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d Gazdagoknak 5 Kozép»for-fiiaknak '$ Szegényeinek

^ p i kiknek az Egek áldáft li&nüatoznak •
J l A' fik triez'ök^'vÖJyek'- 's kertek illatoznak* .'
Kifenek Tárh-bázait a' Fóíd alig bkja *
Mellyekbe özönnel íblyJW'< ;atina-k 'Sírja*
Kikért az erdőknek vadai" fajzanak,
A' munkás mébstskék nyájjank^nt rajzanak*
Kiknek mint a hegyrfii omló' patak' árja
Ugy Sqly aJ Sajtók tál, a' fööllok' nektárja*
Ti 9 ,kik nem tudjátok kintieteknek Számát j,' :
Kikéyt Szüli Cejloa (*) minden Fű-SzerSzámáf*

A

Kik-

f ) Cejlon Afiának eágy fzép Szigrettye^ mellynek hoSzSza
" 150 Német-mérofold , fzélefsíge 50, Itt teremnek fok
drága íu-fzerfzámok. Nevezeteién a' fa-héjj erdőkön te*
''teml — Az Utazók irják> hogy van benne a' többek kö~
aötc
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Kiknek a* tsigákban drága gyöngyök nőnek*
A' dolgos bogarak Selyem ruhát Szőnek*
Kiknek még a Tél-is gyönyörű rósákkal
Kedveskedik, ?s vígan zengÖ pstsirtákkal.
Kiknek a' k5-Sziklák gyémántot teremnek ^
•'$ Birtok minden jóval 9. melly tettzík a* Szemnek*
Kikért Nap-kelettel kezet fog ÉnyéSzet*
Ügy fárad értetek az egéfzSz TerméSzet.
Hogy míg Sok Sziv hartzol a kemény Szükséggel
Ti birjatok minden jókkal nagy .bőséggel.
Ti Gazdagok! mennél több áldásSzáll rátok •'
Az Ur' Nevét annál buzgóbban áldjátok:
Mert minthogy kintseit Tölletek nem Szánnya ;
Háiádó ízivetek* nagy juSsal kivánnya.
Az olly magtalan Föld közel az átokhoz
Melly Sok trágyával é l , még-is tsak gyomot faóz*
Izzadt Gazdájának v*!r fcsepjeit iSzSza ,
*S Gazdag aratás helyt gazt ad neki vifzSza.
Rofz gyermek az, a ki csinál tsúSosbb Szókkal
Sérti Atfyát, mennél van hozzá több jákkaU
Illy bűnös a* Gazdag 9 ki inkább boSzontya
Teremtőjét $ mennél több jsvátrá ontya, ,
El-veSztvén az arany Lelki Szeme* fénnyét
A' veSzendö kintshez enyvezi reménnyét.
Sött inkább Szívetek örömmel buzdulva
Mondja közzületek kiki le-borálva:
n lilén! ki a földre nézel mint por-Szemre* .•••
n >S mint tnúízé féregre az emberi nemre.
*, Drága
zött edgy fának neme , mellyet fallipotnak neveznek,
•mellyneli levelei olly nagyok, hogy edgy lev^l, ha meg* Szárafztyák, tizen-öt embert-is bé-fedezhet efsőnek idején,
A \ Lakofok fátorokat--tsinálnak belölle, ' ^ A ' Szigetnek
»agy réízét bírják a' fíóliáriduibk, ~*
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Drága kegyelmedtől mivel érdemlettem J
„ Hogy mikor más éhes% én gazdaggá lettem!
5S HiSzem csak edgy-forraa mind Lelkünk mind teftünk^
,, Edgy formán a5 vefzély* mélységébe efttiak;
t „ Még-is mig Sok fcáldúl, más jat árvaságra,
,; Méltóztattál-engem hívni sáfárságra*
,? Hogy Szent példád Szerént máSokkaí j<Sl»tégyekf
„ 'S Láthatatlan Ortzád* él5 képe legyek*
Mit ér a' b*6v Tárház^ ha ógy bé-van zárva»
Hogy meg-nem nyithattya az áh el hált árva ?
