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% /öTikor a* békefségefeti eitfclt 1787-dik Efetén'dfc
l V i l ben * Erdéíyhen^ kedves Ha?ámban * izélje!
járnék, ennek dolgainak tanulására; taiálkozám edgy
Uri Rendbeli j *s TsáSzári nevezetes Szolgálatban é15 Nagy jó Ufa«Hea j kinek nem tsak Szeretetét a'
Tudományokhoz * hanem azokbati valá növését és
élését azon edgy.Dsáki Tárfaságbati lakiunkkor* és
mind attól Sogvá~i$'* b*Sznómmal és gyönyörköd iSemmeí esmértem* De Uri Házába jutván $ midoti
á* mint magától $ ugy". minden: Udvarló S:ó g-íitol-ia*
melyek t'óbbnyire bor .Ölrö'zefef viSe^nek 4 és Könyv
áevezétét viíelnek* meg-kü'Bmbö^étett örö-nmei fo.gaá'íattam vóína; faláíék Feleség hé\\w Született igetí
nagy Számú, kiísebb és nagyobb Magzatjaira ( m e 
lyeknek neveiket ezután elé fogom Számlálni) ; áások fcöáött ilyent nevűre : Magyar Parnafzfzüs Vu
§
/4ÍS

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

jelzet: B051/138

ragjai .(*) 5 melynek cdgyik hon Lkára.. • k& vétke,
20 Verfek valának irvas

1

I.' Rdkhelneh
Eiezl
mint Dél 9 a1 Nap" ezer Sugarában f
Talpig fel-61töaött Virtus báríbnyában.
Szebbé *s kedveSebbé téSzi a* Szép Nemei;
Nem vét a rofz'ra jóbb 9 '$ a jóra bal Szemet.
Vigyáz, lát, érzékeny; de tsecdes? hallgató:
Ha Szól!, Szovában van 9 betsület, léíek Sóa
Más kiSsebbségére nem nyitja-Sel Száját:
Holnapról holnapra Min halaSztja a* Mát.
Tiltott tzélra nem néz> Sem hafzonra Bem vágy $
Kikkel van, azoknál ujj kívánságot hagy.
Sem égen nem repül, ítm a8 porban nem máSzs
Apró ditséretet^ *s imádáft, nem vadáSz.
Szerentsés vagy? Örül: ha bajod; nem hagy-el,
Ez a* Gyéres Iften-ASzSzonykája, Rákheh '
%. Atomiak más Fején ezek olvajíatnah
B* TFefselényi Miklósnét próba-helybe kisértk
Verfeh
Áz Ur hivu, kinek tnenydörgS Szavára 9
Menny , Fold rendül *s porban borul <frtzájára« "'
A* próba tüzére rá téSzi Hitemet,
FSbb
"<!) Azért neveztetett ez a' tőhbevény fzában > hogy fok fő*,
vei fzíiletett, a' többtvigpm^zt
ércem , a* mit Deákul
plurálisnak moidaual^«jdanix2^az tdgytvénym a' ^ «•
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F6bb *s drágább fetétSl SzakaSztya Színemet,,
Í Gyenge Uram! de fc<*fz Szólgálotskád menni, '
j
*S érted ha kelletik ékk-is le-tennn
; De a kire bíztad , e Világ g y e p l ő i t ,
.•
Képed Jobb, Nem Szopta TigriSek emlőjét*
i Az* 6 Kegyes gondja, megőrzi éltemet,
I / A ' Te Sz. Malafztod táplálja Lelkemet:
. Az a9 Malafzt melynek baíSam feredSje,
**. Szivem Sebeinek lett meg-enyhitSje,
: lm eként Szólhatnak máfok: 'ki él-Szakadt $
Ama pártos itt van* Végre kézben akadt
Aíeg-gyözetü* Óröm. í£éSzüIj gyűjts fáklyákat*.
F
Diadalom indulja 's fújj vig Trombitákat.
Kik ? hazád Fiai. A* gyengébbek k5ztek 9
Ha a' Szelídségre még fel-nem Óltöztek*
> Kik buzgón, de másként félik az 6 Nevét,
Kiaek még nem vették el-türÖ kegyeltnél
/ Azt, mellyet öntöttéi a* Jófef Szivébe 5
[t
'S ki-adfc'á! Törvényünk 9s Törvényed Könyvébe*
Í: Botsásd-meg nékiek Uram! nem rofz elme*
Tsak^inizgoság tüze *s Hazád vak Szerelme*
Oh Ember miért vagy fene tűrhetetlen?
JéSuft apóigatyán tagjához kegyetlen*
h KitSl ingyen nyertél Hitet KereSztséget|
',
Annak példájából tanulj Szelídséget
:
• Az a' Lélek melyet, ama vízzel vettél*
Szelídségnek L«?lke Hit^t ennek tetté.L
[ Edgy Bárány ZáSzloja alatt vitézkedünk f
Tsak külomb préraekkel Js névvel ékeskedünk^
Mely Sereghez kii kit, ama F5'Gazda hive
A b o z á l l , sÖt él^ hal, hajó Urához hiv*
Mind f?m ?a$yunfe, azon edgy Atyának; '
S a
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Mért fáegzem Segyverem vérem ólda!ánafr?
Fegyverem? Hibázom, Hit, tűrés, Szeretet
Tsak ez melyben minket az LTr őltöztetet.
Mikor amaz élet, vize Sollyamattya ,
Melyből alá terjedj kegyelem harmattya ;
Bárány Széki alól, indult fSld Szinére^
Folyván a? boldogság 6rök Tengerére.
Tsak edgy vóít, de terzett, TeremtS kedvéaek f
Több árkot engedni, ezután mentének %
Hogy lenne ki hatván Világ négy S a r k á r a /
Az egéSz-Emberi Nemzet ita ! ára.
Edgy forrásból jött, edgy tzéira Siet menni|
illetet ed^.y atáot lehet tolle venni.
Mindeniknek tsak azon edgy a* vize ?
De tiSz»ábbnak rettzik edgyikének ize*
M rf h»iM^S/:óI, nékem ha ezen áfából
Inkább tettzik inya,-mint a' má fi kából*
Tsak véle Lelkemnek Sebeit enyhítsem ,
Mind eá^y akár m.lyik ágából merítsem*
Pram én nem vagyok vakmerő hretlen
Pártos Felsőimhez ? ?a Hozzád engedetlen,
Tsak Szivemhez vagyok bivf Ha ezt meg-tsalnám
Ha mi Szivemben van f nyelvemmel nem válnám
Tsalárd kép mutató vóln/k 5 Atyai kéz
A ? mely n y o m , de mégis, nem tagadom nehéjs*
Atyámtól Anyámtol árván hagyatattam ,
Mügzatim hű Fé-jsm toll^tek fofztatfam
Edgy Leány Hutös Társ, és Anyából lettem
Á r v a , Qzvegy , Semmi mindent el veSz;tettem*
Mint edgy áldoza ot, az óliár kéSzen vár;
Melyet környül néma, vak süket kofái* zár,
A* ki Gyermek Anya > Társ * vagy Száoy j esgemeti

