos kertem, 

Mert a' fzerentsétöl nagyobbat nem nyettem 
9S a' fzép virágoknak én-is fzerit téfzem, 

A9 mi magamnak öints, árön-is meg-véfzem; 
És fel-tsínosítván azokkal kertemet, 

Ügy gyönyörködtetem képzelődésemet; 
*S olJLyan ékesféggel van e* kis hely tele, 

Hogy Jelesnek tartyák, kérketlhetem vele* 
Gazd' Afzfzonyfágra-is valami fzükfégcs, 

Terem &*á» kertembe minden elégféges. 
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Vágynak oltványim-is, mívei kezemnek, 
Mellynek kéfz tárgyai gyönyörüfégemnek* 

Midőn hát meg-únam házamba dolgozni, 
Gyakran kirándulok ide , mulatozni. 

Foglalatosságot hol mindég találok, 
Bár egy* fcempillantást heverve nem állok. 

Ha virágaimnak fzépfégét vizsgálom-, 
Bennek a* Teremtöt imádva tsudáiíom. 

Vagy ha ablakomat ki-nyitoro e lvé re , 
*S ki könyöklök 3? fzép Ég fzemlélésére? 

Ha nem láthatom-ds mind a* virágokat^ 
Gyönyörködve fzívom édes ilíattyokat; 

A' Ma]orkodásr$ vagyon kevés gondom, 
Mert azzal nem bírok, jpanaísolya mondom* 

De azért a másét irigyei nem nézem* 
Sőt fzemlélésével örömöm tetézem. 

Az én Majorfágoni két tehénből állott* 
X)e azzal-is reám most tsak ostor Czállott; 

Mert egyik megve te t t , hafzi*át nem vehetem, 
A* másikkal bajom még le fem festhetem* 

Meg-kQfzvényesedett, a* rqint ujondjik, l á j ^ 
*S régen bajoskodunk már yele l$áBa. 

Tehá t most egy tsep fints3inkább ázt nfondhat^m^ 
De azért fzertelen nem eméfzt bánaton!. 

Mivel az a1 Fö Úr 5 a5 ki ezt él-yeete, 
Reményiem^ rövid nap adhitt mást helyette, 

M 3 ;ííéha 
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Néha, Baratnéim hozzám-ís el-jőnek, ] 
Kik tsak pazarlói többfzör az időnek ; ! 

Mivel fok jó munkát ollykor el-mellőzök, 
Mellyeket azután pótolni nem győzök. 

De nagyon fzeretvén én-is nyájaskodni, 
Nem fzoktam e féle káron fzomorkodnu 

Méltófágod 1 hifzem; ezekből meg-érti, 
Hogy femmi más bánat fzívemet nem fértí; 

Hanem a* házi gond, Vaz aprós fzükfégek; 
De ezek előttem tsupa tsekélyfégek. 

Sőt miolta fzívem bilintse le-húla, 
Nálam a' bánat-is örömre fordűla. 

Holmi tsekélyfégre fzívem meg-nem-vérez, 
Sőt a9 fzabadfágba Mennyorfzágot érez, 

A9 jobb világ fzeret9 's gyönyörködöm benne, 
Vallyon hát kedvembe változást mi tenne* 

Hcmclly Zoilustól ha néha fértetem, 
Meg-indulás nélkül azt tsak ki-n evetem* 

Élek tehát fzívem teilyes nyugalmában, 
A' tsendes bóldogfág Paraditsomában ; 

A1 meg « elégedés leg-föbb nyerefégem, 
Melly gazdag bőfégé tefzi fzegényfégem* 

Kyúgott fzívvel élek., de azért a5 Halál* 
B'Jb. éltem nyarában jöjjön, kéfzen talál, 

Azt nem-is képzeltem., hogy éltem őfzt érne, 
5S rút vólna5 h& fzívem nyárba meg-nem«érne* 

A* 
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A' hofzfzú élettel vallyen mi bíztatna, 

Nagyobb bóldogfágom, mint foka tarthatna. 
Sokkal frissebb vagyok, mint fem fokán élnek, 

De a' terméfzeti dologtál mit félnek, 
Vagy elébb, vagy utóbb, ennek meg kell lenni; 

Kéfz vagyok hát mindég vele fzembe menni* 
Hlyén, Uram ! forsom; ha tudni kivántad> 

Szívem tifztelettel buzogván irántad.. 
Életem mivoltát itten elő adtanv 

Méltatlan fzolgálód ezekkei maradtam* 

• " , • • • • • ! ii Miiiiii<ii|iiiiii;n^ftífmî aBa»^r-- , _ • • f 

Ezen Levelembe azon dolgok felöl írok , mel 
tyeket ö 6- dik Bika holnapjának napján, 
irtt Levelében ki - tett. 

Szakokra Iker havának 16. Napjía 1794. Efztendobe. 

Gróf Gvadányi József, M&gyar Lovas Generális 
Molnár Borbálához Sátor-állja Űjhelybe% 

J T J L múlt postán vettem betses leveledet* 
A* mellybe ki-öntéd bövféggeí fzívedet, 

Akarom , hogy bátran te abba ki-tetted, 
Vélekedésedet, épen nem fzínletted, 

í?ints-i» levelednek más magyarázása, 
Hanem hogy fzívednek van egy kis habzá$a 

K 4 Melly 
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Melly azt nem kevéssé békételenfti, 
Békétlenfégedet félelem fegíti. 

Gondolván; nem lehetz velem barátfágba, 
Mivel nem fzülettél mint én, Grófi ágyba* 

Igén nagyra vifzed te én Gróffágomat, 
Mert tán áztat véled, hogy bóldogfágoinat 

Tartanám állani ezen üres hangba, 
Barátom fem lehet, ki nints ezen rangba. 

Jól tudom; hogy tudod; Isten e' világot, 
A5 midőn teremte, nem ofztott GróffágQt* 

Tsak maga képére az embert alkotta, 
Mint Ég tsillagjait meg-fzaporította. 

De közöttök nem tett femmi külömbféget, 
Rangot fem ofztott kif vagy-is elsőféget* 

Ö fzent Felfégérül nem-is kell azt vélni, 
Hogy egyet űgy mint mást nem fogna ítélni. 

Tsak úgy fog 6 bánni a' Fö Urafaggal, 
Mint a' közép rendel, vagy-is a' pórfággaU 

Fő hivatalokra okot nem más adott, 
Tsak hogy az emberi Nem meg-fzaporodott* 

Sokan lévén edgyütt immár nem élhettek* 
Nagy és kis falkákra öfzve fereglettek. 

És így minden féreg, hogy békével légyen, 
Szükfég volt, raagának,hogy egy Vezért tegyen; 

iV ki minnyájokat böltsen kormányozza, 
Tzivakodásokat békesfégre hozza. 

Ezen 



Ezen Vezéríégre tsak olly emeltetett, 
AJ ki érdemesnek tolok ítéltetett. 

Már akkor-is néztek erkőltsre, érdemre, 
'S korosra Vlffiat nem-is vettek fz*emre» 

Eztet nem nevezték magok Királlyának, 
Hertzegnek,vagy Grófnak, de magok Attyának* 

De hogy Méltófága illyennek ki-tessenf 

Idegenek től-is főnek esmértessen, 
Zöld ágból kofzorut kötöttek fejére* 

És vörös palástot öltöttek testérc. 
Efzíendök folytával, hogy meg-gazdagodtak>. 

Mint ember fzokása, fel-is fuvalkodtak. 
Elöl vasból, végre aranyból munkáltak 

Koronát, \ hasonló páltzát-is tsináltak, 
A ' kofzorűhelyet Koronát fejébe 

Tet tek : és a* Páltzát adták jobb kezébe. 
Mingyárt-is minnyájan mondták ötét Králnak5 

A* kit mi nyelvünkön, nevezünk Királynak* 
A ' feregek; réfzét földnek el-foglalták, 

Mellyen barmaikat legelték 's táplálták,. 
Ök ezen fok Várost, 's Várat építettek, 

És mint tolok ki-telt meg-erösítettek, 
Némelly réfebül vála roppant Birodalom, 

Ugyan tsak kezébe volt a' Fő hatalom 
A ' Kralnak: de maga vala elégtele?], 

A9 Kórmányozásra; azért lett kíntelen, 
M 5 Mattá 
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Alatta valókból Fö.Tí&teket tenni, 
Kik fegítfégére fognak néki lenni* 

Tett-is: és ezekkel fzabott törvényeket, 
Melíyek mmd Gazdagot, mind a' fzegényeket 

As igazfág úttykn mindég Vezérellyék, 
A* Dúst, mind a9 Lázárt egyaránt ítéllyék* 

Tanátsos volt nevek ezen Fő Tifzteknek, 
Igen későn hívtak Grófnak *s Hertzegeknek, 

Lycurgus és Sqlon nem láttak Grófokat, 
Hajdan még Roma fem esmérte azokat, 

A* Scyták 6 rólok nem-is álmodoztak, 
Bár majd fél világgal magok közt ofztoztak. 

Hanem Nagy Károlynak az ö maradéka, 
Kevélyfégeknek nem lévén tartaléka. 

Szülte ezen hímes fzép Nevezeteket, 
Frantziáknak hívjuk ma ezen Népeket 

Ezek kaptak illyen fényes tündérfégen, 
Nem való, hanem tsak festett ékesfégen* 

Több Orfzágba végre ezen fény bé-hatott, 
Az emberi Nemzet ragyogásán kapott* 

Mivel tifztesfégnek lenni állította, 
Azért vagy egy5 vagy más légyen áhította* 

így ki Gróf, ki Báró, ki meg leve Hertzeg, 
De mind e* nevezet hívfágos és déltzeg. 

Mert hogy Diplomáján tzifra's nagy petsétfügg, 
De ha e' mellet nints érték; teherf és nyűg; 
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És hogy ha illy Mágnást erkolts fem követi, 
Még a* nemtelen-is az iilyet neveti. 

Légyen Hertzeg, vagy Gróf: ha. hints tudománnyá* 
Mit hafznái ö néki, külső ragyogvánnya? 

Udvara, és kintse? nem egyéb; fényes máz, 
Maga emberek közt, olly mint Bálvány, vagy 

A ' külső Titulus bár kissé ékesít, (vaz. 
De még-is tudomány, 's jó erkőlts nemesít. 

Már ha ki, úgy mint Gróf, vagy Hertzeg fzületik, 
Hlyen e* böribüi ki nem vétkezhetik. 