A' ki fösvény 5 noha bír Számtalan jávai
Hafoaló a* hegyhez^ mellyttek háta hóval '. , j •»
. Drága hintsél pedig tellyzs 'éblős raéfae^
De fz4'2- ölnyi vaftag azt éljzitó pléhe.
Mint bijjában firva könyörgefzíz e' hegynek? * #
Ugy fiket jajjára ez-is az Özvegynek*
'S mint annak Mntsébol zokogó íiráSsal
RéSzt nem vehetzj hanem izzafitó ásáSsal; * :•;,•
jEnnál~is az éh-has ételt akkor talál;
Mikor irigy'Szemét bé-fogja a' halál —»
Az olly Gazdag kedves Iften5 5s emb@rekneírt,
Ki míg «1 Y Szolgálni tud Sok ezereknek*
A* Teremtő Bem néz pénzre 9 vagy nagyságra £
Hanem a' Lélekben lakozó jóságra.
A* ki leg-igazabb » leg-irgalraasbbf 'sleg-jóbb.
Az 5 bár JuháSz légyen y előtte leg-nagyobb*'
De. ki-álnok Szivböl hint. máSofera mérget
Ugy nézi'$ Mr Király? mint kártékony férget*
- Ö-is a' jóságban tartya ditsöSségét 3
Melly dolgozza hafznunk', 's Lelkünk* idveSségéí*
\Nera Szeretné Öt,Sziv 9 's feájj rólla nem Szólna y
Ha tsak mkdett-hatá, bölts, Szent? 's igaz volná*
így "miniV titz lángja fenyeget égéfsel;
A %
Bé~
9?
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Bé-töltné bás' Szivünk' Szörnyű rettegéSseL
Ki kiáltna hozzá, ha tudná felöle.
Hogy minden jóval bir 3 de nem ád belőle ?
El folyt élte' bűnét térden ki-firatnáf
Ha válaSz helyt mindég a' poklot mutatná ?
Ez hát az 5 mely vezet hozzá bátorsággal
Mert tudjuk , hogy telly^s irgalmas jósággal.
Ezért fuftol néki minden Sziv* oltára,
'S zz Öt áldd Szóknak nints vége '$ határa,
A* gyermekek, Iffjak9 Szüzek a' Vénekkel,
Hangoztattyák Házát Sok buzgó Egekkel*
Mindenek nagy Nevét Segittségül hívják.
Kegyelme1 Tár-házát éjjel nappal vívják*
Mert mint záport botsát a* Fold* gözolgéSe:
Ugy kinek kinek küld áidáft könySrgéSe, —Ha az íften-is azt nyeri tsak jósággal,
Hogy minden Szív, 's Szájj Ot' áldja ^buzgósággal.
;
Ti kevély Gazdagok mélly imádáft vártok?
Azért, mert pénzetek van, 's bíborba jártok*
'S ezért az éhei hólt néktek térdet hajtson 9
Bár edgy kis kenyérért hijjába Sóhajtson ?
Tsak az olly Gazdag hát méltó ditsoSségre *
Ki Szánd Szemmel néz a firó Szükségre*
9
S A' mit az Ur nálla as Szegény5 Számára
Le-tett- ki-adja azt, mint 5 hiv SáSára.
A* gazdag 's kegyes Jób igy éle javával,
Meg-oSztá azt Sok Tzáz Özvegygyei 's árvával.
Minden kárt-vallottnak nyitva volt Tár-háza 7
Sok meztelent télen gyapjával ruháza.
Pártyát Sogca a kit ok-nélkűl bántanak,
Szeme volt a' raknak, lába a. Sántának* ...
Azért özönnel Száit az áldás Sejére,
Melly ujj kintset plántált az eLment' faellyére*
' • VRáday Gyűjtemény
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U g y 5 hogy haSonló lett Háza olly forráshoz,
Meily kí-niért vize helyt bov mértékben máft hoz*
Gazdagok 3 e példát hiven kövefsétek,
f
MintÖ9
vizek mellé kincsetek' veSsétek,
í g y drága gyűraoltfit vigan arattyátok,
MidSn a' Jehovát Menyben meg-láttyátok.