' ia
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Ha nem Szánfz: Jeg-alább ne ujjksd St?betneff
De jpl yan : panaSn-a nem nyi>om meg-fzániot,
Nem hányon): beiével hordozom igámpt.
Látom ki fogságból akar Szabadulni,
Annak próba tűz2el kell elébb tiíztiílni*
•A' tűz probálya-meg arany valóságát,
Nyomorúság íz ele , hit állandóságát*
A?*ki reménységét, az Jíhnben veti*
^A' máhndó Világ, próbáit neveti,
•
A9 bzivera áx-atlan, niotsen sértödéfe;
E' tsak próba léSzen nem bun bumetéSe,
De ha enyi lenne ellenség Serege ?
/ Mint pufztitó Sáskák, fekete fellege.
Am még-is el-mégyek ? Jóíef vár hűseget,
A 1 jó és kegyes É g , igér Segittiéget. \.'
Te ki az Emberek gyengs okofságát,
Déli napnál gyakran tévelygő vakságát:
Bofzfzu reménységek kétséges Sorfait,
Ezen vágyódások el-rejtett tollait.
A* magos Elekből tsendesen ísak nézed»
^S4Uket Szemz dolgok jó végre intézed.
A' ki a' jövendőt troínáíyba borítod,
'S a' Vi:ági BSlrsek Szemét meg-vakitod.
De az ali/atos Szívnek So^ajíását,
Ffrodben e r e j ű é n , nem hagyod romlását.
Tekints a-á hozzánk hatalmad Székéből,
M-titsd-ki a?, ártatlant a kétség i'ővébhl
Nyújtsd S. d.gálótskádnak SegillS karodót,
MutascLmeg o benne gondos hatalmadót,
Tsak a' Te Menyei kegyelmedet kérje, ,
^ Az által igazság napját meg-esmérj*.
S mind végig egyedül tsak aval maradjon^
'

•
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Amink kebelétől el-Se-is-Szakadjóti.
Negyven két nap múlva, adjad ki-j3heSse& f
?
S Házával holtáig tsak néked élheSsen,