De igyekezzen illy azt gyámolítani, 
Jó erkoltsök által 3 dífzfzét fent tartanig 

Gondollya*meg! hogy ő.tsak olly ember, mint 
más, 

Nem különös; hanem porból lett*alkotás 
Azért tartson kit -kit Felebaráttyának, 

Engedgyen az Isten parantsolattyának* 
Társalkodgyon vélek mint maga nemével, 

így nyer ditséretet Magnási nevével. 
Látod már Afzfzonyom! hogy én Grogfagorprol 

Mint ítélek, és mit tartok e' Torsomról, 
Mivel még Őseim mind Grófok valának, 

Már én-is Gróf voltam, még tsak ringatának* 
De azért magamat foha fel nem fújtam, 

Emberi börömbül mivel ki nem bújtam. 
Az Anyám-is engem*, mint embert tsak úgy fault, 

Rüi fzín által ezen valófág meg * njpm«fzünt* 
Nem 
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Nem fzöntlmert ha egyfzer sír-halmomba tefznek 
A9 férgek mint koldust, abba úgy meg-efzneks 

Ne légy tehát kétes én barátfágomrúl, 
Mivel bizonyos vagy emberi vókomrúl. 

Már gondolatomba kezet fogok veled, 
Mert barátfágomra meg-nyílt te kebeled. 

Levelednek vége értésemre adta, 
Hogy egyenes ízívem' magába fogadta. 

Úgy vagyon: és eztet mutatod-is tettel, 
Mivel egy munkához már hozzá kezdettel; 

Mellyet fajtó alá majd ízonttathatok, 
Elég hálát néked ezért nem adhatok* 

Igaz buzgó fzívvel fogom eztet tenni, 
É* fzeretetednek záloga fog lenni. 

Efzköz léfzeV benne, hogy fzárnyára kellyen, 
Dana túlsó réfze, híreddel bé-tellyen* 

Vág 's Garan Vizének vigye febesfége, 
Vidékire: melly nagy elmédnek fzépfége* 

Balaton, 's a' Fertő Hazánk két nagy tava, 
Tudgyák-meg hol lakik ízép nemünknek java, 

Mented ugyan magad te erős okokkal, 
Hogy mért nem bírható! mély tudományokkal, 

De hidgyed Afzfzonyom! hogy az Afzfzonyi Nem 
. Az Isteniül árra nem teremtetett Nem, 
Hogy Sk elméjeket mély dolgokba törjék, 

A' Fhilosophia, ?s Mathésis gyötörjék. 
Nem 
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Nem fzámlálom élő az akadályokat, 

A' raellyek gátollyák> mert tudod azokat 
De ugyan tsak még^is hogy ha olvasnának, 

Szép tudományokhoz fokán juthatnának* 
Ez az ékes fzóllás,, és a' fzép Verselés, 

Erköltsi Tudomány, mellyhöl a* nevelés 
Származik : a9 mellyel , ha bírna fok Anya f 

Magzattyokkal tneg-nem~tclne fok rofz tanya. 
Jól írod: magokat tsak tsetsebetaézik, 

Nem Tudományokat de módikat nézik. 
Á' drága üdöket tükör előtt töltik, 

Míg majmos Tzundráit magokra fel-öltik. 
(Tarthatom magamat ebbe ízerentsésnek, 

Mivel kedves Társom az ortza festésnek 
Ellenfége ; vis^l magyar Főkötőket, 

Nem ollyakat, mellyek érik a' felyhőket.) 
Azért nintsen, mint volt hajdan, Polyxénánk, 

Ékessen verselő Efzterházy Annánk* 
Jobban esméHk ma G&sperl Theatromát, 

Mint a' Parnassusi Apolló Templomát. 
De mindazonáltal ne essünk kétfégbe^ 

Tán magokba térnek, legyünk reméipyfégbe* 
Majmoskodásokat majd meg-fogják vetni ; 

Munkáid olvasván fognak-is követni* 
Hidgyed! nagy Ófztöne Tagy ebbe Nemednek* 

Hazánkba bár nem rég fut híre aievednek* 
Ml* 
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JVíár-is íe példádat követi két Dáma* 
Idővel többre nö még ezeknek fzáma. 

Parnassus ösvénnyén kezdenek ok futni, 
De kérdés! fognak ~é ezek oda jutni, 

A ' h o v á te értél? mert erre ízületté^ 
És a5 terméfzettöl kézen vezettettél. 

Tüzes gondolatok, febes éfz, friss elme, 
Minden Verselönek leg-fobb fegedelme. 

E* Tulajdonfágok nemeivel te bírfz. 
Mert mikor Versezel eleven képet írfz. 

Nem más ez; hanem tsak Isten ajándéka, 
Valóba drága kints, és ritka portéka. 

Áldjad Teremtödet, hogy 6 így fzeretett, 
Sok ezerek közül, veled illy nagy jót tett 

ó ha fzemélyedet mint munkád esmérném^ 
öröm óráimat f hidgyed3 akkor érném. 

Egy kedves Barátom, fzomfzédom Gavalér, 
Hogy ízüietré veié le-ménnyek5 régen kér« 

Ha hogy egésféghe találok én lenni. 
Nem érte, de érted le-is fogok''menni* 

De" a* mint javaslód, mivel j$íeá' -a9 nyár, ; -
Most'mennyeké'nem leheti mert követhetne 

'-'kár.-" : 

-'Mert ki gazdálkodni nyárba nem igyekfzik* 
Télbe. éh -gyomorral az .ágyára' fekfzik.' ; ..-

Hogy pedig életed változtatásáról, 
írtam: árva forsod párosodásácól; 

Híd. 



Hidgyed! ezzel veled jádzani kívántam, 
Sőt el-múlt estedet gyakran fzfvbul bántam. 

De ámbár a' Kotzka gyakran esik vakra, 
Azt Fortuna még-is fordíthattya hatra, 

Bolts vagy! jólmeg-ííéld,Hynien hogy kit válafzt5 

Komor Teled után , hogy érhessél Tavafzt. 
Leg-jobb, hogy dolgodat, a' Mindenhatóra 

Bízod: 6 egyedül viheti azt jóra. 
Vesd benne reményed, hid-eli minden jót áds 

Kívánom-is néked, mint Barátod ízólgád* 

Ezen Levelemre adattatott Válafz* 
Sátor-allya lljhely, Rák Havánaic as^dik Napján 1794-fcee.. 

Molnár Borbála , Méltófágos Gróf Gvadánfi lovas 
Generális ö Jflagyfágához* 

os Uram! fót kedves Barátom* 
íme tetzésedre fzívemet botsátooru 

Ha tehát méltóztatz velem barátkozni* 
Szívem fzeretettel kéfz veled ofztozni* 

Látom í hogy jó fzíved' talmátsa leveled, 
MelJy harmad ízben hív barátfágra veled, 

Barátfágod felől nints-is már kétfégem. 
Ellent mm áll ebben ? néked tsekélyfégem; 

• "lm 
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lm elömbe fested, mit tartafz a' rangról, 

Tudniillik t annyit, tsak mint puízta hangról, 
Jól mondod: mivel ez tsak hang-is magába, 

Ha vefzfzük a' dolgot belső mivóltába, 
Por eredetünkre, hogy ha vifzfza térünk, 

Egyik a' másiknál nem nemesseb Vérünk, 
Szint úgy ha tekéntünk éltünk vég pontyára, 

Itt a' rang fenkinek nints bíztatására; 
Sötrúgy ragyog af rang, ha Virtus fzépíd, 

És ha Méltófágát érdemen építi, 
Sok ki kevélykedik pompás nagy rangjával, 

Végső fzükfégre jut élete fogytával, 
A ' kinek fél világ refzketett fzavára, 

Egy keskeny por ágyat kéfzítnek fzámára* 
Holott nem rettegi már fenki hátalmát, 

Egy kis pont foglallya egéfz birodalmát* 
Hasonlatos képen a' nagy ítéletben, 

Nem rang, hanem Virtus, léfzen tekéntetben. 
El-hifzem én mind ezt; *s ügy ítélek én-is, 

Hogy egy eredetű a' Gróf, a9 fzegény-is, 
A* mint eredete : ügy egyenlő vége, 

Nints ebbe fenkinek femmi külömbfége. 
E* réfzben akár melly Méltófágos rangot, 

Tsak ügy képzelhetünk, mint egy üres hangot, 
Én Te tifztelhctem ezt a' ként magában, 

Mint a' hol Virtus van a*nagy rang nyomában* 
Ha-



Hanem hol a' tangót külső fénynek lelem,. 
Külső Cqrioplementel '& árnyékkal tifztelem> 

9S nem tékoziapn reá azon tifzleletet, 
Mellyel ts#k Virtusnak adós a9 fzeretet; 

De a' külsőt £ irang kéri -mindenektől, 
Néró-is nyert Hlyet a KerefztényektöL 

Isten maga mondgya; hogy a' Fo Rendeket 
Tifzlellyük; hibásnak bár lellyük ezeket, 

Bátor a' Fő rendek a" közfégért vágynak, 
Még-is meg-e#mérjük érdemeket nagynak* 

Mivel a9 Társafág úgy fel nem alhatna, 
Ha bölts Töiryény által nem igazgattatnak 

Ma pedig Kormányra azok ültettetnek, 
Többire kik arra nagy rangal. ízületnek-

Hajdan ugyan ez az érdemnek ©fztatott, 
De abban~Is az fzív gyakran meg-tsalatott; 

Mert a kiben a' nép hű Atyát képzele, 
Abban gyakor ízbe Tyranusra lele* 

Leg-elébb pedig ezt az Atyák viselték, 
'S ezeket a' házba minnyájan tifzteiték. 

De a Família terjedvén fok ágra, 
Egyet válafztoítak az illy Méltófágra. 

Kinek mindeneknél volt nagy tekéntete, 
>S ízi vekben oltatott méltó tifztelete. 

í rod, hogy kofzorat fontának fejére. 
De ezzei-is néztek azon érdemére; 

| f Mellyel 
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Mellyet belső kepén 6 benne képzeltek, 
'S mit az Atyai név, 's felsőfég neveltek; 

Azt kívánták, hogy ez közülök ki-tessen, 
Idegenektől-is Főnek esmértessen, 

Tsak ugyan kissebbek voltak hát a* tagok, 
Mint fem az Hlyen fok* *s igazgatók magok; 

Eleitől fogva ezt bizonyították 
Mindenek, 5s illendő dolognak tartották* 

Tifztelni azokat nem tsak fő hajtással, 
Hanem gyakran fzinte főidre borulással* 

Rangjok külömbfégét mutatván általa, 
De hogy e' tifztelet vétkes nem-is vala, 

Meg-lehet engedni, mert nem kárhoztatott 
Még a' Szentektöl-is, főt gyakoroltatott, 

így tifztelte Jákob artza bomlással, 
Ézsautj hogy fzerabe jutottak egymással, 

így József előtt-ís a' porba borultak 
Testvéri; hogy tőlle kegyelmet kodultak. 

Dávid Isten fzíve fzerént való vala, 
Még-is büntetést6nyert Semei általa; 

Hogy az ö Királyi, Jussát meg-fértette, 
*S fzámkivetésében gonofzfzal illette. 

