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Változik az idő, minket-is változtat,
A ’ kedves napoktól véletlen meg-fofztat,
Kedvetlen órákra, ’s bús gondokra olztat.

Gy'önpyosi István 
Kemény Ján, 2 K, 5 R.



v .  .
▼  ajha! juháfz hangon valahára rebegne az én bús 

Dolgokon el-ts'űggedt lantomon édes öröm. 

V aiha! —  de o be k evély! e ’ fzd : öröm, ollyan egy

Ember

Szájában , kit ez agg földnek ugarja legel.

Mert bú bánat eme’ tenyefző vad pufzta tanyáján 

Hol ’s ki aratna öröm hajdina, ’s búza fzemet? 

Többnyire a’ mellyen viadal, beteg állapot, éhség 

’S más ínség keserű konkolya tömve terem. 

Hány meg-esett fzív'ü Pajtásnak, Atyának, Anyának 

Vígságot rebegö fzája ürá*ra került ?

Érdemes Hit-viselő feleiktől válva meg-illett

Szíveket hány Remeték özvegyi gyáfzra vetek? 

Nem tsoda hogyha tehát a’ mi remegő htiveklink-is 

Egy fzomor énekeleí billegetésnek ered.

Bútsúzik tőlünk , ------ könyvem sebes árja fakadj-fel!

Két dagadott fzememen folj-le keserves özön ! 

Bútsúzik —  jaj kín! —  V ÍZ E R A D A M  drága Tanítónk^ 

A ’ kinek érdeme lett emberi elme felett.

Mert



Mert nemes erköltsnek meredek bérfzére fzökélvén 
Gyenge tehetségét vastag erőbe verek 

Mind jobb mind bal eset zivatarja ködében egyenlő 

Tifztúlt fzínt mutatott homloka, ’s hajnalodott. 
Férfi keménységgel mint a’ M a^ézusi kő-fzirt 

Alhatatós minden fergeteg ostroma közt.

O fe marasátúl maga a’ fullankos agyarnak.

Ámbár néha reá fente fzikrázva fogát ;

Tartni, fe fzíve tudott foha-is vifzkedni az ollymi 

Kénnyel tsiklándé hir lires hangja után. 

Foglalatos kézzel kiki-verte dologtalan élet’

A ’ puha, ’s lajha nemét fzedni pokolba párét.
A ’ Tudomány fzorgos mive pallérozta-ki benne 

Elme gálád darabát, melly arany alma gyanánt 
Perre fel-ingerJett mint hajdan az ída Hegyében 

Három nagyságos Isteni büfzke fzemélyt,

M elly netalán ismét támafztana gyilkos hasonlást 

Hirtelen e’ dologért közbe vetette fejét 

Jupiter, és la'tván kiki vajmi erős ókon épít,

Tetfze meg-hagyni kemény fzóval hatalma fze-

rént :
Bölts elméje beíses vagyonát mind három egyenlő 

Jufsal bírja nemes V efzta, Minerva, Temis. 

Mennyetek o boldog Lelkek! prédátokon immár 

Nagy mohon örvendvén; úgy fém irigylem efzét. 

Vajha lehetne tsekély réfzem fzép fzíve javában! 

M elly eleveny vérrel fzökne ölemben erem?

en-



Mennyi tulajdonság drágább a’ fzines aranynál , 

Mennyi tüzes fzeretet’ kút-feje onnan ered ?

O te világi fogas hidegektől nyegvie keserves 

Zaklást fzenvedezö térj ide tsüggedező!

Itt lefz az ö  menedék hajléka meleg fzoba, ’s ferdo, 

Mellynek hevűlt üregit íifzta fzerelme fűti. 

Hány beteg, íigye-fogyott kezeit njuíjtotta az Égre 
Hálákért, hozzá hogy meg-alizta magát?

Hány utazó jámbor , ki talán hozzája be-fordult, 
Járt jól? vetve fzabad afztala nála vala.

Tudja Posony, Buda köz , ’s Nagy-Szombat ( a ) tája

fzavamnak
Szent igazat, ’s örömest íme lefz érte kezes. 

Hála-add Szívvel fok nékie tartozik itten,

A ’ Magyar (b) és Német Béts-is adófsa lehet.

Hat az egelzHaza Orfzág nem kötelefse-e váljon?

A ’ zsoldos gabonát ingyen aratja talán ?
V ajk i! fok izzafztó, ’s bú - fzerzö munka dologba, 

Vajki! fok álmatlan verogatásba került. 