-4' Gyermeh
©yermek nagyok gondolatlan 9
Tréfás nyájas nyughatatlan©
A* Játékban telhetetlen ;
A' Dologra tehetetlen.
Ifja időm edgy araSzSzát;
Ne irigyeld vig tavaSzSzát
A? Báza-is TavaSzízai zöld,
Mig eleven és SriSs a* Sold :
Ha érleli a* meleg nyár;
Tövére hamar Sarlót vár?
M->ft katzagom, de majd cl-jS
Rám-is, apránként az ido ;
Akkor Sejem a* bii árja
Lepi, V az oSz hajat várjgo

_

Az eUmtilt napokba ezen Perfek ákaddnak d ke
zembe 9 meílyeket a Polgard Prédikátor Ketskeméti
Sigmond Uramnak d Toskánai Nagy Hertzeg Regementjebéti Kapitánynak Befsenyei Sándor Urnák.
Polgáriból d Táborkor indulván, bátsuzoúl$ rneh
iy*fc így yagynak:
Az Ur lelke légyen lelkem lelketekkel $
O m^ga msnnyeo-el Vitézeitekkel s
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Á'djon-meg titeket Sdmfoni kezekkel
Meg-utközheSsetek hogy Sok ezerekkd.
Szetentsétek nÖjjSn miként a' fényes hóid;
Apadt tányérához mikor uj ortzát tóld9
Kiket Ifién tefti igájokbál fel-óid,
Nékik az Egekben adafsék elég Sóid.
Forogjon dolgotok Szerentsés kereken 9
Szerentsétek űijSn álhatatos Széken,
A' Szép magos ég4s mely Seftetett kéke» t
Felettetek napját jártaSsa vig-féken.
Hogy ti általatok a' Sas repülheSsen 9
Az Hóid* Szarva közzé és ott SéSzkehefsea
A' Kettős Kerefzt itt ezen SrülheSsen,
Híretek' hangjával a* föld bé-teljbeSsen.
Mig Ü Tsillagos Eg Átlás vállain ül,
Mig a' nap az Égnek bóltozattyán kerül,
Mig a' fSíd a' napnak melegétől hevül,
Mind addig én Szivem irántad meg-nem hüL
Szivem táblájára a' Neved iratik,
Eletem abrontsa mikor el-rontatik,
ÁkkDr-is ez a* Név rajta találtatik,
Befsenyéi Sándor ha meg-visgáltarik,
írd - fel te~is Nevem Szived táblájára 9
De kérlek hogy ne ísak küls'6 hívy jdn »'
írj Levelet hozzám ne haliaSzd Sokára,
; Szeretetednek ez leSz bizonyságára.
i
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Phaedrushól az Elöl-járó Befzéd. Jí&>
I A* mely matériát AeSopus Sel-talált^
Mellyel az emberi nemnek Sokat haSznált;
I Hat lábú VerSekben én ki-palléroztam,
És Romai nyelveo e* Világra hoztam,
Me>

Ív
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Mely Isis Jrönyvetskémnek kettős hafzna v a g y o n :
Mert elsőbb mulattya az Qlv&lót nagyon;
MáSodSzor okoSaü arra tanátsoljaj
Hogy éijen '$ a' rofztói magát miként djja*
Ha pedig valaki gyalázni akarja *
És ezt á* münkáískát tsupáh azért marja.;
Hogy ebben nem tsak a vad^k discufálnak,
Hanem még a* fák-is Szóllni elé állnak:
Az emlékezzék meg 9 hogy én tsak tréfálok^
De a tréfa alatt vdót PrédikáIIok é
I. Mefe a Farkasról éf Bárányról.

A* S.

?

Farkas és a Báríny meg-Szömjafaozának ,
'S edgy vízre ménének* hogy "abból innának*
Az ártatlan Bárány fokkal |lább álla j
Még is a' prédáló vele perbe Szállá.
Hallod^ mond a? Farkas* én if?öm '$ té látom
A* Tizet zavarod elSttem barátom,,
A' Bárány rettegve , igy Szólí * hogy tehetném»
A* miről panafzolf?: 5 S azt hogy mivelhetném f
Hifzem Selolkd foly a víz alá-felé ._„..
Az én italomra^ íáddé 5 £zíjöm mellé,
A 3 Farkait meg-gyözvén az igaSság, igy Szdllt:
Hat holnapok előtt apád meg-Szidott volt,
Meg- r eíel err:-is az éhező hasnak *
,^ v
Nem is voltam akkor^ ugy-mond, a' Farkasnál^
Nem hiSzem akármit bógjoa a* gyapjas f^ád,
Ifteu ugy Segéljen ^ meg Szidott az apádéi
j
Es igy megragadván ttl-Szaurgati f/egényt,
:
Hamifsan a' Farkas* az ártatloH nap-fényt*
jEzt azokért iram , kik költött okokkal
Perlik az ártatlant 5 *s el-nyouiják azokkal*
;.•*••••-. , A' többi ezután következik*Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
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