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A  I E V É L H O R B Ó
ÁLTAL.



Uj évi üdvözlet.

F u t  az idő egymásután 
Ki birja feltartani ?

Nem képes annak folyását, 
Senki megakasztani.

Újra egy év repült hát el 
Az öreg világ fölött,

S alig alig vettük észre 
Az uj év beköszöntött.

Az elmúlttól el kell válnunk, 
Mert többé vissza nem jő.

S jó kedvvel kell elfogadnunk 
Bár mit hozand a jövő.

Sok fájdalmat és örömet
Megemésztett már a múlt,

S csapásai alatt sok szív 
Reraényvirága elhult.

De azért ne zúgolódjunk,
Mert az a lét folyása: 

Hogy a jó órákat a rósz,
S ezt meg a jó felváltsa.
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Olyan a múlt mint oly levél,
Melyet már elolvastunk ;

Mig a jövőt pecsételve
Mindnyájan csak most kapunk.

Csak hogy nem a postán jő az 
Bérmentve a házakhoz,

S visszaküldeni sem lehet 
Ha kedvetlenséget hoz.

Mert azt a fellegeken túl 
Az Ur Isten intézi,

Ki bölcs belátása szerint 
Életünket vezényli.

Mi pedig ez alkalommal 
Jó ősi szokás szerint

Tiszteletünk egy adóját 
'Ler óhatjuk ma megint.

Azért tisztelt pártfogóink 
Fogadják üdvözletünk!

Ez uj évben is őszintén 
Teljesüljön kérésünk:

„Hogy életök hosszas légyen 
Számítva sok esztendőt;

S boldogság öröm tetézze
Felették a jövendőt!“ —•

kívánja a  l e v é l  K i h o r d ó .





A levél kihordó.

M íg  más kényelmesen 
A szobában hever;

S ott kün a természet
Essöt, port felkever;

S zug a zápor, az ég 
Rettentően dörög,

A jég a tetőkön,
S ablakokon zörög:

A levélkihordó
Házról házra járkál,

Esernyőt, bérkocsit,
Nélkülözve sétál.

Hivatala hozza
Ezt imégy magával.

Azért megelégszik,
A maga sorsával.

i ,

Nem irigyli ö a
Kényelmét senkinek,

Hűséggel felel meg 
Kötelességének.
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Táskájában hordja 
A világ örömét, 

Fájdalmát, és sok nagy 
Események hírét.

Ott e biztos helyen
Számos titok hever, 

Mely száz meg száz szivet 
Felemel vagy lever.

Hord pénzt, dicsösséget, 
Hivatalt levélben,

Ha bár magának nincs 
Egy garas zsebében.

Mennyi sok embernek 
Hoz biztos állomást, 

Mennyi sok kebelre
Boldogságot áldást.

A hű szerelemnek
0  lesz a tolmácsa,

Ha kezébe kerül
A kedves kézmássa.

Örömhirrel lepi
Meg a szomorkodőt,

A bajjal küzködőt,
Vagy mélyen bánkódót.
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Meglátogatja a
Gazdagot házában,

Ép ugy mint a szegényt 
Rideg hajlékában.

Lehat a börtönbe
Keze működése;

Enyhülvén általa
A rab szenvedése.

De néha rettentő 
Az ö hivatása,

És nagy veszedelmet 
Szül az ő táskája.

Mert sok szerető szív 
Meghasad a hírre,

Mit ő vitt a házhoz 
Pecsételt levélbe.

Hivatala hozza
Ezt imigy magával,

0  lévén megbízva 
Levél hordásával.

Ellenben de hányán
Várják öt örömmel,

Szabaditőjokként
Repeső kebellel.





ír

Itt fiatal özvegy,
Ott eper ajkú lány;

Csintalan mosolylyal 
Nyúl a levél után.

Mennyi boldogságról, 
Szerelemről regél;

Ilyen angyaloknak,
Egy illy picziny levél!

Hisz a mennyországot, 
Szemeikben látjuk;

Ha a kedvestől jött 
Levelet át adjuk.

Csak az kár hogy a csók, 
Mely ily levelet ér;

A mi szíveinken
Néha sebeket v é r :

Mert a levélhordó,
Habár mindég komor;

Mint a jó puskapor,
Lobbot is vet olykor.

De mi haszna! hiszen
Tovább kell ballagni,

Sok levél van még it t ,
Sokat kell szaladni.
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Itt pincze szobában,
Ott az emeletben,

Itt sötét folyosón,
Ott szép szőnyegeken.

Itt egy százesztendős 
Anyóka vár reánk,

Ott egy szép leányért
Száz levelet adnánk.

De nem szabad ám a 
Levelet cserélni,

Legfelyebb vitel b é rt,
Lehet követelni.

A levélhordozó
Ily kínokra termett;

El kell felednie,
A lányt, a szerelmet.

Hivatala hozza,
Ezt iinigy magával!

Azért megelégszik 
A maga sorsával.

És ha végre neki,
Meg hozza a halál

A hivó levelet;
Nyugalomra le száll.
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