Meg-enged bár néki buzgó kérésére, 
De hogy Koronája fzált Fia fejére, 

Szívére köti, hogy érte bofzfziit állyon, 
És Scmei Vérrel koporsóban ízállyon*-

, A * F * 
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A' Fejedelmek hát méltán bofzfzut &tak, 

A' kik 6 ellene véteni találtak* 
Hasonlatos képen a' kik fegítfégre, 

A ' közfégböl léptek melléjek tifztfégre; 
Az ö hatalmokból, valamint xéfzt vettek, 

Úgy tifzteleteknek forsosivá lettek, 
A' Király követe, lévén az ő képe, 

Benne Fejedelmét tifzteliahü népe* 
Mind ezekből ki-jö az én ítéletem, 

Rangom a'nagy ranghoz, hogy én nem mérhet 
tem. • 

Egy nagy Méltófágot akár mint képzelek* 
Melly nagy külömbféget benne,"s bennem lelek} 

Nem fzükfég fejtenem, mert láttyák mindenek, 
A* kik a' dologról józanon értenek* 

Hanem hol a' nagy ragy hozzám erefzkedik* 
Már ott a' rang felett a9 jó fzív kérkedik, 

Mert a? melly Méltófág por eredetére, 
Tud nézni másokkal egyenlő végére % 

Az illy abba tartya leg-főbb Méltófágát, 
Hogy ha mások felett halmozza jpfágát* \ 

Mint Virtus kút fejét, a rangot úgy nézi* 
Minden dolgát annak dífzfzére intézi, 

Itt már nem tsak a' rang láttatik fényesnefr, 
Hanem a' Virtus-is fzépnek, 's felfégesnek. 

Valamint a9 gyümölts, a' midőn le-metfzikf 

A' drága edényben fokkal jobban tetfkik* 
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A* gyémkni4s 9 méíy ^ nap fiígárral jáclzik, ! E 

Mihent aranyba van, mingyárt fzebbnek Iátlzik% ! 
Ollyan a' Vtrtus-is a' fényes rendekben, i * 

Mint egy magas helyre ki-ált fzemélyekber?, i 
Mellyek mindeneknél hamar fzembc tűnnek, j ] 

Szint úgy' rútfága-is nagyobb itt a' bűnnek. 
Mivel, ha olly fzemély a' törvényt meg-fzegí, ; ' 

Kinek igazfágát a' köz nép rettegi; 
A' Törvény jiissát-is ezzel kissebbíti^ 
>~' fS> maga tekéntetét, meg-betstelenítí. 
A' köz nép az ollyat Tytannusnak véli, 

Ki miben maga űfz , másban azt -ítéli, • j 
Midőn a" láb faros, azt nem-is vizsgáljuk, j 

De ha azt főn láttyuk bámulva tsudállyuk* : 
Mivelhogy nemessebb a* fő ar tagoknál, " ; 

Mékófágossabb-is bizonnyal azoknál; | 
így'azok-is, kik több Talentomot nyernek, j 

Avb51ts Sáfárfágba, hogy ha nem hevernek;- j 
Isten világ előtt nagyobb érdemek*ís5 "i 

Nagyobb dítsőféget bizonnyal nycrnek-is^ 
És ki nem tifzteli illendőn azokat, 

•El-lopja azoktól érdemlett jussokat* 
Ha .az eredetét, *s végét nézzük fzintén, 

Bátor SÍ Király-is, tsak ollyan por mint én; 
De"íll§ volna-é elébe kerülnöm, 

?S egéfz bátorfiggal melléje le-ülnöm* 
. Ben* 
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Bennem az .Isten-isi" ezt jóvá hagyná-é? 
Sot vakmeröfégem meg*nem-bofzfzálná-é? 

De közelítni-is fzékéhez nem mernék, 
Hanem ha előfzör olly gratziát nyernék? 

Mell/ vele fzóllásra nékem just engedne^ 
'S példás fzelídféggel hozzám ereízkednef 

így emberi fzívet ö benne képzelnék, 
'S vele mind emberrel fzólni méréfzlenék* 

De így is Felfégét előttem tartanám* 
\s magam hozzá képest féregnek tartanám^ 

Hogy Méltófágod-is hozzám botsátkozik^ 
Sőt a' barátfággal fzinte kínálkozik; 

Meg-vallom9 az által magafztal az Ég?g, 
Örömömet gyújtván ^ gyönyörúfégig. 

Uram ! fzív repesve téfzem kívánfágod, 
De előttem tartom még-is Méltófágod* 

Kedves levelidet midőn olvasgatom. 
Elragadtatásom elő nem adhatom, 

?S úgy tetfzik, képzelek boldogfagot benne* 
Ha veled fzabados barátfágom lenne. 

Mivel jó fzívedet olly nyájasnak lelem J 
Hogy fzinte ég ahoz érzékeny kebelem* 

P e még-is tartőztatt mély alatsonyfágom, 
Ne hogy meg-útálást végyen bátorfágom^ 

Hanem a 'mi nézi a"5 mély dfzíeletet, 
Mellyel gyújt fzívembe a5 tifsta fzeretet; 

N 3 Mint 



5p8 

Mint tartozó adót, nyújtom jő fzívednek, 
Áldozatot tévén ezzel érdemednek, 

És e' mellet annyi bátorfággal bírok, 
Hogy mint jó Uramnak, nyájasan-is írok, 

Hogy barátfágodban van gyönyörüfégem* 
Bizonyfága lehet "ezen fzívesfégem. 

Hogy bár biífz levelem gyűllyön egy rakásra* 
Míg néked nem írok, nem felelek másra* 

Mivei pedig fzíved így le-botsátkozik, 
És olly mefzfzéicöl-is velem mulatozik; 

Már leveleidet én - is ugy képzelem, 
Mintha nyájaskodva befzélíenél velem. 

Hogy munká£skámnak-is kéfzülfz pártyát fognif 

•Újjabb fzeretetem kezd hozzád lobogni. 
Tsak tsekély ez, de bár hamarább kéfzülnef 

Hogy tifzteíetedre lábadhoz repülne, 
Es hogy ditsőfégét Nevedbe keresne, 

így nemfélne, bátor, fok irigy rá lesne. 
lm egy űj örömre fzívemet ferkenled, 

Hogy két Magyar Dáma versel, mint jelented, 
Jíékem abba lenne fő gyönyörSfégem, 

Ha ok itieg-baladnák az én tsekélyfégem* 
Hidgyed! hogy nem nézném én azt irigy ízemmel $ 

Bár ők ktifzködnének veletek érdemmel; 
JSöt öröm könnyekkel fzemem akkor telne, 

BtidŐn Magyar Nemem álmából fel-kelne, 
". • V a j -
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Vajha Parnassnsba ne tsak indulnának^ 

Hanem a' dksöfég Váráig jutnának. 
7S Vajha idejeket ne tőltnék henyélve, * 

Úgy maradna ditső hírek mindég élve# 

Te méltán kérkedhetz azon bóldogfággal, 
Hogy hív párod nem tart, a'tsabult világgal. 

Hogy a' Maskaráknak képét nem hordozza, 
'S Ketxetz Bóbitákkal fejét nem tornyozza. 

Kívánom; hogy foka fzépítse nemzetét* 
Követvén Ősei dífzes viseletét, 

Állandó örömet mellybűi fzíved végyen, 
'S Grófi fzeméllyében foknak példa légyen; 

A' mi pedig nézi ide jöveteled, 
Hidgyed! ollyan öröm jönne hozzám veled^ 

Mellyröl Angyali nyelv fem fzólna eleget, 
És a? mellyet tollam hafztalan festeget* 

Bár fzokatlan vagyok a' gyalog járásban, 
Majd fél beteg lévén, tsak kis utalásban*' 

De ha tsak Tokajba lenne mulatásod, 
Magam gyalog tenném meg-látogatásod. 

jls mikor lábadhoz ülnöm engedtetnék, 
Óh melly gyönyörködve fzemeket rád vetnék^ 

9S m$lly édes érzéssel telne-meg kebelem, 
JVÍid$n méltóztatnál befzélleni velem. 

Tudom; jó fzívedet tsudálni nem győzném^ 
'S hív fzeretetemet arántad kettőzném. 

N 4 •• írod; 
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írod; hogy dolgomat ;a* Mindenhatóra," 
' Bízzam; ki ©gyedül viheti azt jóra, 

Bölts tanáts adásrod e' téfzben köfzönöm, 
l io^y Át Úrbati bízzak, van elég öfztönöm. 

Mert annyi irgalmát koiglötte már velem, 
Hogy fok jó -tettének ;határát nem lelem; 

Én ugyan réfzemről tsak úgy gondolkodom^ 
Hogy Hymen Oltárán nem igen, áldozom. 

Mivel a* kikkel még eddig kínálkozott, 
Azokhoz fzerelmet bennem nem dolgozott. 

De még-is forgómról, tsak ez, a' mit mondok, 
Engem nem terheleek c* réfzbe a* gondok. 

Valamit az Isten végezett az égben* 
Bennem fzent tetzése azont vigye végben. 

Ő maga közöli fzent tanátsát velem, 
Mert a? böltsesfég«t itt híjosnak lelem* 

A* véges böltsesfég annyira nem mégyen9 

Hogy a* fzívek között külömbféget tegyen* 
9S hogy egy két nézései olly, mélyen fzemléllyc% 

Hogy a' fzív titkáról helyesben ítéílyen. 
De az illy gondokkal én épén fel-hagyoky 

Sőt tsak azt mondhatom: igen boldog vágyok. 
Mivel van, mind kül&6, belső békesfégem, 

Ván forsornhoz illő étkem egésfégem* 
Únfzol az örömre felet jó Barátom, 

Kiknek már forában Gróf Gvadányit látom. 
Tehát már kérkedvén Uram hüfégedben. 

Ajánlom magamat álandó kedvedben* 
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Molnár Borbálának Iker Havának t s , Napján 
ezen folyó efztendöbe.Sátor-attya Újheljhc 
költ Levelére való V~álaJhom* 

.Szalioltza Rák havának 14. Napjánl?94leo» 

JL iros Pünkösd Napján vettem leveledet* 
Nem győzöm tsudáini tett intézetedet; 

Hogy azt küidéd épen ezen fzent ünnepre^ 
Mellyen ihdítatnak fzívek fzerelmekre* 

Az Apóstolok-is ezt a' napon vették 
A' tüzes nyelveknek hevét , hogy érzették* 

E ' nap fzokoit fzálni fzívre olly feerelem^ 
A'jBellytőI távozik arról a' férelemu 

D e ezen fzerelem tsak olly fzívet fzállya, 
A' kit két fzínűfég, 's imdokfág nem áílya* 

Az én fzerelmem-íSj méllyet meg-esmértél^ 
Nem fzeplösj rofz fzívhez, hid-el! nem-is fértél. 

