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Quis desiderio si t  pudor, aut modus 
Tam Cari Capitis ? praecipe lugubres 
Cantus Melpomene - - -

Ergo jam  MARIAM perpetuus sopor 
Ürget ? Cui pudor es justítiae soror 
Incorrnpta fides, nudaque Vsritas  
Quando ullam invenient parem ?

Horat. Carm. L. II.
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2 érzéketlen Szív! én néked nem írok, 
Távozz meszsze töllem, a’ mikor én íirok. 

Te! ki a’ más Jajját örülve neveted, 
Vagy, ha sohajta-se-is arra; tsak tetteted. 

Nem panaszlok néked, maradj tsak magadnak
___  Jól efmérem hangját tsapodár szavadnak,

Te-is Ki a’ Virtust  tsak névvel elméred,
Sőt azt tsupa hangnak- állítani méred. r 

’S Hogy a’ bolond előtt Böltsnek láttattassá l,
Vagy az eröss Lelkek közzé számláltassál.

A’ Szent írás ellen fegyverkezve ki-kelsz,
’S Az Igazság ellen bátran hartzolni mer£.

Nem kellek énnékem tsalárd és vak Vezér! 
El-tévelyedik az, a’ ki téged’ kisér.

A . T i-

B É - V E Z E T É S .
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Ti-is zöld Helicon gyönyörűségei!
’S A’ mesés Poéták’ költött Istenei!

Halottam Porára artzal borullyatok,
Bé-petsételt szájjal ottan hallgassatok.

Ha Pegasus körme ezer forrást  nyitna,
Mind azzal engemet semmit nem újjitna..

Ti Világi Böltsek! Ti Száj Keresztények ,
És minden ezekhez illő Lelemények:

Másuvá mennyetek, nints rátok szükségem
Nem várom tölletek semmi könnyebségem. 

Hanem Te! érzékeny és könyörülő Szív!
Ki az ISTENhez vagy és Barátodhoz hív.

Ki Barátod baját magadévá tészed,
És fájdalmaiban egész részed vészed.

A’ jó ’s bal Szerentse tündér ábrázattya,
Gondolatod’ módját meg-nem változtattya. 

Hanem hasonló vagy mindenkor magadhoz,
Igaz ’s könyörülő Felebarátodhoz.

Jövel! lásd-meg, vallyon nem méltán sirok-é?
Siralmas Éneket nem méltán írok-é?

Eső által tisztul meg a’ Levegő Ég,
Enyhül a’ ki öntött bánat ’s keserüség.

Oda van MÁRIÁm! óh kedves nevezet!
Szívemben holtomig tartó emlékezet.

Oda van! de még-is ég a’ szeretetem 
Hozzá! és porához való tiszteletem.

Tol-
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Töllem azt kivánnya, hogy éllyen Elvemben,
Mig tsak egy tsepp léfzen háborús véremben.

Sőt hogy mint egy drága kenetnek módgyára 
Jó hírét ki-töltsem a’ Jók illattyára.

BeEéllem és mondom valamig mondhatom,
És mig a’ nyelvemen meg-akad Eózatom:

N yertem volt a z  Ú rtól Én jó Feleséget,
V élle Á ldást Lelki ’s testi Békességet.

Te pedig e’ roppant Világ alkotója ,
És minden dolgoknak bölts Igazgatója.

Nagy ISTEN! ki Szívem’ felét el-mettzetted,
És mivel fceretted magadhoz-is vetted.

Ne hadd a’ más félt-is tsak önnön magára, 
Tündököllyék azon Szent Lelked fugára.

A’ mint eddig voltál; légy moít-is vezérem,
Mig ama’ boldog tzélt magam-is el-érem.

A’ drága gyümöltsnek hogy nemes a’ Fája,
Tanittya azt a’ bölts Terméfcetnek fcája.

Jó izü gyümöltsöt a’ vad Kökény - fáról,
Nem fedhetni; Szőlőt a’ Galagonyáról.

A’ nemtelen követ akármint mettzhetik,
Soha mint a’ Gyémánt nem tündökölhetik.

A 2 De
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De ha a’ drága kö ki-palléroztatik,
Árra, becsi, azzal meg-nagyobbittatik.

Éppen illyen forma a’ Nemes Születés,
Hogy ha ahoz járul a’ jó neveltetés.

De fziiletés mellett, ha jó nevelés nints,
Tulajdon betsét-is el-veszti ez a’ Kints*

Mint a’ termékeny Föld ha nem miveltetik,
Azon még több feurós tövis fzemléltetik.

De ha jól nevelik fzáz annyit-is terem ,
Minden munkám rajta dupláfon meg-nyerem.

A' Zero magában bár femmit fe télzen,
De jelentő számmal nagy fummává léfzen.

Akármint vartyogjon hát a’ paraszt Béka,
De a’ jó születés ISTEN ajándéka.

A’ Vefelénylek'> régi eredetét,
Mind a’ két Hazában való Tekéntetét.

Tudja minden a’ ki köztünk nem jövevény,
Nem kell tehát ehez költsön vétetett fény;

Az én hív5 Párom-is, ez Házból lárm ázott,
A5 Gyümölcs Fájától itten fém távozott.

Mert noha fénye nagy Familiájának ,
5S abból mint egy fugárt vett légyen magának.

De maga fényével jobban tíindöklik Ö,
Mint ki-pallérozott és mettzett drága Kö.

Tíindöklik már azért fokkal ékefebben 
Ragyogó fugárit vetvén febeílebben.

Ez em-
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Ez említett Nemnek egyik ágazattya, 1
V eselcnyi IsTvaN vala édes Attya.

A’ ki-is ISTENét mindennek felette
Kirallyát, Hazáját egyaránt szerette.

Jó Atya, jó Barát, Királlyának Híve,
Az Hazája mellett vérrel buzgott Szíve*

A’ nyomorult benne jól-tévöjét lelte,
’S minden ki elmérte ötét úgy szemlélte.

Mint olly’ fedhetetlen Haza-fit és Polgárt,
Világ vará’sláfa kinek foha nem árt.

Volt az én MÁRIÁM illy’ Atya Leánya, J 
Hafonlitott hozzá egéfe alkotványa.

ErkÖltse, Formája, kedves tekintete,
Mutatták hogy Tölle vagyon eredete*

Mit feóljak pediglen bölts édes Annyáról?
A’ Báró D ániel nagy PoLYXKNAról.

Nagynak mondám, mert nagy vala ez Hazában 
A’ Magyar Aszszonyi Rendeknek farában* 

Mondhatnám én ötét Magyar Moreiiának,
Dacért a , s’ tudós Hubert Suhannának* i 

De nem lépek ki-moft több ditséretire ,
Légyen ez Oszlop kö cmlékezetíre.

JÓZSEF TSÁSZÁR ama’ bölts ’s jó Fejedelem,
(A ’ mint máfok látták egyfzer’smind én velem) 

Itt jártában ötét meg-külömböztette,
És -dit séret éré érdemefsé tette*

A 3 Ezer
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Ezer-hétfcáz negyven nyóltzban hogy írnának,
Tizen-nyóltzad napján Kis Afcfeony havának. \

Szülé e’ Nagy Anya Angyali Páramat,
Báró VESELÉNYI kedves MÁRIÁmat.