Tudni-való: hogy az Istenek-is (é) munkára fizetnek, 

’Shogy ki egyen kenyeret, pökje-meg a’ tenyeret.

.Sok

(«) Ezekben XIV efztendókig nyilván-való Tanító Hi

vatalt viselvén mindenéit előtt elég isméretes.

(it) Pcts a’ Magyar Béts, a’ mint a’ köz-mondás tartja : 
Magyarnak Péti , Nemeinek Béts,

(r) Dique laborikus omnia vendunt. 1



Sok keserű Tím-fűt ízlelve hanem fzedegél a’

Rest Here lép-mézet, nem kopik álla bele. (á) 

A zt a’ válogatott lelkünk nevelésire termett

Gyöngy magot-is fzana-fze't gyűjteni kelle ele'bb, 

M ellyel, vagy fzámos parag hold papírost (c) vete-

b é, vagy
 ̂ Lefzkevel ki-mivelt fzíveket ültete-el.

Es hajtott az ege'fz Hónnyunknak mennyire hafznct, 

Annyira nagy jót tett meg-külö;oÖzve velünk. 

Nints úgy hcvsegtÖ'l el-alett Pünkösdi virágnak 

Harmat egeseges balzama Ínnyé fzerént,
Mint nálunk módos vélünk bánása ’s tanító 

. Szájának hajoló ért fzava fzívre ható.

E vegett hogy még egy kukkanta'sa-is el ne

Vefzne , fülünk mellett el-tsufzamodva talán , 
Úgy foha fém les visla fzemti prédára az éhes 

Farkas gyomra , miként mi ajakára lesénk,

A ’

(d) —  —  félelmes heréknek
Megtartják büs éltét, de ki-kergetik őket, —  ~~ 
°  fzalad, a' meddig fzeme Iát, 's el-végre nagy éhség 
Rá jutván e!-véfz,

Szabó Dávid. Parafzt Máj.
14. K.

(e) A  Sz. írás Magyarázása Mesterségéről írt előfzör
egy Könyvet Nagy - Szombatban , ezt azután meg
jobbítva , és meg-bovítve JV Darabban ki-adta Po- 
sonyban. Ezen kívül írt egy józan Könyörgések^ 
böl álló Magyar Imádságok Könyvetskét, és egy * 
Deákot az OSrári Szentség Imádásáról.



A ’ mikoron falaink közt meg-telepedve fiasfyuk 

Módja fzerént divatos jókat elünkbe rakott,

. ’S nem í'ztirt ritka fzitán lépes tudománnyá tejével 

Szoptata , és neveié a’ kegyes élet erét.

O Te fzerelmes A tyánk! égek, de ha adni (botsás-meg) 

Nem tudok hálákat, tzimeres érdemidért.
/

Hogy pedig liidjed igaz fzándékomat, íme az Égnek 

Érted bé-mutatok Szíves egy áldozatot.

Itt vagyon el-kéfzíilt már mindenik efzküz egéfzen, 

Es pedig egy fe tserép, ’s más töredékeny edény*
Itt a’ fzúkséges tűz, tömjén, tüz-hely, ajándék, 

Mellyek az esdeklő áldozatokra valók.

Buzgóság tümje'n, fzeretet tű z , fzívem ajándék, 

Erze'keny kebelem tüz-hely alatta lehet.

Légy Te tehát bálvány oltár talpadra fel-álván,

En magam itt mereven térdre előtted esem.

Nofzfza ne-is kéfsünk eleveny tömjénem eröfsen 

É g , mivel a’ fzeretet lángja alája fzökött.

Meny Föld Gondviselő' Ura ! ( a’ ki alig ha tsak int -is 

Minden féle javak zápora árad, apad )

Kisded ajánde'kom fzent fzíne ele'be botsátván 

Drága malafztjának fűfzerit hintse reád.

Hogy fel-gerjefztő kies illatjára meg-ujjúlt 

Szívedet át-járván Mennyei boldog erő,

Bádgyadazó Lelked’ fzédülésére ne bírja 

E’ nyavalás élet’ kínos igája fejed’ ,
Hogy



Hogy botlás nélkül kofziklás útodon eljárj, 

Mellyen fok meg-iité lábai körme hegyét, 

Míg jeles erkoltsel végződvén pállya - futásod,

Nyerfz jutalom koronát É g’ diadalma lapán. 
»

Énekeié

Kszavéri Bertits Fereutz
Ötödül Elztendöbéli Pétsi 

.^Nevendék Pap.