Mert nem vagyok Násó, te fem vagy Corinna* 
Léthénék vizébül ugyan ki-is inna? 

Tifzta fzerelemmel, ha a' fzív van télé, 
A' léleknek-is van akkor eledele; 

Mert mint a v nap a' fát, 's gyümőltsét érleli, 
Szint' úgy ez á' fzívet, 's lelket-ö neveli. 

N t 5 Örven-
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Örvendek magaddal, hogy már el-hitettedf 

Hogy fzívbül fzeretlek, tréfára nem vetted. 
• Be lehetetlen-is téged mm fzeretnem, 

Mert a terméfzeíet nem lehet meg-vetnem; 
Terméfzetem pedig te terméfzeteddel, 

Úgy edgyez, mint edgyez böltsesfég efzeddel̂  
Kintetett hát erre azon fympathia, 

Melly a' fzerelemnek nem mostoha fia* 
ÍjFgy vagyon* mert te-is fzeretel verselni, 

Szint' úgy mint én, mellyel bé-nem-tndok telnie 
De egy kis külömbfég van ebbe közöttünk, 

Mivel e* világra nem egy nap fzülettürik, 
Sokkal iffiabb vagy, a? testedbe tűz ég, 
. Iffiúfágodnak nem vettetett még vég* v 

Szép gondolatokra friss elméd ki-terjedf 

Mert Poésisi tűz még fzívedbe gerjed. 
Szív, elme, 's vér, benned hevesek* és nyersek^ 

Szépek-is, melly eket munkálfz, azon Versek* 
Jól tudod: tsak pislog tüze már a1 Vénnek* 

így munkájának4s kell lenni fzegénynek* 
líalkáo veri egy vén Poéta harfáját, 

Minden nap felejti ö egy fegy Nótáját, 
Ifars, Diánna, Vénus, edgyik fem fzeretis 

Mert már egyike-is faafznát mm vehetL 
Maga Apqllá-is már az illyet^unnya, 
v Minerva tk km néz izéméit bé-hűnnya* 



Mázsák Castál kűtbul inni ritkán hadgyák^ 
Köfzöni lőréjét\ hogy ha néki adgyák. 

Lásd! illyen hajóba már mostan evezek, 
Bár munkám Iengeteg, tsak ugyan versezekí 

De mi terméfzetünk másban4s hasonló 
Egymáshoz: hid-el azt! hogy igaz, és valóá 

Mert a' leveledből nyilván meg-értettem, 
Mellyen álmélkodtam végtére nevettem* 

Hogy SL virágokban gyönyörködöl nagyon, 
Egéfz meg-tetzésed, hogy ezekbe vagyon^ 

Előttem űnts femmi ezeknél kedvessebb/ 
Virágoknál mi-is lehetne ékessebb ? 

Maga az Úr Isten a' fold fzépfégére, 
Válafztá azokat, fzórta térfégére. 

A* fzem lát azokon fok féle fzíneket, 
Es nyújt az elmének képzellö képeket, 

A ' fzív mind ezekkel magát mint mulattya ! 
Hát melly kelemetes még azok illattya ? 

Erős balzsamjaik testünket ált-járják, 
Fel-élefztéseket fzíveinkbe zárják. 

Nints-is oljy embernek ött érzékenyfége, 
A' mellynek nem tettzik ezeknek fzépfége« 

H a n e m fedettetne virágokkal a 'föld. 
Óh melly pufzta volna,mert nem-is volna zőldf 

A' mellet ; hogy fzépek, hafznot-is okoznak, 
Mivel kedves ízű gyümöltsöket hoznak* 

Ha 
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Ha vírágim között fel , Vá l á járkálot, 
Az Efyskroba vélem "hogy fétálok* 

Szépfégekben mikor fzemem legeltetem, , 
Hálaadó fzívvel Istent emlegetem, 

Ingyen kegyelmébült hogy azokat adta, 
• Szent malafztyát hozzám ezzel-is mutatta. 

Nem tudom, mellyikre vessem a' fzememet^ 
Mertez»is, amaz-is vídíttya fzívemeu 

Ékességeikkel az elmém küfzködik, 
Mert az egy fzép után, más fzépbe ütközik, 

A* mikor Zephirus azokat ingaltya, 
Flóra meg Nympháit köztqk-tzikáztattya'. 

Mind ezeket látni, melly nagy gyönyörüfég! 
HesperiiS'is ott van, meg-íkÜHvén az hüfég. 

Hajnalkor Auróra harmattal gyöngyözi-, 
Neptiiniis-is ollykor gyengén meg-öntözi* 

Bé takarom az Nap, erössen ne füsse, 
Ávagy^is a* ragya őket meg-ne-üsse. 

Kiváltképpen őrzöm a* káros férgektűi, 
Mert el-hervadnának ezeknek mérgektűl. 

Olly fok pedig' az én virágomnak neme, 
Hogy ritka Magyarnak látott ennyit fzeme* 

J^áthad hát Afzfzonyom ! hasonlatosfágunk, 
•" Miképpen egyezik földi -bóldógfágunk* 
De neiii elég még ez : hátra még egy dolog, 

Melly egyenlő Sorson kettőnk között forog. 
írod: 
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í rod: két' teliénnek valál birtokába^ 
'S hogy edgyik meg-vetélt,-lévén borjafztába; 

A' másika pedig meg-köízvéayeseclett, 
Meílyért vajas mannád, ki-is üresedett. 

En-is a' házaidnál kettőt füveitettem, 
•Mellyeket konyhámra 's Kávéhoz fejettem. 

Egyike meg-döglött * tán mérges füvet ett, 
Mind a' négy lábára a' más köfzvényes latt. 

No! nem. foghatunk-é ebbens mi kezet? 
Mert Fátum bennünket egy ösvényen vezette 

Semmi; azon nagy Űr ; ki ezt vélünk tette^ 
Ható t-is adhatt még, ezeknek helyette. 

De már itt azt kérdem ? a5 két podagrással 
Mit fogunk mivelni? Egyel,úgy. tnint mással. 

Mivel mind a' kettőt már fejni nem lehet, 
Páfztor elibe-is mezőre nem mehet? 

Ha tettzik: ne légyen egyikünk-is fösvény, • 
Küldjük ollyan Urnák, a 'kit bánt a' közvény* 

Hallom 1 hogy Tokajba volna egy Hlyen Űr, 
Kinek lábaiba Podagra riítül tűr. 

Küldjük ajándékba tehát őket néki, 
JMondgyák: kerekeken áll podágrás fzékí, 

Ennek eleibe őket fogathattya. 
Hová fog tettzeni magát vonathattya. 

Igaz: míg Rakom áfzt fogjavelek érni, 
A' Gohés Hegyallyán meg-fpg addig érni. 

Ha 



'%o€ 

Ha pedig azokat így fem hafználhattya, 
Maga agarait vélek traktálhattya* 

Már most arra megyek, in ivei, áztat írod, 
Hogy az egésfégbe magadat jól bírod* 

Organizálva-is ugy légyen SL tested, 
Nyavalyába könnyen hogy nem lehet ested; 

Ezen kegyelemért imád Istenedet, 
Hogy illy ép tagokkal meg-áldott tégedet 

Szívembül kívánom, hogy foha fájdalom 
Ne érje azokat % bírja nyugodalom. 

'jBár fértegeti ezt némelly Zoilusod, 
Vesd-meg! van paisod, te fok fzép Virtusod* 

Olly fzép munkát mint te, ha illy kaján tenne, 
Hidgyed Criticusod hogy foha fem lenne,' 

Nem más 5 tsak írígyfég ezt véle téteti, 
D e az okos világ az illyet meg-veti. 

Szálkát látt fzémedbe, azért lotsog. illy fent, 
Magáéba pedig nem érez fzelement, 

Azoknak munkáit én látni fzeretném, 
Hogy a* te munkáddal azt öfzve vethetném. 

De tán nem-is mernek valamit munkálni, 
Hanem jobbnak tartyák5 kit-kit critizálni* 

Mert vélik hogy ok így böltseknek tartatnakf 

Ha tsak critizálnak, azután balgáinak, 
Meg-esmértetnének illyek a' munkáníl, 

Mint a' Büdös Bábuk a* maga tollárűL 
• Két 
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Két -Hlyen Achilles ellenem - is fel-ált, 
De edgyik közűlök tsak tsinnyán borotválta 

Kassai Yitéz volt a' másik Zoilus, 
Nevét ki nem tette f leve Anonymus, 

Ki légyen, meg-írták, bár fenkit fem kértem, 
Keze - írását - is rningyárt meg - esmértem. 

A' mit nem - is értett, munkámba critizált, 
Képzelödésébe fok hibákra talált. 

Jó a'jó Criticus, mert ítélő Bíró, 
De a9 ki Zoilus, tsak ótsárlós író* 

Ha illy ír, és nevét nem meri ki - tenni, 
Nem derék embernek kell illyennek lenni, 

Egy árkusra firkált minden féle gántsot, 
De meg~adám néki. én-is a'revántsot. 

Mert feleletemre válafzfzát nem vettem, 
< így Ö kegyeimébűi néma halat tettem. 
Hlyet fzeles ember, 's nyughatatlan éfz téfz, 

A' melly izgágákra, 5s rofzfzakra mindég kéíz. 
Katzagtam 5 AMzonyom! Zoilussaimat, 

• Hogy rostálni kezdek tsekély munkáimat. 
Mert Author nem vagyok, foha fem-is lefzek* 

Hogy Verses munkátskát, ollykor, ollykor te-
Unalmas idomét ezzel jádzva töltöm, (fzek* 

De az Author nevet magamra nem öltőm ; 
Mert tarsolyos kardal nem láttam még Authort, 

?S n«m*ii fzolgálhattyák ezek a* puska port. 
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Marsnak voltam, *s vagyok Bacalaureussa, 

Nem illett hát engem Authorok JLauru&sa* 
Crttkállásokból Bem áradt reám kár5 

Nem fáj! mert nem patkóit, ha rúg.is a'fzamár* 
Jól tefzed AMzmyom; hogy őket meg-vete^ 

Velem edgyütt üres iungjokát neveted, 
frjal ezentúl-is, bár Zoilus harap, 

Tsak egy ő : munkádon pedig fok ezer kap, 
fqáí! virágid közt egésíegbe fétály, 

Hozzám ízeretetbe mint erős kő fzál állj, 
He adgy okot ebbe Zoilusom légyen, 

Mert ez kardom ákal más világra mégyew* 

Szert Levelemre adattatott Válafz* 
Sáeorallyatfjhely, Orofzlány havának 8-dik napján 1794-ben* 

Molnár Borbála, Méltófdgos Gróf Gvadinyi József 
Generális Űrhöz , Szakoltzára. 