Oh boldog Nap, áldott és tterentsés óra!
Melly engem vezettél illy’ kegyeire ’s jóra.

Aftraea ki régen a’ Földet el-hatta,
Ekkor alá fcálván még meg-látogatta.

A’ KRISTUS Serege , ennek feeméllyében,
Újra vett REBEKát ’s Mámát ölében.

Az Afcfeonyi Rendnek Planétás Egére,
Ujj Tsillag tettzett-fel z*'Szűz, Jegy Nevére.

Melly a’ leg-ízebb Vénus Fényét-is el-vette ,
Mert femmi macula nem volt közepette.

A’ név a’ dologgal itt Eépen egyezik,
Szűz Jegy Név a’ Szűzhez mert méltán férkezik.

És ha Szűz Jegy Nevet vifelt a’ Tsillagzat 
Melly alatt fcületett ez a’ drága Magzat.

Néki-is tifctaság vólt egéfe élete,
Fedhetetlen erkölts egé£ tekintete.

A’ jó feagu Virág alig nyilatkozik,
Már kedves fcagával bőven illatozik.

A’ gyenge Tettekben még alig folly a’ vér,
Már ki-tettzik benne jövendőben mit ér.

Az
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Az én MÁRIÁM-is jokor ki-mutattya.
Hogy tsak a’ Virtufra léfcen indulattya.

Mert valamint gyenge tette nevekedik.
Nemes elméje-is £int úgy emelkedik#

Jó fcível halgattya Annya tanitását,
Követi jó Attya minden javallását.

’S midőn így a’ Jóban elébb elébb menne,
’S Napról napra ujjabb ujjabb erőt venne#

Oh ISTENnek bölts és mérhetetlen Utal 
Váratlan fcomoru árvaságra juta.

Meg-hólt, oda vagyon, bölts és Édes Attya,
És már tovább ötét nem apolgathattya.

Árva lön illy’ hamar Édes Atya nélkül,
De gondot vifel az a’ ki oda fenn ül.

Él az Édes Anya, ’s ritka gondofsága,
Mindent véghez vifcen Anyai jósága.

’S nevekedvén illy’ bölts Anyának ölében 
Nevekedik akkor Virtus mühellyében.

Az URnak félelme böltsefség kezdete 
Minden Virtufoknak itt van’ eredete.

A’ nevelésnek-is ez a’ farkalattya,
Rofc Atya, rofc Anya, ki ezt el-mulattya.

A’ több Tudomány-is jó ’s gyönyörűséges,
De bizony egyedül tsak ez a’ fcükséges,
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Az ISTENt ’s a’.Valláft józanon elmérni,
Ennek Tör vény éhez életünket mérni.

Az embert illető leg-föbb kotelesség,
E’ nélkül bolondság akármelly böltsesség.

Ez a’ bölts Anya hát arra törekedik,
Főbb gondja azon van ’s azon elmélkedik,

Hogy Házába légyen az URnak félelme,
A’ kiben vettetett minden hijedelme.

’S mivel a’ Nevelés egy jó régulája,
Hogy a’ Gyermekeknek légyen jó Példája.

A’ miket parantsolt maga-is mivelte,
És a’ mit meg-tiltott maga fe kedvelte.

A’ Szent Irást maga olvafni Verette,
’S annak édességét véllek éreztette.

Ha kivánt ö töllök tifcta Kegyességet,
Maga-is követte az;igaz Szentséget.

Ha fokkor nógatta őket buzgóságra,.
Maga-is űetve ment. az imádságra.

Ha meg-tíltott minden rothatt bekédeket,
Maga-is nem fcóllott két értelmiieket.

llly’ Oskola vala ez a’ ’Sibai Ház ,
Mellyet meg-nem foghat femmi gúnyoló máz.

Az én MÁRIÁM-is hogy itt neveltetett,
’S jóra hajló Szive ekként miveltetett.

Láttzott a\fó  magot hogy önként bé-vette,
Mert. a’ káz annyiját öktán meg-termette.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



ISTENét, Vallását ö ugy-is Verette,
Hogy főbb Javát tsupán abban hellyheztette.

Szentség és kegyesség volt egész élete,
Mig esék Napjának Délben enyészete.

Üí Hí zj/ nü sls

Valami az elmét világoíithattya r
Az akaratot-is a’ meg-jobbithattya.

A’ külső Tudomány éppen ezt miveli,
A’ Kegyességds ezt azért meg-öleli.

Szép a’ Kegyességgel a’ józan értelem,
A’ Tudománnyal az ISTENi félelem.

Dologtól fém tílt-meg a’ Kegyesség minket,
Az Eke fzarvára vethettyük kezünket.

Hogy ehetne Kegyes a’ Rest, Tunya ’s Here,
A’ Szent írás foholt utat nem ád erre.

Sokan vágynak ugyan a’ kik azt állittyák,
Hiba ha a’ Leányt fokakra tanittyák.

Úgy mondván: hogy annak elég fonni, £öni,
’S Aszszonyi munkában Annya mellett nőni.

Mire az Alkonynak a’ Filofofia?
És mit hafmál néki a’ Geográfia.

Az efféle szmmit nem hoz a’ Konyhára,
Sőt néha válhatik Férje unalmára.

Hoznak erre némelly példákat-is e lé ,
Mellyek történtének hol itt hol más felé.

. , B De
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De én erre illyen feleletet tékek:
Hogy ha a’ Lelkeknek nintsen o&ló részek,

Hafonlók egy máshoz egy a’ tehettségek,
’S tsak- abban láttatik minden külömbségek,

Hogy a’ Tellek mellyben azok mulatoznak,
Sok akadékokat nékiek okoznak.

Egyik jobban érez a’ máfik jobban lát,
Itt a’ Fülben, ott a’ Nyelvben vagyon a’ g

Egyik alkalmatosb mint a* más alkotmány,
Hogy bé-férkezhessék ez amaz Tudomány.

Ha éppé tészi hát a’ Telinek épsége,
Az elmét szebbé-is teheti fzépsége.

Az Aszszonyi Nemnek pedig meg-kell adni,
(És ki volna a’ ki azt mérné tagadni?)

Hogy a’ ki köztök £ép , és tagaiban ép.
Nem tsupa emberi hanem Angyali kép.

Alkalmafok tehát minden tanuláfra,
Nem tsak emez amaz tamburin varráfra.

És ha szép Telteket így ’s úgy apolgattyák, 
Ugyan hát Lelkeket miért fanyargattyák.

A’ Leánynak azért tanúlni kelletik,
így emberré nem tsak állattá tétetik.

*  *  *  *  #  *  %

Az én hív Tárfam-is látván mind ezeket,
E’ végre tészen-is ferény lépéfeket.
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Érzi édességét a’ Tadományoknak ,
Szükségét Gazdaszszonyt illető dolgoknak. 