" T i , kik a Világnak habos Tengerében,
Mellynek minden Elük eveznek obiében,
Mera meSzSze a' parttól Sík háta fzántyátok,
Szél-veSzes melységét ingyen Sein bántyátok.
Itt bátran hajtótok révre intézitek,
Edgy felöl a2okat majd firva nézitek.
Kik avult Sajkákon a' viz f Szélit mérik -,
Hol Sáros fenekét minden lépten érik.
Kik nyögve küfzködnek ezer akadékkal,
A* vizet bé-vevö Számos haSadékkaU
>&!• 'S Mikor a' lyukakat meg-Szünnek foldozni,
Rongyos vitorlájdk' kezdik ki-tóldozni.
Más-felöi azokra néztek bámuláSsal,
Kik vigan harSogd raufika zágáSsal*
Meízíze a két parttól Szüntelen a' mellyen ,
Fejér vitorlákkal repülnek kevéllyen.
Nyii módra haladván, azokat nevetik.
Fáradt hajón őket kik maizva követik;
De mikor nem vélnék, forgó Szél ront rajok,
Tsak hamar le-törik tornyos árbotz r fájok.
'S IVÍint a' vad-ló, mellynek el-Szakad zabiája,
Hajójok fat, mig leSzfx az örvény prédája,
A' kik benne voltak, deSzka darabokon,
Jajgatva úSzkálnak a* halmos habokon.
Sok kín után-a' ki partra verekedik
Annak5 a' kit utált, firva reménykedikTi kik a8 Szegénység 5 *s a' gazdagság között,
Melly
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Melly két kö'-Sziklákban Sok Szív tneg-ütközStt.
A' Révéfgek Scillác 's Cháribdift miképpen
Mellőzik ; olly b&Itsen eveztek középpen.
Hol niots hellyé hogy mis SorSotokat Szánnya ?
Sem hogy az irigy nyelv nyilát rátok hánnya t
Melly boldog ez a Sors, vigan eimérjétek,
Minden nap5 az Iítenf térden dicsérjétek.
Sok tüzes tiyil éri a* nagy tzédruSokat\
El-Sepri az ár-viz az apró bokrodat;
De a' közép-Szer' fát íem az nem tsapdoSsa,
Sem izél le-nem t ö r i s Sem viz ki-nem rnofsa:
így Ti Sok odűv közt meg-maradtok épen,
Nagyok 's kitsinyek közt mert laktok középen*
Kegyes Szavaival ama bólrs Agárnak,'
így könyörögjetek továbbis az Urnák:
„ Nagy Iften 1 ne jwttaft minket Szegénységre 5
^ Hogy ne vetemedjünk törvénytelenségre.
j
?,- 'S Az éh gyomor miatt arra ne Szoruljunk.
j
„ Hogy lopva más ember jóSzágához nyúljunk. í
5? De ne emelly minket kérünk gazdagságra,
,, Hogy ne tanittson az fel-Siivalkodtságra.
„ Bolondul a' múló jókkal ne kérkedjünk,
„ E z t mondván: Ki az UrP hogy néki engedjünk
T i , kikft mint fene ugy rág a'Szegénység,
Falatonként tenget csapodár reménység.
Kik éhen küfzködtök fek epeSzt5 bajjal,
'S Roskadó kunyhótok mindég dugva jajjal.
Ne efsetek ennyi kin közt-ia kéttségbe ,
A' mi itt nints, ki leSzSz pótolva az Égbe.
SStt mondjatok annak áldáít ditsoSséget
Ki Menyből küld náktek trot 's egéíséget.
Mint betses az a' fold, melly tsekély trágyára 9y
Sokkal többet fizet? miíit Gazdája vára:
így
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: így mennél kevésbb jót öntJe az Ur rátok £
Annii kedvesbb, ha Öt még-inkább áldjátok*- •
BSlts gond-viSelését könnyű akkor hinni $
Víg kedvel elébe áldozatot vinni.;
Jóikor az áldás ránk jö mint-edgy. táborral,.