JOígyügyü levelem, melly fzerentsés valas 

Hogy udvarolhattam Pünkösdbe általa* 
Örülök, hogy hozzád az nap érkezhetett* 

Melly nap a* fzeretet Lelke ki-toltetett; 
Pitsofégére váll tehát levelemnek, 

Ilogy akkor önté-ki lángjait fzívemneky 
Mi-
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Mikor a' fzent tüzek mennyekből fzallánakf 

Melly ek az ó fzívbűl, ujjat formálánsk* 
Ártatlan tüzet látzy hidgyed, levelembe, 

'S Vajha tekinthetnél fenékig ízi vembe $ 
Meg-esmérnéd, hogy olly tűs bíifa kebelem, 

fttellyfaez nem közelít a5 buja fzérelepi* 
Tüzesen fzeretek, de olly fzeretettel, 

Melly öfzve köttetett, a' tifzta- élettel* 
Jól mondod; nem nagyok Násó Gorinnája, 

Kinek búja tűzzel lángolt fzíve tája. 
Szeretet fzdrelem, nálam külömböznek, 

A' töz-is külömtíöz, mellyel öfztönöznek* 
Egyik a'Mennyekből Tette eredetét, 

A1 másik munkálta az Ádám esetét* 
Egyiked az Isten, mint egy kintsés várba. 

Úgy alkalmaztatta a' ki-mi veit farba* 
Melly otet fzüntelen az ég felé vonná* 

*S néki SL bóldogfág\kofzorúját fonnád 
A' másik a' pokol tüzétől gyújtatott, 

Mdly Eva fzívébe leg-előízör hatott* 
Ennek igazabban kívánfág a9 neve. 

De fzámtalan fzívet bír kegyetlen heve* 
E$ inkább a' testet bírja hatalmával, 

De amaz a* lelket élefzti lángjával* 
A ' kivánfág gyakran az határt ált'-lépi, 

És az okosfágtiak zabláját el-tépi* 
Ö Fold 
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Föld felé nyomván Ött* a' biijafág fúllya* 
Majd oktalaofággal a' barmokat dűllya. 

De á* hív fzeretet más formán megy elé5 

Mert lángja fzűntelcn, fist az ég felé. 
E\fzívünket mindég a' jobb réfzre húzza, 

Ez indulatinknak leg-jobb kalauzzá. 
Ez az Istenfégnek fzikrája fzívünkben, 

Ez élefztö lélek tselekedetünkben. 
Ez Isteni Virtus ama többfzör hiba, 

E' bóldogfág úttya, 9s amaz olly galyiba; 
Melly a' fzívet fokfzor annyira meg-vefzti, 

Hogy az a* bóldogfág űttyát cl-tévefztú 
A' fzeretet lakik egyenes fzívekben, 

Amaz uralkodik tsak a' fzelesekben. 
Mint képzelhetnél hát ollyat én felölem, 

Hogy ollyan bolond tűz, fzikrázna belőlem. 
Meg-törvén fzívemet, a' fok infég koha, 

Ki-égett belőle, az illy fzemet moha, 
Sot képzely fzívemben olly tifzta lángokat* 

Mellyek tsak jó fzívnek ajánlyák jriagokaí; 
A1 mellyek fzülői tsendes bóldogfágn&kj 

'S ártatlan lántzai a' hív barátfágii&k* 
Mellyeket kints? fzépfég,rang nem határoznak^ 

Hanem fok jó fzívvel egy aránt ofztoznak. 
Ezek foglallyák már fzívedhez fzívemet, 

Melljre tsak jófágod kötelez engemet*-
Mun» 
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Munkáidból azt-is nyilvánvefzem éfzbe, 
Hogy mi terméfzetíink meg-egyez fok réfzbe^ 

Te4s a9 Versekbe gyönyörködni r mint én, 
De hogy ifjabb* yagyo>k:nálad egy kitsinyt én;. 

Ebből a^t bbzdd-ki, hogy te nem érfz velem. 
Ezzel tsak TiVeg-tsiífolfz, hidgyed, azt képzelem* 

Dianna, Mars, Phoebus, a' vént meg*nem veti* 
Talán tsak Vénus az! ki ott nem tűrheti. 

Diannávai a ' tzél t inkább a1 talállya, 
Ki az erdők lesét vele régen állya* 

Szint ngy fzeméllyében egy régi Vitéznek, 
I Egy próbált Orofzlányt, az Ifjabbak néznek* 

így Parnassusra-is, ki régebben jára, 
Könnyebb erővel jutt két fzarvú halmára* 

í Ne vexáld hát , kérlek, Múzsámat illy ékkel* 
Mert meg-némúlásra juttatod ezekkel. 

Inkább fzeretetbol, vald-meg gyengefégét, 
I így jobban fel-gyujtod baráti hűfégét* 
I Hogy hajlandófágom meg-egyez te veledf 

f Azt elömbe festi nagy réfzbe leveled* 
íme Virágidat te-is bé-takarod, 

fi 'S hogy azt a' nap nagyon füsse, nem akarod* 
I Hidgyed! nevetféget tettem éh itt foknak", 

Hogy ernyőket húztam fel sC virágoknak* 
I De már most általa ditséretet nyertem, 

Mivel fokán mondgyák,leg-fzebb az én kertem; 
I O 5i Pél-
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Példátlan tüzében a9 nagy fzárazfágnak, 
A? kerti zoldíeg-is tartatott újfágnak* 1 

Még-is én Tálába kérkedhetem vele, \ 
Hogy a' kertetskémböl fókáknak ki tele. j 

Mintha látnám , hidgyed! kertednek fzépfégét, ' 
'S tifzta örömödnek abbúl vett bövfégét. ! 

Képzelem tábláid v melly igen ékessek, ! 
Mellyek közt fatálnak a9 fzüz Driadesek* 

Az enyim valóba tsekély együgyüfég, 
Még-is itt mulatnom tellyes gyönyörüfég. 

Hát te a* mint írod / fzépfégét kertednek, 
Hogy ne lelnéd abban örömét fzívedneké I 

De bezzeg örömre lobbantad fzívemet, 
Mert nékem-is küldefz9 ugy bíztatz engemet. 

Vajha ez ígéret érne valófágot, 
'S ne tsak leveledbe küldenél virágot, i 

Hanem valójában azoknak fok nemét, 
Küldvén legeltetnéd, Hü Barátnéd fzemév 

Már képzedőlésem álmodozik vélek, 
Bátor látásokkal bé-nem hamar telek, 

Még-is fantazéroz már elmém ezekkel, ; 
Kedvét legeltetvén tündéres képekkel. = 

De minthogy ezekkel még most tsak álmodik, 
Éfzre vévén magát, tsak el-fzomorodik. j 

De kérhedd: mit fogok télbe tenni vélek, ] 
Mivel itt Klóz-házat fzámokra nem lelek. 1 

E S 7 i k 
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Egyik házam falát délről ki-döjtetem, 
'S telelni azokat abba fzerkefztetem. 

Avagy ablakokat oldalán vágatok, 
5S reá Kristály helyett lantomat vonatok. 

így télben-is magam mulatgatom vélek. 
És egy Magnásnévai forsot nem tserélek# 

Mert a' Magnásnénak Bálba-is kell menni, 
9S nékem virágim közt lehet mindég lenni* 

így képzelődöm én fzerelmes Barátom, 
Bár a' virágokat, tsak levélbe látom, 

De valófágot-is reménlem, hogy nyerek, 
Mellynek látására öröm tapsot verek* 

A ' mi pedig nézi köfzvénycs tehenem^ 
E' réfzbe tanátsod épen nints ellenem. 

jMi^cl néked-is van illyen podagrásod, 
Örömest követem a' te javallásod, 

Meg-egyezem veled ezen fzent fzándékba, 
Valamint el-fzántad, küldjük ajándékba* 

Ugy-is n$m tudok már vele mit tsinálni, 
örömest kívánnék bajától meg-válni* 

Hafznos marhám lévén, ott' nagyon fzerettem, 
Ez o k a ; hogy régen agyon nem üttettem* 

Hát igen örömest el-ajándékozom, 
*S a5 küldésbe tsupán reád várakozom. 

p e te olly mefzfzéről, hogy.küldöd Tokajba, 
&ülömben»is lévén köfzvény miatt bajba#. 

O 3 Ló-
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Ló-háton küldenéd; de kőfzvényes Iába 
Le-tsügvén még jobban meg fajul úttyába* 

Eként ajándékod nem fog kedves lenni, 
Mell/el Barátodat kívánod tifztelnL 

D e gyalog fe jöhet, ültesd hát hintóba, 
Meg-is érdemli azt te tőled valóba ; 

Mivel efztendőket töltvén udvarodba, 
így el-nyomorodött hív fzolgálatodba* 

Én-is a 'magámét, ha izélem el-érem, 
Valamelly jó Úrnak kotsijára kérem* 

Ha pedig, hogy ennyi grátziat nem lelek, 
Számára bizonyos fzekeret bérelek. 

D e gyalog nem küldöm, mert erőtlen, fzánom, 
Kőfzvényes lábát-is őrzeni kívánom. 

Eként valamikor idejét rendeled, 
, Ezen fel-tételbe kezet fogok veled. 
A9 mi pedig nézi hív levelezésem, 

Ládd-é! a* válafzfzal most nerfr foka késéra* 
Tífzta fzeret$tem ezzel bizonyítom, 

»"^ Űttylra levelem hogy frissen indítom. 
" tJRLéníííimet tehát dictálta fzeretet, 

De ha bátorfágom itt hibát ejthetett, 
• Fedezze-el ott- is fzeretet'hibáját, 

*S ne vesse-meg fzíved ezért Borbaiáját* 
|Sött; abba tovább-is mutasd annak jelét, 
* Hogy közöllye velem jó fzíved levelét. 

MúU 
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Molnár Borbálának^ Rák havának 2%-dik nap
ján írtt Zepelére, egyfzersmind ezen utói-
Jó Levelére adott VáUtfzom. 

K melly kőit Szakoltzán, Szűz havának zs*dik Napján 
1794-dik Efztendoben. 

v alamikor hozzám leveled érkezett. 
Mindenkor a' fzívem örömöt erezett. é 

De mai leveled eztet kétfzerezi, 
És fzereteteddel fzívem bélljegezu 

Mivel Barátodnak már ebbe nevezel. 
Félelem habja közt többé nem evezel, 

TsudáJom eddig-is, hajódat e' fzélvéfz5 

Mért hányta? melly mint füst, ollyan hamat 
el-véfz* 

Soha fem volt okod, én rangomtul félni, 
És azért a' kétfég tengerére kélni. 

Mert tarátoknak kall, míg mi élünk, lennünk, 
Ezep yéfrzés ellen nem-is lehet tennünk. 