Ezekben-is tehát elébb-elébb mégyen,
Nints munka fáradság, mellyet meg-ne tégyen. 

Német, Frantz és Deák nyelveknek tudását,
Mint a’ miveit észnek mái tolmátslását.

Nem tsak tzélul maga eleibe tészi,
Hanem mint fpongia magába bé-vé£i.

Mint született Német németül úgy befeél,
Frantziául jól szóll, a’ Deáktól fém fél.

Oh Deák nyelv! ama’ nagy Róma Leánya, 
Fel-hagyatni kezdett drága arany Bánya.

Oh parlagban hagyott gyönyörűséges Kert!
Talál£-é valaha még mivelö embert.

Ez a’ drága Lélek tégedet-is miveit,
Haszno t, Kedvességet mivel hogy benned lelt. 

De vallyon elég-é nyelveket érteni ?
• És azokon follyváll: tudni beszélleni.

Azért hogy valaki e’ nyelveket tudja,
Hogy mindeneket tud azt ö tsak hazudja.

A’ Tudományoknak igaz tsatornája,
A’ nyelv és azokra vivő lajtorjája.

De a’ külömbözö nyelvek ajándéka,
Nem valóság hanem annak tsak árnyéka.

Hány nints! ki ékefen £611 de még-is zavar,
illetlenül toldoz, Tzondrához Bárfonyt var.

B 2 Tud-
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Tudván azért az én bölts Házi Angyalom,
Hogy a’ nyelv magában nem nagy birodalom:

A’ mi a’ .valóság arra törekedni
Kívánt, mind jól feolni mind jól böltselkedni.

E’ végre elsőben a’ Hiílóriához
Nyúl, mint kedves időt töltető Munkához,»* » * í ‘ 1 f

E’ Tudomány nagy Kints, az élet’ Meftere,
Az emlékezetnek élet adó ere.

Olly’ mint Árihdné vezérlő fonala,
A’ fok keringökböl ki-mégyünk általa.

Ezzel a’ meg-hóltak firjait fel-nyittyuk,
A’ régi időket élőnkbe állittvuk.

Volt ebben ö néki nem tsak épüléfe,
Hanem olly’ ereje és olly’ iz-érzéfe.

Hogy a’ múlt dolgokat valamint szemlélte,
Úgy a’ jelen valót azokból Ítélte.

• Tydta a’ Népeknek fok változáfait
Tudta törvényeit ’s minden Éokáfait.

Ezeket mind addig hányta és vetette,
Mig az Idő számmal jól meg-egyeztette.

Nem volt nálla újság a’ Föld’ forduláfa,
Nagysága mivolta és egész álláfa.

Úgy hogy elméjének képzelő Táblája,
Lehetne a’ földnek le-rajzolt formája.

Tudta a’ Tsillagok miképpen forognak,
-, ,’S i 9 Felhőkből vizek miképpen tsorognak.

Okát
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Okát a* rettentő kemény Mendörgéfnek,
’S a’ Calabriai földi rendűiéinek.

Fák, füvek, virágok hogy tenyérnek, nőnek*
Az Értzek nemeit a’ mint elő jönek.

Az Uralkodóknak Nevek ’s lak hellyei,
A’ Tudományoknak fészkes műhellyel.

A’ jó Uralkodás módja és formája,
Mellynek a’ nagy JO’SEF meítere ’s példája*

Előtte tudva volt ’s hálát adott é rte ,
Hogy ISTEN léteiét illy’ fő alatt mérte.

A’ szám-vetésben-is volt £ép tehetsége,
Úgy a’ rajzolásban alkalmas kéfeség®. .

Gondolata tifka értelmes íráfa,
Olly volt mint egyenes pataknak follyáfa.

Úgy írt hogy a’ dolgot úgy ki-meritette,
Hogy kinek írt azzal jól meg-is értette.

Úgy írt mint a’ midőn az Iráfnak fontya,
Mérő Serpenyővel az értelmet ontya.

Értett Muíikát-is, és vart szép módofon,
De Házát-is tudta rendelni okofon.

Tanult sütni-főzni, még gyóltsot-is £öni,
Sellymet késziteni ’s hogy kellessék nyöni.

’S mivel tudott maga, tudott parantsolni,
Akármelly dologról illendöleg szólni.

Jlly volt már akkor-is ez életem Párja,
Kiért most kefergö Szívemet bú járja.

B j Vala-
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Valamint az hangot az Aér bé-vészi,
Szörnyű febességgel elébb-elébb tészi.

Vagy mint a’ fényes Nap rogyogó fugára, 
Mindenüvé bé-hat febes nyil módjára.

Úgy szintén a’ Hír-is febess szárnyakon jár,
Bé-nem rekeszti azt akármelly erős zár.

Egy helyben nem nyugszik terjed elébb elé, 
Nap-kelet, Nap-nyugot Dél és É£ak felé.

Kivált a’ jó Hírnek drága az illattya,
Belső rejtekét-is a’ Szívnek meg-hattya.

Az én hív Párom-ís mivel hogy így kéfeiilt,
Kit jó Anya immár máfocL izben-is szült.

Fel-vétetik hamar a’ jó hír sz árny ára,
Bé-nem rekedhetvén azt ’Sib© határa.

Mindenfelé terjed a’ jó Hír felölle,
Melly bölts szép Kis Aszszony vált légyen belölle.

El-jut én hozzám-is; Szívembe férkezik 
SÖt ugyan azonnal ott meg-gyökerezik.

De mivel a’ mint fok példa bizonyittya ,
A’ hír a’ dolgokat még-meg-is nagyittya.

Bár Szívem szüntelen rólla elmélkedik,
Még-is néha hiszen, néha kételkedik.

A’ Fül kedves hangnak száj az édességnek,
A’ leg-jobb próbája a’ £em a5 Népségnek.

Azért magam mégyek e’ Sziiz nézésére ,
Mint az es terjedett Hírnek Kútfejére.
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Itt már a’ Valóság meg-halatta a’ hírt,
Hogy meg-láttam, Szívem magával alig bírt*

Mert a’ mint vonatik a’ Vass Mágnes Kövei,
Ö-is magához vont hafonló erővel.

Nints ugyan alató Sireni Nótája,
De felvet meg-fogó Angyali formája.

Vala tsak kitsinded de módos termete,
’S tagjainak ahoz ki-mért kerülete.

Derekában vékony, méllyé ki-álláfa,
Volt Ifjúi feemem mulató feálláfa.

Lábai kisdedek módofok és feépek*
Nem lehettek feebbek a’ Chinat képek.

Erőltetett nem volt femmi mozduláfa,
’S annyival kedvefebb minden forduláfa.'

Ritka ékesség vólt kivált kezeiben,
Gyengék, könnyen hajlók minden izeiben.

Fejérrel elegyült barnás ábrázattya,
Nagy elméjét mint-egy Tükörben mutattya#

Tündöklő fekete feeme-pillantáfa,
Ollyan vólt mint a’ Nap déli rogyogáfa.

Szeme ’s orra alatt vólt két kisded jegye,
Mellynek piros feinnel vólt kevés elegye.