Búzával Tár-házunk , pintzénk 'tele borral t
Kaftéllyünk akarmelly ablakába'álljunk,
Láthattyuk mint legel Számos gulyánk 9s nyájjunk,
5
S ba tiz, 's t6bb ekénktol 2' fokf' háta Se fel,
Pengetheti a' nyelv: Az. Ur gondot vifdx
• Be ki vérrel izzad , fel-tőn tenyérét,
5
S alig kerefi-ineg ruháját 'a kenyerét*
Ki Sok meleg könyvel a' földet áíztattya^
De drága gyümöltfít ináSoknak árattya j
• *S dülö falai közt, bár hová tekintsen 5
Sem lifet, fen bor, íem ;^nz, Sem főzelék niatsen;
\ Azonban faring ér roSzfe vvMj* roagya,
Ennek ajakán zeng &££*-.!, ha ezt inoadjá :
Godot vifel az Ur, kib^z Lelkem hifién ,
Bár darabos az út, tudom % hozzá vifzen*
Buzgó kö'nyörgéSe bezzeg az.itíy ennek, ,
Kedves illat gyanánt vagyon az lítenneír*
j A5 Sátáa rágenten'Jóbotigy vádolta $
Hiv.í 'a ártatlan Szivét illy Szókkal mótskolta :" ':
Hogy Teremtő urát tsak azért tiSzteli,
•Mert temérdek kintsel Tár-háza van teli;
Ölné-meg tsak nyájját,^ venné-el javait^
Nem hallaná többé Öt9 áldó Szavait*
. Söt mifaellyt a" Szikség* nagy terhét rá hozná
Azt 5 kit elébb áldott, Szemben aieg-átkozná*
De e* kegyes Vitéz bátran vifzSza verte >
Ki béres Szentséggel Öt' tsáfoíhi mertei
* Mert mikor kktsétoi az Ur meg-foSitatta*
POFRáday Gyűjtemény
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Pogány SzoniSzédi közt nyájját el-oSztotfa*
'S mikor végre a ház gyermekire Szakatt.,
Illy bokros kár után paraaSzra nem Sakattv
RezgS kezét nyomta meg-némúlt Szájára ^
Ugy ült" boldogsága5 öízve átüt hantyára/
Az aáta mindenem? ugy mond, ki el-vette9
Bölts Ö 5 igaz > és jó , áldom hát érette,
Ha Ti igy horgyátok Szegények e* terhet,
Vádolhat a' Sátán, de Semmit nem nyerhet.
Mert Ég' 's Fold' láttára nyilván mutattyátok >
Hogy Ti nem a' pénzért Sélitek Atyátok'.
Hanem ha mégSzázSztr kinosbb Sorsba tenne?
Sott ha raeg-ölne-is * bíznátok 6 benne.
,
Nagy
Iften! igy Szólván, a' ránk mért Szükséget,
9
„ Vigan hordjuk; tsak hogy Menyben adj boságet,
„ A* melly utón tettzik, vigyen áldott karod,
„ Tudjuk Édes Atyánk, hogy jónkat akarod*
Illy Szívvel edgy kéve jobb a* Sok aSztagnál,
Nemesbb az illy Szegény a' tsálárd gazdagnál*
Igy Sok bu* habjával ha le-Soly éltetek.
Gazdag béretek leSzSz az Ur 5 kit féltetek*
Sokat Sírt Szemetek5 mikor bé-kúnnyátok ,
Ezt kiáltya Menybll irgalmas Atyátok:
$5 Jertek, többre bizlak nékem tettzS Szívek,
„ Mert élvén voltatok a keveSen hivek«
5, Az éhség* völgyéből jertek, a forrásra,
„ Melly minden jót buzog,/s nem Szorultok másra,
„ Hói édgyütt él 's vigad a' Szegény a' dáfsal ,
„ A* leg-nagyobb Király a' jól élt KóldúSsal.
„ A' kőztök virágzó külSmbbség leSzSz; belső ,
» A* ki leg«~kegyesbb volt, a* leSzSz Vleg-elsS,
Ráday Gyűjtemény
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