Isten p^rantsollya: Felebarátodat, 
Szintén úgy fzeressed, mint.-önnön magadat* 

Leveleid által bizonyossá tettél, 
Hogy fzerets: barátnak 3. hát mért nem ne

veztél ? 
O 4 Nints 
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Jíints ezen lajstromból Gróf 's Hertzeg ki-véve, 
Sőt még a' Király-is, *bé- van abba téve. 

Megbírtam e' nevek, Gróf! Hertzeg! tsak festék, 
Ezeket tsak tündér, 9g hiú lelkek lestek. 

Jíem esmérték hajdan, azon két neveket, 
Á5 kevélyfég ízűké idővel ezeket* 

Voltak Hazánkba-is már régen Comesek, 
Nagy hivataloktól kik voltak fényesek* 

Comes Palatii, Palatmus vala, 
Kitül őriztetett a' Király oldala. 

Más Comesek pedig ugyan ott követték, 
JEs katonáikkal hartzba körül vették. 

Mások az Orfzágnak határin állottak* 
Hol az ellenfeggel fzembe-is fzállottak. 

ftfég e' felett hívták Orfzág Bíróinak, 
Es a'Király leg-fobb Tanáts adóinak, 

A? Báró név alatt, Záfzlós Úr értődött, 
Mert Záfzlója alá, fok Vitéz gyűjtődött. 

Kikkel; a Királynak, 's Haza védelmére 
Bátran ki - alhattak Marsnak mezejére. 

Ezekre Tudomány, *s Virtus által mentek, 
*S Király, 0>fzág mellet, vagy ha kardot fentek* 

JE' fzavakat Hertzeg, vagy Gróf nem értették, 
JEs e' nevei Comes, Virtus által nyerték. 

Még 



Még ma-ís ezen név, Gróf! koránt fem ügy zeng, 
Bár ez tsikklándőssan fokak fülébe tseng* 

Mert fok vati Gróf, 's Hertzeg, ki nints hivatalba, 
Sok van; ki éltébe nem volt viadalba. 

De mivel az Annya illyt mint Grófot fzülte> 
Ezen titulusból nem leket ki-bű!te. 

D e ezen Titulus Comest még fem tefzi, 
Hogyha ki a' dolgot gondol óra vefzi; 

Mert rang ez; és eztet a' hivatal adgya, 
A5 mellytöl fok Grófot gyakran pufztán hadgya# 

A ' Virtus fok Nemest Fö Ispánnyá téfzeü, 
Hivatallya által illyea Comes léfzen. 

Próbáld ! és nevezzed Grófnak illyt magyarul* 
Meg-lásd fel-nem-vefzi, főt azért meg~pirui. 

Kérded? hát .deákul, a' Grófot Comesnek, 
Mért nevezik? ha ezt nem adgyuk Nemesnek* 

Tsak most fellyebb okát ennek meg-fej tettem* 
Hol a' Ccmes nevet nagy rangnak ki-tettem» 

D e hogy ma a' Grófot Comesnek esmérik, 
És ezen fzavakat mind egy Singei mérik; 

Igazi és e* fzokást én nem-is tagadom, 
Mellynek4s az okát elődbe így adóin* 

Olvastad, mert írtam, Nagy Károly Tsáfzárrólp 
Á' hol-írfzólíottam a' Frantzok dolgáról. 

Ki maga hatalmát ollyan nagyra vitte, 
Hogy Földi Istennek magát lenni kitté* 

O 5 Ví-



SI8 
Világnak nagy réfze ? jutott birtokába^ 

Tsáfzári Sceptrumot tartván a' markába. 
Maga Frants Orfzágát még éhez kaptsóka, 

Ki. néki-nem hódolt, keménnyen fartzolta* 
Őréit emelte; Fő hivatalokra, 

Hódolt Tartományit, bízta kormányokra* 
Volt kintset fzerzeni alkalmatosfágok, 

Nagyon fzaporíták eztet a' bírfágók* 
Gubernátor névvel meg-nem-elégedtek, 
. Képzelödésekben fellyebb emelkedtek* 
Ezek gondoltak-ki, Hertzeg, 's Gróf Neveket, 

Marchio, Vi-Comte, és több üly éneket*, 
A r Fejedelemnek e' nevek tettzettek, 

Mingyárt-is Hertzegek, Gróf, 9s Marchiok lettekt 

Tettzettek: mert látta, hogy meg-elegednek, 
Hogy ha illyen tündér névvel fényeskednek. 

B' képzedölésböl, nem-is másból állott^ 
Még-is büfzkélkedett, ha kire rá fzállott. 

Ha érdemek után ezt meg-nem-nyerhették, 
E' festéket drága pénzen-is meg-vették* 

Követlék e' példát többi Nemzetek-ív 
E' hívfágos fzokást bé-vették mások-is. 

Jf emzetünk-is, mihent ezen Nemzetekkel, 
Esméretféget tett Frantzal, 's Németekkel; 

Titulussaiknak látván fényesfégét, 
Hogy ©z határoua azoknak Tifztfégét; 

; : • EI~: 



El-fogta üzemeket, ezen ragyogó fény, 
Úgy-is a'Magyarba meg-vo l t , 's vagyon a* 

kény* 
Ö más Nemzeteknél alább való lenni 

Nem akar: igaz-is! hogy többre tud menni; 
Azért- is be-hozták, e* hímes Ne vetet , 

Es már most láthatunk illyeket ezreket* 
A' Gróf nevet Comes névre által tették, 

A ' fö rangokat-is e* névhez kötötték. 
Mint egy tzifra köntöst, én ezt úgy képzelem, 

A' mellynek tsak fénnyén fzememet legelem; 
Azomba a' tifztes, közönféges gúnya^ 

Gyakran hafznosb,bár ez; ahoz képesttsúnya^, 
Mert a' tzifra köntös gyakran oliyat takar, 

A5 ki tsak fénnyévei elő-menni akar* 
Köz gúnyát pediglen leg-inkább olly visel, 

A ' kinek nem a' fény, hanem a' Virtus kell. 
Láthad' hát Barátném ! bár fok van Grófíágbaf 

Hogy fok köztök még JBnts földi bóldogfágba. 
Láthad' ; c* fzó hogy Gróf! magába üres hang, 

Ha tsaknints köttetve éhez érték, és rang. 
Nem meny kő ! nem árthatt e' barátfágodnakr 

Hát mért nem neveztél eddig Barátodnak? 
Műzsam veti ízemét itt több tzikkelyídre* 

és imigyen felel ellenvetésidre* 
írod : ma kormányra azok ültetetnek 

Többire: kik árra nagy ranggal ízületnek 
Hogy 



msíi 

Hogy ha a* nagy rangon a" Grőffágot ért#d, \ 
ötd*, az igazíagot te ezzel meg-férted. 

Mert nagy ranggal fenki nem ízülettethetik, 
De a* feületett Gróf ebbe tétethetik* 

Ki-tettem; fok Gróf van, a' kinints nagyra'riggaj 
Bár még bőltsöjébe fírt illy üres hanggal. 

A9 nagy rang nem egyéb, hanem Virtus tjére, 
A5 fzületés éhez még foha fem ére* 

Hanem'ki idővel, nagy érdemeket tett; 
Méltán már az Hlyen- ezért nagy rangot vett. 

Némelly Orfzágoknak 6 Fejedelmei, 
Őseiknek nagyok lévén érdemei, 

Még Annyok méhébe ezek Fejedelmek, 
Mert Orfzágaiktól vagyon engedelmek. 

Szint így Fö-Ispányok Bazár*kba4s vannak, 
A* kik örökösi ezen dítsö rangnak. 

Ez a*-Király oknak tsupán nagy kegyelme, 
A* Királyé pedig népe ''engedelme*. 

De ha erejébe e'dolgokat vefzük, 
Es az igazfágnak mérőjére tefzük; 

Itt-is Ösi Virtus a' mérőt billenti, 
*S való fágát nem a* fzületés jelenti. 

Hogy pedig Mágnások a9 leg-föbb rangokra 
Leg-inkább juthatnak, Fö hivatalokra; 

Eztet jó Barátném épen ne tsuxlállyad, 
Ezek nevelését te inkább vizsgállyad. 

, Ezek- • 



Ezeknek Ősei érdemeket tettek, 
Ugyan azért Grqfá, 9s Hertzegekká let tek 

Sok fzép jófzágökkai Isten meg-áldotta, 
Királyok kegyelme meg-fzaporította* 

M^rgsattyokat ezek ugy neveltethetik, 
Hogy kissebb rendűek így ezt nem tehetik. 

Sokan av Királyi Udvarba fel-nőnek, 
És mint nagy világból, onnat ki ugy jönek. 

Sokan ki-is mennek külső Orfzágokba, 
A* hol bé-tekéntnek fok féle dolgokba; 

A ' Tudományokban gyűjteményt fzerzenek^ * 
És így mind értékkel, mind ezzel fénylenek*, 

Érdemlik-is illyek, ha nagy rangot nyernek, 
M ert Virtus ösvényén futnak, *s nem hevernek. 

Jól mondod: a' gyémánt nap fúgárral jádzik, 
.W ihent aranyba van, mingyárt fjebnek látfzik* 

T e illyen gyémánton értei Mágnásokat, 
A ' kik fziiletésscl fel-műtnak másokat. 

Ha Fő hivatalra ezek emeltetnek, 
Hogy jobban másoknál, ok fényeskedhetnek. 

De fok Jubilir van, melly tsall; 's mestcrfége^ 
Mert nem minden ember, hidgyed, emberféges. 

Be-foglal aranyba fok olly fényes követ, 
.Hogy fzemedbe vélek íugárokat lövet; 

Azt vélnéd, hogy gyémánt, pedig tán Béka fóf 

Külső fénnyé ragyogd a* próbája nem jó. 
Azt 
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Azt hozom-kl ebbíll; hogy fzámos Mágnásnak^ 
Bár több értéke van módgya-is, mint másnak, 

Sok még fem igyekfzik fo hivatalokra, 
Mind egy femmifégre, tsak úgy néz azokra* • 

Sok gondollya: elég; ha Mágnás! ö néki, 
Ha a* Nagyok között nem-is léfzen fzékü 

Uly olly! mint retves fa9 melly éjjel mutat fényt* 
Nappal pedig fzennyes, nem ad femmi reményt; 

Hogy abból leg-kissebb épület lehessen, 
Avagy-is leg-alább, tűzön hogy éghessen. 

Sok: jófzágom5 pénzem, elég vagyon! mondgya* 
'A ' Hivatalokra azért nints-ig gondgya. 

Nagy nyugodalomba Uriasan hogy él, 
Mikor néki tettzik, le-fekfzik 's fel-is kél. 

Illy tsak jófzágába, és pénzébe bízik, 
Elég néki, hogy ha jól efzik, V meg-hízík. 

Az Olafz, életét, illynek jól fejezi, 
Vita di fan porco 5 a' midőn nevezi. 

Az illyen nem tudgya; hogy mért teremtetett, 
Sem áztat hogy gazdag ö miként lehetett. 