Ez-is nem tsak hogy nem difetelenitette,
De úgy tettzet, hogy még kedvefebbé tette.

Kedves mofolygással elegyült nézéfe,
Érzékeny Szivemnek vólt meg-igézéfe.
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A’ mikor tsak rája vetettem fememet,
Az örötn-is által-hatbtta Élvemet.

Mint feintén a* kisded de rendes órában,
Tsudállyák a’ Meílerc remek munkájában.

Úgy a’ ki e’ kisded alkotványt ki-nézte,
Abból a’ Teremtő Nagyságát intézte.

Egy szóval nints erőm azt jól ki-fejezni,
Mit szokott vólt szívein iránta érezni.

#  *  *  #  *  *  *

Illyen vala külső Teliének formája ,
E’ nemes Léleknek lakó palotája.

Illyen vala élte ki-nyilott Tavaszsza,
Méltó vólt hogy szivem magának válakka.

Máfok-is voltának a’ kik Ötét kérték,
És költsön, hívségre szíveket ígérték.

De engem’ válafeta örökös Társának,
Hogy részefe lennék hív barátságának.

Erre hívták maga hajlandóságai,
Mint a’ kerete tnek ajánló okai.

Éhez járult bölts és jó Annya tettzéfe,
Melly e’ követségnek lett meg-petsétléfe .

De kivált így tettzett a’ Mindenhatónak,
Az én jómat véghez vivő’ leg-fobb Jónak.

Hogy a’ gazdag Ofirt meg-gyözö nyereség,
•Az értelmes, a’ jó és gondos Feleség.
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Ez ama" Mennyei Tár-házból £álló kints ,
Mellynél az Ég alatt betsefebb jószág nints.

Mint örzö Angyalom Házamba bé-szálna,
És abban avagy tsak ideig meg-hálna.

Ezer hétszáz hatvan-ötben el-jegyezém,
És Gyűrű - váltálfal el-is kötelezém. -

Azután pediglen PiinkÖítnek Havában,
’S annak kilentzedik napja folyásában;

Hit által-is vélle egybe köttettettem ,
’S azonnal Szívével egy Szívvé-is lettem.

De egybe-kelésünk még tovább halada,
Mellyért-is Szívemben nem kis gond árada.

Mert akkor a’ Szívnek nintsen tsendessége,
Mikor még függőben vagyon reménysége.

Félelem, Reménység a’ Szív’ két pajtáfa,
Hol ettől hol attól van kinoztatáfa.

Tizenkét hónapok pedig hogy mulának,
(Mellyek nékem annyi EsztendÖk valának.)

Hufeon-hannad-napján Sz. Mihály havának,
Lön tellyefedéfe Szívem várásának.

Mert örömöm’ Napja ekkor fel-virada,
Menyegzői Fákjám nékem meg-gyulada.

ügy tettzett hogy a’ Nap ekkor szebben derült, 
Pompás Szekerében hogy fényefebben ült.

C Enyin*
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Enyim már MÁRIÁM, itt a’ jó Feleség,
Itt az öröm, itt az Áldás és Békesség,

Enyim már MÁRIÁM, (óh  ha még meg-vólna! J 
A’ könyv Bemeimből moít igy nem omolna. 

Szíveknek , Veséknek óh bölts vi’sgálója t 
Minden jó Aidáinak egyedül adója*

ISTENem! Te tudod Szívemnek állását,
Ekkor-is Te hozzád emelt főhajtását.

Nem tettzett Teneked a* mit akkor kértem*
Mert azt az emberi értelemhez mértem,.

Jói van URam! légyen a’ Te akaratod!
Tsak a’ ki a’ Szívet egyedül hajthatod.

Hajtsad az enyimet engedelmességre,
Hogy a’ ne fokadjon békételenségre,

* * * * * * *

Az Élet rendében a’ Házasság olly* pont, 
Mérö-ferpenyöben a’ minémii a’ font.

Ezzel ítéltetik a’ Test’ nehézsége,
Ahoz méretik az élet édessége.

Mint a’ kotzka fór fűnk’ hatját, vakját hozza, 
Életünk’ follyását amaz határozza.

Ezzel könnyebbülnek az élet’ gondjai,
Vagy meg-kettöztetnek fok szinü jajjai.

Ez által a’ kevés fokra szaparodik,
r ’S ha van! ahoz fokkal több és több tóldódik.

Vagy
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Vagy mint a’ Viaszsza t , a' Tűz el-olvafetya,
A* teli Ládát-is hamar ki-fogyafkya.

Fuss, fáradj; gyújts mint Méh, de nintsen fükere* 
Mert azt meg-eméfeti a’ rofe Házi Here.

Erköltsidet-is az maga után húzza,
Jó híred neveli, vagy pediglen nyúzza.

Vagy ugyan jó Barát, ’s bizhattz a’ Szívéhez, 
Lelked ragafekodik méltán a’ Leikéhez.

Vagy pedig álnokság lappangván Szívében,
Júdáfi tsókokkal ejt a’ keleptzében.

Szívedet epelkö és mardosó féreg,
Melly végre meg-eméik mint a’ laífu méreg.

Akármit hidj, gondolj és tarts te felőlied,
E* válafkás nem függ tsupán tsak te tölled.

Mert e’ kiváltképen az IJR ISTENtöl jö,
Vagy áldást, vagy átkot ebben oíztogat Ö,

így az örök végzés bennem-is ki fejté,
Mit fendelt felölem tovább el-nem rejté.

Meg-adá Eámomra a’ jót mellyet tartott,
Akkor-is mikor viz még nem mosott partot.

Mint az Obed Edom az UR Ládájában
Áldást vett és áldást fogadott Házában.

ügy ezzel Házamba az áldás bé-jöve,
A’ kevés általa napról napra nőve.

Az öröm, tsendesség egymást apolgatták,
A’ hívség, szeretet egy mást tsokolgatták.

C 2 Föl-
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Földi Paraditsom volt falaim között,
Mellyet gyönyörűség friss vize öntözött.

Talált vigasztalást ott a* keferiiség,
Fénylett, .bár felleges lett légyen-is az Ég,

Szívem méltán bízott mindenkor hozzája,
Mert Szívével néki egyező volt szája.

Merő Áldás vala nállam ez Angyalom,
Erössödött vélle Házam és Kö-falom.

Áldás volt Házamba az ö bé-jövéfe , 
tiléfe, járáfa és minden lépéfe.

Azt szokták mondani hogy vak a’ fieretet,
.És vak a’ ki annak nyilától lövetett.

Azért gyakran tartya a’ rutat-is szépnek,
A’ .roszszat-is jónak, sőt a’ sántát épnek.

A’ kitol félni kén azt gyakran kiséri,
A’ mit.gyalázni kén erölfen ditséri.

Émetten álmodik és örömét leli,
Bár a’ valóságnak árnyékát öleli.

Hát én illyen álom látó nem vagyok-é ?
A’ valóhoz vallyon álmot nem tóldok-é? J

’S midőn illyen drága Társai ditsekedem,
Szívem állásának talám hizelkedem.

Távozz ball gondolat és rágalmazó vád,
Nem ingadozom én mint könnyen hajló nád.

Szerettem én ö té t, de ki-nyitott Szemmel, 
Indulatán mérem hozzá értelemmel.

'  Bizony
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Bizony a’ Kints hellyett nem dicsérek szenet,
Mert im’ MÁRIÁmra illik ez a’ kenet:

Virtus, Kints, Áldás volt Házamban ’s mindenem 
A’ ki adtad vala, Te tudod ISTENem!

A ^  ^  A*  'T' ^  V
Mi a’ fein? a’ Vaknak, mi a’ hang füketnek?

Az illat azoknak kik nem érezhetnek.
Bátor mi azt láttyuk, hallyuk és érezzük,

De még-is nékiek jól ki-nem fejezzük . 
így a’ £ívben-is van olly’ el-rejtett titok.

Akártnelly mív £errel mellyet ki-nem nyitok. 
Jól érzem, de még-is azt ki-nem mondhatom, 

Gyönyörködöm benne, de le-nem írhatom* 
Hlyen gyönyörűség böv ’s élő Kut-feje,

(Mellynek mondhatatlan Szívemben ereje!) 
Vala MÁRlÁmmal tartott Barátságom, *

’S ártatlan Angyali kedves tárfaságom.
^lert a’ már említett Tökélletességek,

Mint a’ neveléílel szerzett örökségek.
Mint a’ fel-kelö Nap’ fugárai reggel,

Benne jó idején fel-kelvén fereggel.
Már a’ déli pontra jutottak mellettem,

Mellyekkel magam-is mint egy jobbá lettem. 
Jíints ott barátság hol nints egyező erkölts,

Bolondnak Baráttya mert nem lehet a’ Bök#,
C 3 Ar
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A5 Bárány nem £okik Farkas orditáshoz,
Sem a’ Galamb mint Sas, a’ ragadozáshoz,

A’ tikta nem egyez meg az undoksággal,
A’ Kegyes ártatlan feív az álnoksággal.

Barát Baráttyáról szokott efmértetni,
Egyről a’ máfikat meg-lehet méretni.

E’ vagy vezet téged a’ Virtus halmára,
Vagy a’ feslett erkölts feemetes dombjára.

Így a’ Feleségben vagy meg-szenteltetik,
A’ F érj, vagy jó útról roszra vezettetik.

Nem szégyenlem tehát én-is meg-vallani,
És máfok hasznára nyilván ki mondani.

Hogy Életem kedves Párja jó példája,
Volt lábam Virtufra vezető fákjája.

^  dk & A a ^*  *  *  ™ V ^  'V*
Szép a’ fa gyümoltsel rakott ágaival,

Tsergedezö Patak apró halaival.
Mint a’ szép Olaj-fát fürü virágai,

És a’ Hóidat környül álló Tsillagai:
Úgy a’ Páros éltet nagyon ékestti,

Ha azt jó Gyermekek ferege követi: 
lm’ az UR ebben-is ki-adá részemet,

Gyermekek Attyává mert téve engemet.
Lea ?s Racbel vala MÁRIÁm Házamban,

Ezt-is meg-nyertem volt drága hív Táriamban.
Ho
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Hozott e* Világra Tizen-négy Gyermeket, 
Jókat ’s minden hiba nélkül és épeket* 

Ki í r í t , Ka t í t , Páur és MáRiáT á d é m a t , 
J ó’sef , Polyxena ’s máfodik Kl4r4mat. 

Ifmét Kata együtt ’Su’sáNNávAL lettek,
Majd Anna ’s harmadik Kiírais születtekc 

Ezután harmadik Kata következők,
Végre a’ negyedik Klíra-ís érkezék,

De Tizet az ISTEN még Annyok éltében* 
Angyaloknak téve által Seregében.

MáRiáM pediglen él PoLYXKNáMmal,
Él kisded A n n ím -is tsets-Éopó KLaRÍMmaL 

ISTENem elégeld meg fok tsapáfodat,
Fordítsd redm viszont kegyelmes ortzádat, 

Élcessed ezeket, ügyeket forgaílád,
Jobb kezed áldását rajtok meg-nyugtaílad% 

Nyomjad-bé szívekbe Annyok jó példáját, 
Végre add nékik az élet Koronáját,

*  *  *  *  *  m **

A* nagy fa a’ £éltol jobban érettetik,
Magas-hegy Menkötöl gyakrabban üttetik, 

A’ nagy Hitet nagyobb kisértet találja,
A-’ kit az UR Eeret azt meg-is dorgálja, 

MÁRIÁmat-is ö mivelhogy feereté,
Azért ugyan próba Kementzébe veté,

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



örököst kért vala az URtól magának ,
Hogy fenn maradáfa lehetne Házának.

i
Adott vólt-is nékünk feép három FÍ3kat,

De majd el-ragadá ölünkből azokat.
Hét Leány három fiú vannak egy tsomóban, •

A’ kik le-üállottak mind a’ Koporsóban. ’
Oh kemény próba Tűz! égettz melly szertelen, 

Kéfe a’ LéLek, de jaj ! a’ Test erötelen.
Az UR próbájának ez olly’ kemény koha,

Mellyet nem képzelhet ki-nem próbált foha.
Melly nehéz ütközet egy tserép edénynek*

Erőtlen Télt u sz itt a’ febess örvénynek.
URam JÉ’SUS tarts-meg, dorgáld a’ habokat, 

Süllyedez a’ Hajó nem birom azokat.
MÁRIÁm-is buful fiait fohajttya,

De Szíve akkor-is az URat ohajttya.
Tűr ugyan a’ Jóbbal de nem zúgolódik,

Sir, jajgat, kefereg, de nem pántolódik.
Tudván hogy az illyen próbáknak műhellyé,

Az UR ölelgető Karjainak hellye.
Éhez kiált mondván: .URam nézd ügyemet,

Ha meg-Ölfe-is benned vetem reményemet.
URam! adj pihened, adj már nyugodalmat, 

Házamban elégeld meg a’ fok íiralmat.
URam! neveld ’s éltesd ezen Leányokat,

Forgaílad ügyeket és minden dolgokat.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



Őket én egyedül ténéked éeníelém,
Szállyon tölled áldás rajok és Kegyelem.

Midőn ISTENéhcz Ö igy foháfckodik,
Maga-is környülök ugyan munkálkodik.

Nínts munka, nincs költség mellyet értek fajnál 
Sőt addig magának nyugalmat fém talál.

Mig véghez nem vitte a’ mit tsak vihetett ,*
És neveiéfekre fiükséges lehetett.

A’ Majom azt mondják addig fiorongattya 
Kölykét, mig meg-fbjtya azután firattya.

Igaz! Gyermekeit ö-is ölelgette,
De mikor hellye volt meg-is feriyítette.

Saturnns módgyára őket meg-nem ette,
Hanem- a’ mint illett éppen úgy fcerette,

De £óllyak-é többet néveltetéfékről,
Kedves Zálogim ! Ti. fiólLyatok ezekről.