Oktalan állatok a' Méhetskék 's Hangyák, 
Még~is nagy munkával mézet 's temjent adgyák. 

Tsak az ember, hogy ha gazdagfágra kapott. 
Oldalt dül* 's henyélve nézi a* fzép napot* 

De hadgynk Grófokat a9 hivatalokba, 
Nézzünk, mellyekről íríz*. a* többi dolgokba 

írod^ 



í rod , hogy a' rangot, tifztelet illeti, 
Tsekély elmémnck-is, ez az ítéletn 

Éttül az érdemest én meg fem-i^ fofztom, 
D e ha nem az: —• — .—- -— fe ofztom* 

Szeretet öfztöne nem más a' tifztelet, 
Melly nélkül meg-álni, ennek nem-is lehet. 

Mert kit nem fzeretek, és még-is tifztelern, 
E ẑt ál-ortzás fzívem jádtzattattya velem* 

Szeretetnek a' fzív az 6 kut forrása, 
Mivel ebből vagyon az ö ki-folyása. 

És így tifzteletem, ha nem megyén fzívbol, 
Nem igaz tifztelet, és ez áll tsak fzínből. 

Hogy-is fzerethetnénk ollyan .,-—• — — —-t^ 
A5kiben nints érdem,'s nem mutat kegyelmet? 

Bár az illyen előtt meg hajtyuk térdünket, 
De megtapogatván belől a' faívünket, 

Meg-fogjuk érzeni, hogy tsak a° félelem^ 
Téteti ezt velünkr és nem a* fzerelem. 

Nem igaz hát akkor^imi tiszteletünk, 
Mikor a9 félelem téteti ezt velünk, 

így tifztelték Nérót mind a' Kerefztények, 
Mert fzörnyü kínoktól féltek ok fzegények* 

í rod! Isten mondgya: hogy a 'Fő rendeket, 
Tifztellyülc: "hibásnak bár lelíyak ezeket. 

Igaz : de a* hiba, *s kegyetlenfég között, 
Olly külömbfég vagyon mint Ég, és föld kozötL 

Sok 
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Sok illy Királyokat maga meg-bűntetett, 
És Trónussaikról a' porba fektetett. 

Hogy ha bé-tekintefz Sámuel Könyvébe, 
Meg-leied a5 harmintz edgyedik fejébe ; 

Saul Királyt Isten mint meg nem-büntette, 
Ostorozó kezét reá mint vetette. 

Hol a' Fejedelem kegyetlen, és Despot, 
Nintsen ott fzeretet, nints tifztelet-is ott. 

Római Katonák, melly fok Tsáfzárokat, 
Nem Öltek-meg? a' kik fel-fújván magokat, 

Oliy kegy étlen féggel bántak a' népekkel, 
Mint Domitziánus bána a' legyekkelé 

^ ^ . « « ^ ^ Va'í, 
. Már illy eket mond-meg: lehet ..é tifztelni? 

Es fzeretetekre fzívünket emelni* 
Ezekhez illenek azon nagy Herósok, 

A' kik bár Fö Tifztek még-is Barbarusok* 
Süvegem elottök ugyan le-emelem, 

De tsak tifztfégeket, nem őket tifztelem, 
Tifzteletet ki-is ád̂  egy Tirannusnak ? 

A ' ki megrontója az emberi' jtisnak* 
Mikor tudom; hogy ö nem Felebarátom, 

Söt ellenfégemet fzeméllyébe látom* 
De voltak Tsáfzári a' Rómaiaknák, 

A* kik a' népeket Baranyaiaknak, 
Tar-
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Tartották; és vélek bántak kegyelmesen, 

Mint Fejedelmekhez ilHk olly kegyesen* 
Hlyen vala nem egy, de több Antoninus, 

Aurél Márk, Trajánus, a' ját tév5 Titus. 
EUvefztetnek.tartá es az ollyan napot, 

Mellyen tőle népe jó tételt nem kapott. 
Én ©Ily Fejedelmet, meliy Orfzágnak Attya5 

'S Felebaráttyának jobbágya mondhattya ; 
Ki az igazfágot tartya nagy Szentfégnek, 

Ezek meg rontóit pedig ellenfégnek; 
Ki a5 gonofzfzakat keményen bünteti, 

A' hízelkedSket fzívéböl meg-veti; 
Ki a' törvény jármát a' népével húzza, 

Sőt ebbe vezető példás kalahúza; 
Szívembűi lelkembül nem tsak nem fzeretefn, 

De fel-is áldozom érette életem* 
Tifztelete bennem vér olly erős.gyökért, 

Hogy kéfz vagyok évth ontani mindég vért* 
Tartozom-is ezzel, mert palástya alatt, 

Mellyet fzámba tefzek édes minden falat 
Védelmez engemet külső ellenfégtöl, 

Oltalmaz mint Atyám a' belső ínfégtoL 
Uram, és Királyom, de még~is ki látom, 

Bár jobbágya vagyok tiogy Felebarátom* 
Halgas jó Barátném, Barátod fisavárai 

El-menvén Pozsonyba én *ir Diétára; 
p Por 
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Hol Istenben ki-műlt Lépőid Királyunknak^ 
Koronát fejére tettünk , és Urunknak 

Vallottuk: mert fzívünk égett már aránta, 
Mivel tékoziással kegyelmét ránk hányta. 

Hogy Sándor Hertzeget, Nándor Ispánnyának, 
Válafztá az Orfzág, 's nevezé Attyának, 

Trónussához akkor én közel állottam, 
Felféges fzájából e' fzókat hallottam: 

Azt véltem; Jobbágyim közé én érkeztem, 
De látom; Barátim fzámába férkeztem. 

Hidgyed! öröm könnyét hullatták fzemeínk, 
Úgy meg-lágyították fzavai fzíveink, 

Nem-is lehet a' fzív, hogy meg-ne-indullyon, 
Érzékeny örömtől köny fzembül ne hűllyom 

A5 midőn egy Király ezt mondgya népének, 
Ki- önti bővféggel fzerelmét fzívének. 

Szintén ezt mendhattyuk Felféges Fiáról, 
Hazánknak mostam kegyes Királlyárói; 

Hogy nem tsak Királyunk5de Atyánk,*s Barátunk, 
Mert 2L kegyesfégnél mást benne nem látunk* 

Szünet nélkül foly ránk kegyelme özöne, 
E ' fzeretetének bélyege, Vöfztöne, 

Nagy Attyának nevét Ferentzet viseli,, 
Mélly név alatt, mint azt , ezt-is űgy tifzteli 

Hazánk: mert mellette az-is fokát fáradt^ 
Szeretet: 's általa fok jó reánk áradt, 

Má-
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Mária Trésia hogy volt töke fája, 
Mutattya; mivel ö méltó unokája* 

Kinek neve akkor esik ki fzívünkbűl5 

Mikor por, és hamu léiken mi testünkhűi. 
Illy Fejedelmeket méltó hát tifztelni? 

Ditső Ofzlopokat nevekre emelni*--
Nem fzóllok már többet én a' barátfágcól* 

Eleget fzólíottam ezen bó.ldogfágról. 
Mert látom-is hogy te már Barátném lettéi* 

A' barátfág mellet* még meg-is fserettél. 
Én ezt nem tsudállom? mivel a* fzeretet, 

Szíves barátfággal öfzve köttettetett^ 
De a* fzeretetet te a' fzerelemtől 

Külömbözöd; el-is fzakafztod azt ettÖL 
Én nem tartok kőztök femmi kulömbfégetj. 

Mert a5 hol engemet a' fzerelem éget j 
Ott már a5 fzeretet elö járó vala. 

És a' fzereiemhez jutottam általa^ 
Kihez nints fzerelmem, nem-is fzerethetem^ 

Ha pedig fzeretem/ áztat nem tehetem* : 
Hogy ahoz fzerelmem én nékem ne légyen, 

Mert fzeretet ptán a' fzerelem in egyen. 
Az igaz fzerelem fzeretet gy^möltse, 

Nem lehet, hogy a' fzív magára ne őltse^ 
A* fzerelmet; hogy ha ö már egyfzer fzeret, 

Mert a'fzeretetböl ez ő reá eredt* 
B & Buja 
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Buja fzcretetet a' Jó fzeretettöl, 

5S a' buja fzerelmet a' jó fzerelemtől 
Én-is kütombözöm, tartom két félének, 

Amaz árt 9 e* hafznái az ember lelkének, 
A* tiltott aíma fát hogy Eva raeg-rázta, 

A'kígyónak búja borit ránk ruházta.] 
Szívünket mingyárt-is bújáfág gyötörte, 

D$ A Kígyó fejét fzüz magva meg.törte* 
Ezt bár erőfzakkal még-is le-vethettyükf 

Lelkünk esméretét tifztának tehettyük. 
Ha bajnoki módon testnek ellent állunk/ 

Sátánt pofon üttyük,ha hartzot próbálunk* 
Az igaz fzeretet Isten ajándéka, 

És tsak ar tifzta fzív ennek a' hajléka9 

Éhez éedem által mi hozta juthatunk, 
Boldogulásunkra így titat nyithatunk* 

Tudom engem' fzeretz jó 's hü fzeretettél, 
Szereteted ve&em illó tiíztelettel. 

Tetézett mértékkel eztet vifzfzönyozomf 

Hű fzívem felével te veled ofztozom. 
De ezen fzeretet még többre-is kintett, 

Velem;: kis kertedbe virágokat hintett, 
Réfzessé-is téfzlék ezeknek magvába, 

Tokajba el-küldvén egy iskatulába; 
Ott fogod azokat Barátunktól venni, 

Meg-íromt azokkal, mit kellessen tenni. 
Álmo-



Álmodozásoktól tégedet meg-mentlek^ 
Én»is József vagyok birtokokba ejtlek*. 

így tehát Májusba, fzépfégit nézheted, 
És nem fsak levélbe fzagok érezheted,' 

Te vérselésedet mi pedig illeti, • 
Rőlok ítéletét tsak világ teheti* 

írod Parnassusra^ ki régebben ]km9 

Komyebb erővel jatt két. fzarv-u halmára*1 

M@g-bot§ás 1 már ebbe veled nem edgyezem, 
.Én mit tartok erről, azt így .kifejezem* 

Hogy; a' gyakor járás az embert fárafztya^ 
*§'az erötlcnféget reá itgy árafztya, 

Hogy nem máfzhat többé illyen magasfágra* 
Támafzkodva leptsé^ha ér-is a' tágra* • 

S<ok efztendőt foglalj fok járás,magába, 
Nem más, tsak a? vénfég bitzeg már nyomába í 

La^kadtfágra hozza a* testet* 5s minden ért* 
El-óltya a' tüzet, melly éle&té. a* vért. 