Az uj Tserép edény miilyen fiagot véfien,
Sok idő mulvaris tsak olly’ fiagu léfien.

Mutafsátok-meg hát Ti jd erköltstekkel, 
ISTEN ’s Ember előtt kedves éltetekkel.

Hogy az a’ fcép Virtus mellyet bé-vettetek, 
Azért-is mind végig meg-marad bennetek.
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Serény lépéfekkel követvén az Utat,
Mellyet jó Anyátok példájával mutat. 

Éltetek follyáfa légyen bizonysága,
Hogy neveléfteknek nints hijjánofsága.

» ■  T

De hogy vifc&a térjek élte’ follyására,
’S annak a’ mint lehet le-rajzolására. 

Két külömbözö név Mária és Martba,
* t '  * 4 t k J  * J / « /  •

0  ugyan e’ kettőt egy £eméllybe zárta.
De főbb gondja lévén nemefebb rétére, 

Kiváltképpen ügyelt annak .fcükségére. 
Valaki-is ötét valóban Nemiéire,

Egy .élő Templomnál; lennie ítélte.
Mert volt a’ magános Könyörgés Meílere,

Minden-napi volt az, mint tintén kenyere. 
De nem tett ki annak mint némellyek tzégért* 

Mert a’ kép-mutatás ö hozzája nem fért. 
Hanem hellyet keres a’ hová rejtezzék,

És egyéb gondjáról ott el-felejtkezzék.
Le ül Szerelmetes JÉ’SUSa lábánál,.

Minden fájdalminak mint fö Orvofsánál. 
Sebét fel-fedezi, és fcívét ki-önti,

’S mint a’ Tanítványok álmából fel-költi. 
Tudgya hogy meg-vette ötét drága árron 

Azért Ö-is azon mint arany oltáron,
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ISTENnek áldozza ajaka Tulkait,
Reá bízza ügyét és minden gondjait.

Oh melly fokkor láttam fel-emelt kezekkel,
Az Égre fiiggektett repeső kémekkel.

Midőn ISTENével igy magára Edina.
Ügy tettzett az Ég-is mintha meg-nyílt vólna. 

Mint Jákob az URral mintha tufakodnék,
Mind addig mig-tölle ö-is megoldódnék.

De az UR Házát-is igen gyakorlottá ,
Soha nagy ok nélkül azt el-nem mulatta,

Világi gondokkal ottan nem oktozott,
Hanem az Annával buzgón imádkozott.

A’ reggel aranyat hordoz a’ kajában,
Azt mondják, való-is vagyon e’ példában.

A’ reggeli idő kedves volt előtte,
Azt, ha beteg nem volt, ágyban nem töltötte. 

És kivált Tavakkal ’s Nyárban jókor f;el-költ,
De Házi gondjával addig időt nem tölt.

Mig nem Máriával Ö-is fel-talállya,
Az URat, a’ kinek Jóságát hálálya.

Meg-adván elöbkör tehát ISTENének ,
A’ mivel , tartozott bölts Teremtöjének. > 

Gyermekéhez mégyen és őket fel-költi,
’S idejét ö vélek egy kevefet tölti.

' Fel-öltözéfekben nem fok idő telik,
Tudván Annyok kedvét azzal; hogy nem lelik.

D 2 Nem
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•Kern vólt öltözetek foha nyegédefen,
De mindenkor tisztán illöleg difié fen.

Ki-szabja né,klek, .hogy ki jnihez nyúljon,
Mit dolgozzék, írjon és ki mit tanuljon*

Idő töltéfeket igy jói ki-rend elvén,
’S .kedves iritéfí közt őket meg-ölelvén , / r

Nyul Házi dolgai igazgatásához,
’S a lap n ak  ezekhez való oltásához.

’S mivel igy dolgait Lántz-szemekre fűzi, ; t
Mind rendefen follynak bár magát nem fizi*

A’ munkát a’ munka tévőhöz intézi,
’S ki mit difiét véghez előre kenézt. 

Tsalhatatlan nálla kinek kinek bére,
Igazán-ki-adj a kinek mit igére.

Mellyért Tselédei jó kedvel-is nézik.
. És rendeléfihez magokat intézik.

Úgy tettzik a’ rest-is nem kivan heverni.
Jó kedvét még az-is kivánnya meg-nyernj. 

Mindennek dologhoz kell bár itten nyúlni.
De nem látnál még-is fenkit dúlni fűlni.

Nem jár itt a’ Munkás le-tsűggedett fővel,
A’ dolog nem mégyen azért hegyel-tövel. 

Rendel mégyen minden mint az óra kerék,
Nintsen itt zűrzavar ’s más egyéb tekerék. 

£dint a’ Méhek vannak szüntelen mozgásban, 
íCülömb-külömbféle munka tsinálásban.

Egy
é
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íg y  a’ mézet gyűjti a* más kéfeit lépet,
Tsák egy rendeli-ki a* dolgozó népet, 

így Éintén itten-is illy mozgást láthatni,
’S előre ki-szabott rendit tsudálhatni.

Midőn Háza dolgát e’ szerént rendeli.
(Ha az időt arra alkalmainak leli)

Hogy a’ friss Égtöl-is ujjuláía (légyen,.
Egy könyvel sétálni.a’ kertbe ki-mégyen.

Nem kevés munkával ezt *Ö készite tte ,
’S A5 melly rendben most van tulajdon ö vette* 

Áfatott ö abban ^gy néhány feép tékát,
Szépségre ’s hafeonra egyaránt valókat.

Ültetett felette gyümölts-termö fákat,
Ŝ más egyéb jószagu ritka virágokat.

• Ezeknek fokféle neme J,s külömbsége, >!
Volt idö-töltéfe és gyönyörűsége.

Itt már mint tulaj dón < keze, munkájában,' t --->!• 
És a’ Természetnek egy kis Udvarában.

A’ Terméket URát bámulva tsüdállya, ' ' ''
Mivel minden fűben azt ö fel-talállya.

Szép igy mulatozni Terméfeet ölében, * ^' / * r \
’S jó ollykar nyugodni ennek kebelében.: r:

Itten a’ Teremtöt minden £emiélteti, 1
Gyümölts-Fa, Eü, Virág, jóságát hirdeti.

A’ halmost édeífel eként elegyíti,
te lk é t, Tettét itten egy aráülfrittitii*1 li}\ ^
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Éiws- találtam itt nálla pihenéfemrr
Gyakran óh melly kedves: volt idö-töltéfem.,

Sokkor terheipáet it£ n?eg-könnyitetté ,
Még aVkeferütrî  rnfjg-édefij:et;cef 

De’ mit! mi gondolat, :üti-meg kívemet, .
Minthaí ujjáb olaj gyulaktná tüzemet.

Imé a’ nap* nékem már hbmállyba borult,
A’ kies Tavafcis komor Télre fordult.

Kedved órák 1 óh melly .hamar lérfoll.yáiok,
Vig.-napjaim! mint az árnyék el-mulátok.

Moft a’ kép fprráfnál Halait mutatta , ..
Majd.'enniek adván őket jádzottatta..

Majd onnan el-fyyán ,kakakt egy iiái füvet,
És vélem kemléltet egy ’s más* férget nyüvet. 

Mondván: ennek-is van Lelke ’s eledele,
Melly a’ hölts-;jo és nagy TeremtÖnek jele. 

Melly kép e’fkisi virág:tevéié és tokja,
Ennekris van neme,! nöfténye és bakja. /

Melly nagy a z ! ki ezt i}ly’ képen fei-ruházta,
Melly j ó ! ki ehez-is- magát meg-alázta.

Azonban az idő fel-kqzd melegedni
’S a’- nap (a ’ mint mondják ) fellyebb emelkedni. 

Azért mégyen Ö-is már Szobája felé,
Ott Aíjtalfi mellett Könyvet veken elé.

A’ jó könyvekkel volt .pagy efmérettsége,
És olva^&kbaa: m  gyoiixőtü^se. _.
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Némellyeket maga Magyarra forditott,
Az én kéréfem-is mellyre utat nyitotta 

Sarasát eleve ki-is nyomtattatta,
Hervey Sir-halomját tsak írásban hagyta«

Méltó mind a’ kettő illy’ fordítójára,
Más Ajzfeonyoknák-is lehetne példára.

Ez áldott Léleknek a’ könyv baráttya vo lt,
Könyv nélkül ö foha nem lehetett fohők*

Ezek vóltak néki titkos tanátsoli,
Ezekfidejének ki-rendelt forfőíi.

Ha utazott ezek vóltak kísérői,
,Othon pedig mint egy Házi örizöi.

Szóllyatok'Ti elmét tápláló Barátok ,
Éltében melly kedves baráti valátok.

Tudta ö ézeket meg-külömböztetni, f
t Mit Eükség olvafni mit pedig meg-vetni.

Nem tsak hogy nem méltó fok Könyv-olvasáfra,
T De méltó feemétre való ki-hányáfra.»• ' — •CÉ ( -t " ■ *'./ ...

Sokan írnak tsupán tsak pénz keresésért ,
, E’ módiból, ama’, tsak maga vetésért.

Amaz, minthogy nem tud magától gondolni,
.A’ másét kívánná lopni vagy pótolni.

De majd mind tudatlan bárdolatlan festö ,
r - '  • v ,  v ,-ct

Az ember föhöz-is ló-nyakat ragaszt ö,
E’ pedig gondol de igen idétlenül,

’S mint a’ nehészkes Hegy, t6ak^egy egeretekül.
! ■ »  VanH i  '
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Van ollyan-is a’ ki a’ világon úgy él j r f h  .*V 
Hogy" a* jövendőtől méltán retteg és fél.

Háborgó Lelkének el-alatására,
Lép az igaznak-is meg-tagadására. :.'

Arról írni, szólni kedves tsemegéje.
Sok gyengéket firbe ejtő keleptzéje-.

Meg-olvasta még az illyen köny vekec-is,
Tudta meg-itélni Ö mind ezeket-is.

A’ T iszta fejér szin jobban ki-tetzhetik,
Hogy ha a’ -fekete melléje tétetik.

Midőn a’ hazugság Bemeinkbe otlik',
Akkor az igazság jobban ki-tündőklik,

Az hazugság fokkor az igazságra hív,
Keferü fifröl-is a’ Méh tsak édest £ív.

A’ kinek hát vagyon egy kis készületer, '
És av dolgok iránt józan Ítélete.

Az illyr könyveket-is kezébe veheti ,
Mert a’ jót a’ roszból még jobban értheti.

Azt mondják Nagy Sándor hogy foha el-nem vált 
Homerufiól, hanem éjjel-is azzal hált.

Az én MÁRlÁm-is Sturmal el-kezdette,
A’ napot és Tűddel bé4s rekesztette.

Ezeknek valának elmélkedéfei,
A’ Biblia után kedvefebb könyvei.

Az olvasás mellett egyébhez-is látott,
Nem vetett a’ néki dolgaiban gátot.
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Serénységre termete két keze munkája,
Ennek tsalhatatlan bizonyos próbája.

Varrót, kötést dolgos ujjai forgattak,
Munka nélkül egybe fogva nem nyugottak 

Szóllyatok mindnyájan a’ kik efmésztétek , •
Igazat szóllani nem szégyen ’s nem.,vétek. 

Könyv vagy dolog nélkül ugyan láttátoké?
És Háza rendiben nem t^událtátok-é?- 

Tzégért igaz nem tett m utó gat áfára ,
Mint ügyeljen Háza gondjára ’s javára. 

Valóság volt néki élete íblyáfa,
Valóság és nem szin Háza kormányzáfa 

Mint vifeli magát a’ Méh meleg nyárban,
Tsendes, de dolgozik még-is a’ Kosárban. ; 

Úgy tsendefen rakta bé ez a’ gyüjtemént ,
A’ gyűjtött Kerefet nyújtván többről remént. 

A’ gyűjtött kerefményt jól is meg-tartotta ,
De hová szükség volt kezét meg-nyitotta. 

Úgy néztem mint Házam értz fundamentomát, 
Áldáfra más áldást hagyó lába nyomát.

A’ Szegényen szíve nem tsak szánakozott,
Hanem a’ mije volt abból adakozott. *'

És hogy Tárház lenne mindenkor Jósága,
Az adományt mérte takarékossága.

Tselédei között tartott fenyítéket,
Mi.it a’ erköltsre vezető jó féket.

. 1 -  E
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Szítkos karomló £ó ottan nem hallatott,
Az erköltstelenség ottan nem nyughatott.

Meg-tartotta köztök illöleg hatalmat,
De ám meg-is atta mindennek jutalmát

Bóldogok valának ezek-is környüle.
Nyitva vók azokra keze, feeme, füle.

Nem volt ott éhségtől hervadóit ábrázat,
, Meg-vólt az eledel, ’s az illő ruházat.

Tanittatáfokban-is volt szorgalmatos,
A’ ki mint közzüllök vala alkalmatos.

Taníttatván ez vagy amaz Mesterségre ,
Mellyel élelmeket ^erezhetnék végre.

Bolond Rab az, a’ raelly pompáz bilintsivel,
’S keyélly, homlokára fűtött béjegivel.

Az ember-is bolond a’ ki bükké ’s kevély, 
Hplott a z t érdekli mioden-napLyeszély.

A’ kevélység ofly’ mint Falaris Rikája,, :
De nem fért a’ kínzó eszköz ö hozzája.

A’ pompát a’ tzifrát azért nem feerette,
Az alatponságot de még fém követte.

Ámbátor a’ Szarvait szarvai nevelik,. /Lí r 
De febes futtában gátollyák terhelik.

Az alatscn féreg pedig a’ port nyallya,
Nem egyébre való tsak a’ földet fallya.

De az én MÁRIÁM tudta mi a’ közép, < • 
Mi a’ tisztességes, ti-£ta tsinos és szép.
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Ez urat követte égész életében, < *'
Háza tartásában és egyéb rendében.