És mind, ezek miatt az. elme. meg*gyeogül, 
Silhány a* Verselés ha minden tag .meg-hölL 

Mivel nints ízlése az ag PoStának,; .. 
Mert érzékenyfegéi vefzti giístussának* 

Fhaebus fogárival bár Ötét fegít% 
Tsák kívííl nem.l>eldL'testét melegíti. 

Szint így Dianiia-is. a9 vénet meg-veti,' .-• 
ÍVtiyei már futását gyorsan néni'teheti..' 

. P 3̂  Mert 



Mert mikor ebei firttyák' a9 bértzeket, 
Futással előzni kelletik ezeket ;. • 

.Már pedig az aggott lábak el-zsibb attak, 
Mostan ugy nem futnak, mint eddig futhattak^ 

És ha mingyártjön-í*.vad lese helyébe, 
• Ritkán lövi meg, mert hibás már ízemébe, 
Vénus pedig eztet már éppen útállyaf 

Mert meg-hidegúltnek a? fzívét talállya. 
Mars- is a1 vén vitézt hidgyed nem fzsreti, 

Laurust tefz fejére, kutzifcba ülteti 
Tett vitézfégiért e* borostyánt adgya, 

De Záfziója alatt, tovább meg-nem-hadgya* 
£ ' kettőről Násó mit tart: munkájába 

Lásd: Atticushoz írt Elegiájába. 
Véltera,meg4zünhetek írni a' Vénekről, 
r De nem: mert írnom kell még a' tehenekről^ 
A* mellyeket fogjuk küldeni Tokajba, 

Mivel már gazdaggá nem téfznek a* vajba* 
A* magamé felől nem írhatok r r ^ t én$ 

Hanem hogy az Antik, mivel felette vén,.':'••.. 
Szent Lukáts ökrének Húga, és Testvére, 

Es fok fzázadokat immár által ere. 
Bé volt zárva Annyok Noé bárkájába, .'• 
. Tiéd-is hát réfzes Famíliájába,, 

Úgy«is lefz, ennek-is Annyának páfztora 
Dávid vala, és így igen régi kora. 

Javas.-* ; 
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Javaslód magamét ültessem Hintóba, 

• Tokajba úgy küldgyem; jól mondod valóba; 
Mert mivel podagrás, gyalog úgy fem mehető 

Ló hátára tenni még inkább nem lehet* 
Úgy mint által vetőt kötni az hátára, 

A* fem lehet, bőgne a' ló mozdultára* 
Tehát a' magamé hintóba fog menni, 

Mellynek indulása tuttodra fog lenni; 
Hogy így mind a9 kettő éppen egy órába, 

Érjen Barátunknak az ö udvarába* 
De betsűletemre hogy a' dolog vállyon, 

És az útba Világ reá ne tsudállyon, 
Testére tétetek kaputzos fzaluppot, 

Olafz vkágokkal fejére fzép foppot* 
Mind Módi: pofáját pirosra festetem, 

Lántz fülbe- valókkal fel- ékesíttetem* 
Bikája Portrettye a* mellyen fog fügni, 

Nem kolomp fzuvenir sC nyakán fog tsügní* 
Strik-Paidlit a'jobbik lábára köttetek, 

Parafzolt az orra elibe tétetek. 
Majd Dámának véli minden a' ki utaz, 

Ki-is áll előtte útbúi minden giz gaz. 
Sóval vifz a* kotsis egy Bödönyfcét tele, 

Kávé helyett regvei nyglattattya vele; 
Vendég fogadóba, meg-mondom; ne fzáliyon^ 

Hanem boglyák között /á* pufztákon JkáHyon. • 
P 4 I« 
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Itt femmi fizetést Kelner nem fog kérni, 
Szénához., farjűhoz könnym fog ott érai# 

Ha a* kotsist kérdik, kit vifz a* hintóba, 
Meg-tanítom; hogy ne hibázon a* fzóba; -

'S mondgya: hogy fétáíni Kráva Grőfnét vifzi, 
így hogy módis Dáma majd minden el-hi&i. 

Tán Svefeterféget-is fognak vele tenni, 
Mer* fok Tehén fzokott így öltözve lenni. 

Várd hát jó Barátném az én levelemet, 
A5 mellybül meg-érted, tett intézetemet 

Most pedig azt adom néked értésedre ; ' 
'Méllyet nem reménlek lenni fériésedre*. -

Hogy vagy ött? hát hétig meg-fzilnök veraezni, 
Azon idő alatt veled levelezni; * 

Mert ekfogok mfnni Pöstényi Hév vízbe, 
Mivel gyengefégem érezem fok ízbe. 

Éllyél míg meg-térékf friss *s jó egésfcgbe, 
• Ef gyűjteményepa-is mostan így megy 

V É G'B E-J •• 

A'Xíönyv-



Av Könyvnek Foglalatja. 

E l s ő D a r ab. 

Levél, 
A* 

<**• hét.eíztendOkig- tartott Prussus Háború u-
tán, 1763-dik Efztendőbe 5 meg-esvén ar hé-
kesfégs Nemes Palatináiís Regimentünk, V 
inellyet tsak hamar boldog emlékezetű Mél
tőfágos Torok András Generális Ür el-nyertt 
Hazánkba négy Vármegyékre ki-ofztattatrán 
Qvártélyozásra, én mind Fő-Strázsa-Mesterf 
edgyik réfzével Tekéncetes Nemes Bereg Vár* 
megyébe esvén, fzemélyem fzerénta* Tifza 
háton fekiivö Badaló nevfí faluba rendeltet-
tem.Azért-is ezen Darabba azon Vidéknek, és 
ottan való Qvártélyozásom ideje alatt történt 
dolgoknak Le-Írása foglaltatik. • 1 

Igaz fzeretetnek hármos kötele .* $$ 
Egy Szánkázásnak két forű Versekben tett Le

írása , a' meily tartatott Hal -> havának 24* -
napján. - - - ' ; 89 

A5 midőn Méltőfágos Óbester Piatsek Károly 
ezen hivatallyára feL- emeltetett Méltőfágos 
Gróf Erdődi János 5 Excéllentiájának Lovas 
Ezredénél, mint régi jó' Barátommal enye
legvén; mivel Nemes TrentSény Vármegyei 
fzülemény, ezen tötizált üdvözlő Verseimet 
küldöttem hozzája/ a5 mostafo folyó Frantzia 

-...háborúba-'a' Rajna Vize mellett ..fekvő. Ármát 
dáhóz* A9 mellyek kőitek af Hojayitza Vi-

F 5 , ze -. 



. • _ . Levéi, 

ze partyán, Mkdfzent havának 15* Napján 
1794-dik Efztendőbe* * " 9 9 

Tifztelendő nagy érdemű Baróti Szabó Dávid 
Frofeffzor Ür meg-írván nékem, hogy har
mad napi hideglelésben vajlódna , ezen né« 

, hány verseimmel feleltem Levelére. - IQX 

M á s o d i k D a r a b . 

Fő - Strázsa - Mester Csízi István Úr, köttetlen 
fzavakkal írott levelébe tudtomra adgya, 
hogy magát nyugodalomra Tokaj Varossába 
le-tette, egyfzersmind azon versekbe irtt' le
velét-is, a* mellyet Molnár Borbálának Sá
tor - allya Újhelybe írtt, közli velem , ezen 
Afzfzony tágtól vett valafzfzával egyetembe* 105 

Ezen két Leveleket mihent vettepi, Fö-Strázsa 
Mester Csízi István Úrhoz mingyárt ezen Le
velemet botsájtottam postán, mellyhek fogla-
lattyát úgy intéztem, hogy ez által kénfzerí-
tsemMólnáí Borbála Afzfzonyíagot-is, a* ve
lem való verses levelezésre. Ebbe tzéiomat 
el-is értem, a'mint alább ki-is fog tettzeni. 110 

Czízi István Fö-Strázsa-Mester ezen Levelem
re változó egésfége miatt késsőbre haladott 
Váíafzfza* - - * 114 

Ezen Yálafzra írt Levelem« - * n g 
Ezen Levelemre adatott Váiafz* » 12$ 
Ezen Vaiaíz után írott jbevelem. - 129 
Erre adatott felelet. - •* - 13$ 
Ezen Válafzra tett utolsó Levelem* - 140 

s Mól-



Lmál* 
Molnár Borbálával való Levelezésem. Mihent 

a' fent k i - tett Csízi István Űrhöz írtt első 
Levelemet ezen régi jó Barátom Molnár Bor
bálával közlötte, azonnal ezen Afzfzonyfág 
ezen Levelét 9 melléje ragafztott Verseivel 
hozzám botsájtotta. - * . - 143 

Ezen Levelekre tett Valafzfzairai* -. 153 
•Ezen két Váiafzfzaimra érkezett Levele,, j6i 
Egy kevéssé későbben vévén Molnár Borbálá

nak ezen Levelét, addig-isf míglen erre Vá-
lafzomat adhattom volna , ezen Levelemet 
írtam hozzája/ - - . .- 17't 

Eien Levelemre adattatott Válafz* « 176 
Ezen Levelembe azon dolgok felől írok, mel

l eke t 8 6-dik Bika holnapjának napján írtt. 
Levelében ki-tett - - . jgj 

Ezen Levelemre adattatott Válafz. - 191 
Molnár Borbálának Iker Havának 12, ^ Napján 

ezen folyó értendőbe Sátor-allya Űjhelybe 
költ Levelére való Válafzom, - aoi 

Ezen Levelemre adattatott Válafz. - 208 
Molnár Borbálának, Rák havának 22-dik nap

ján írtt Levelére , egyfzersminfl ezen utolsó 
Levelére adott Válafzoil. - - 21$ 



BÉ-TSÚSZOTT HIBÁKNAK JOBBÍTÁSA. 

Levél, Sor. 

Elölj, 
' 5-

8. 
l-o. 
12 . 

14. 
— 
16. 
24. 
a'í.- * 
38. 
74. 
78. 

• 100 , 
JOI, 
1 0 2 . 
110. 
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Befz.g, 
15. 

' 5. 
9-
3-

23. 
2 4 . 

8. 
2. 
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1. 

*7-
15. 
6. 
1 . 

13. 
13. 
15. 

azpk 
Kafanát 
El - menne 

a' Í jának 
mint ludok 
minden bolt 
5s tántzolfc 
Akartona ' 
nyújtatták 
fzcmet 

"vadáfztom 
karom 
habarítot 

. ' Tzinárral 
azt kiáltam 
az Istennek 

Lycceus műhely > 
a' nagy ragy 

olvasd* '• 

azoknak 
Katonát -
El -mene 
a* lyányok 
mint ludak 
minden hóit 
és tántzolt 
Akartam • 
nyújtották .* 

fzeme, 
vadáfztam 
kérem 
háborítot 
Tzmarral . 
azt kiáltom 
az Istenek 

Lyaeus műhelye 
a' nagy rang. 