Nem tzifra , de diszes vala öltözete,
T iszta , és nem pompás Házi készület&

Vendégeihez volt mérsékleti asztala; '
A’ jó íz elégség hol egyesült vala.

A’ Tárfaságban volt nyájas kellemeteSj 
De azonban még-is igen tifkeletes.

ügy tettzik mofolyog néha még az Ég-is,
- Kegyes volt a’ Sára , nevet vigad még-is.

A’ jó kedv származik a’ nyögött elméből,
E’ pedig ártatlan szívnek érzéséből.

Mivel fedhetetlen vala az Erköltse,
A’ vidám jó kedv-is, annak volt gyümöltse. .

Homloka mord kedvű köddel nem fellegzett,
Haragos nézéfe nem lövellett Tegzet.

5S noha a’ jó kedvbe néha bé-is m erült,
Még-is mindenféle hívságot el-került.

Mint a9 febes Róna a’ Léhmán vizein,
Tifetán folly keresztül annak özönein.

Úgy ö abba foha bé-nem elegyedett,
A’ mi nem Keresztény Kut-föböl eredett.

A* sűrűn vetett mag hasznofon ritkán kél,
Nem mindenkor jól feóll a’ ki fokát beszél.

De ki ott-is halgat a’ hol kén feóllant,
Arról-is nem lehet egész jót mondani 

$ £  ̂ Mert
i
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Mert tudatlanságát azzal vagy titkollya,*
Vagy álnok szívében a’ gonofit kohollya,'

Igaz , MÁRIÁM-is Jiogy nem beszélt fokát,
És meg-fontolt minden ki-botsátott szókat.

De fióllott, hol illette tsak hogy meg-gondolva, 
Ahozképest kivel fióllott meg-fontolva.

A’ hol kellett ottan éppen nem halgatott.
Mindenre bölts illő feleletet adott.

Sótalan befiédek vagy jól meg-nem főttek,
Soha a’ fiájából néki ki-nem jöttek. £

Soha nem hallottam titkon-is szóllani,
Ollyat hogy utálnám nyilván ki-mondani.

Mert akárkivel-is ha beszédbe fiállott,
'Meg-gondolta hogy az ISTEN előtt állott.

A’ rágalmazóinak utálatos vétkét,
Mint az ember húsból kéfiült .világ étkét.

Soha még tsak nyelve hegyén fém kóstolta,
Mert felebaráttyát foha meg-nem fiólta.

Egy szóval foha-is ember hullai nem élt,
’S nem^is mondott ollyat mit igaznak nem vélt.

Ártatlan jó kedvű nyájasság m utató,
Igaz Baráttsága vólt a’ fiívre ható.

Vifelt két szin nélkül egy egyenes Szívet, 
Attyafiaihoz ’s Barátihoz hívet.

Vólt egy Szív és egy Tett, egy Lélek azokkal, . 
Egy Széket nem ülvén a’ kép-muratókkal.

Igaz,
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Igaz, egyenes, hív; vala mindenekhez,
Éppen nem idegen az Idegenekhez.

Mindenekkel jól tett kikkel tsak tehetett*
A’ jó tétel nem volt nálla erőltetett.

*  *  #  ' *  #  *  #
/ u  / v O l O  T  * « ; > ' )  J

Hat hozzám ki valál el-repült Angyalom, 
Refeket író pennám el-fójt a’ fájdalom.

A* Szívem bizonyság az ISTEN-is tudja,
Egy tollú festéfe híjába hazudja.

Szívem! Lelkem, belső részeim szóljatok,
Öt érzékenységim pennáji írjatok.

Induljatok bennem Inak, Izek , Erek, 
Légyetek moll itten azon író feerek.

Imhol meleg vérem tenta gyanánt készen,
A’ Szívem közepe gyémánt Tábla léfeen.

írjatok: MÁRIA, többet nem írhattok,
Elég! ezt le-irván eleget irtatok.

Ez öt betűk nékem többet jelentenek,
Mint az egész, széles világon mindenek.

Mert jelentik az én kedvefebb Felemet,
E’ világon jutott leg-drágább részemet.

Jelentik az én lég hívebb Barátomat,
Tökélletes szívvel Eeretö Tárfomat.

\ . 1 /  •  ̂ V l

Kiben Szívem, Lelkem, Éltem meg-nyugodott 
Fö gyönyörűségem hol meg-állapodott.

E 3
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Kinek Házassági::Szeplötelenségq /  ; r?« '• « t 
Tiktább yólt, mint a’  ̂Tej,vagy'hó fejérsége, 

Tikta a’ Nap m;ég-i$ van benne macula,
De házzá irántam fólia nem járula.

Szeretett Ö engem nem tsak keméllyemben;
Hanem a’ mi ritka egék Nemzetemben,

r t f  j * * f  j  t  •  ?  » f

Az én betegségem volt az ö fájdalma,
Bánatom pediglen az ö aggodalma.

A’ mikor Örültem ö fém komorkodott,
Ha mikor bufultam akkor nem vigadott.

Bizony egy Szív vala és egy Lélek velem,
Igaz értelemben lég kedvefebb Felem,

Mindent el-kenvedni kék volt én mellettem,
Kék lett volna meg-is halni én érettem.

* * * * * * *
V •) » '  ‘ r ;  *

Oh kedves MÁRIÁm! óh kedves nevezet!
Oh hóltomig tartó drága emlékezet.

Hol vagy? hová íietz? el-hagyk-é engemet!
így mettzéd-é ketté földi reményemet?

Itt hagyod-é árván kedves Leányidat,
Kedves Képeidet és Tanitványidat.

Itt’ hadk-é? ki érted éltemtől meg-válni,
Kék volnék örömed Koporsóba kálni. 

Kereskedő Hajóm Ofirba repíilk-é!
Vagy inkább immár a’ Kerubok közt ülk-é?

Az
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Az UR hívül jól van! el-kell tehát menned,"
Örök Jutalmadat kezéből el-venned.

Az hová kerültél ott vagy már az Égben, 
Vigadoszsz örökké tartó Ditsösségben.

* * * * * * *
Én azért míg élek emlékezetedet

Fenn tartom, Szívemre metzvén-fel Nevedet.
De mivel e* világ nékem mint egy fogság,

Mellyben nintsen femmi állandó bóldogság.
Ezt oliybá képzelem tsak mint valami sárt,

Ha azt el-hagyom-is nem vallók femmi kárt.
Azért tsak az Égre Lelkem emelkedik,

' Az hol Te vagy oda menni törekedik.
’S Mint Mennyei Polgár Hazámba hetek,

Ott tudom örökké boldogul élhetek.
’S ott-is még valaha véled egyesülök,

Mert véled JÉ’SUSom’ lábaihoz ülök.
Ott-is háládatlan te hozzád nem lészek ,

Hanem róllad ott-is illyen Vallást té£ek:
Én  az  Ú rtól nyertem volt jó F eles; g et ,

Benne Ál d á s t , lelki testi Bjlkesslget.

V É G E .
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