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Komám Aszszonyt és keresztleányomat1 csókold helyettem, tavaszszal ha 
lehet meg látogatom őket Pesten, de Téged és Gyurit, ha csak nem irtok, 
eb látogat meg. — Isten veled szeressed igaz barátodat _ 

Deák Ferenczeb 
Közli PUKÁNSZKY BÉLA. 

AMADÉ LÁSZLÓ KIADATLAN VERSEL 
(Harmadik közlemény.) 

14. 
1. Egy szóvall' hidd ! vége van immár mindennek, 

szabadon engedlek amannak, és: ennek,' 
tpvábbis mennyének a' dolgok, mint mennek, 
Úgy is: nints olly festék, kit reád nem kennek. 

2. Mostis foglak látnyi! de mégis vak leszek! 
bár jég, s- árva legyen szivemben az fészek ! 
előttem fogsz járnyi! én : mégis enyészete! 
Mint nem ösmernélek, ollyan módot teszek. 

3. Süket s- néma leszek, ba fogsz hozzám szólnyi? 
bleuen, ha? kívánsz: titkossan hódulnyi ? 
Soha s'-m fog szívem már többször ujjú'nyi 
Láng mosolgásidtól hevülnyi s- indúluyi! 

4. Meg vallom! meg lehet! hogy ellis pirulok! 
Nem érted; de másért: gondold hosy ha gyúlok ? 
Az is történhetik: talán ágyban húlok? 
Keserves szemekkell! hogy könyvben csurdúlok! 

5. Nálad nélküli ugyan, bizony! könnyű létem! 
De! hogy szerettelek, nehezen emiétem! 
Csak meg köll vallanom: hiában szépétem! 
Azért semmi szívhez szívem nem térétem. 

6. Én ugyan eil gyüttem. De nem te kedvedért, 
Sem pedig meg pióbált kinzó szerelmedért! 
S- továbbis szenvedő hűtlenségedért! 
így nékem béRét hadgy! kérlek! Istenemért! 

7. Tudom is: sok félék 1 hogy: jutnak eszemben! 
Holl álmok! holl valók! hogy tűnnek szivemben! 
De! ezek mint árnyék: ollyak már eszemben; 
Bánom ! hogy ha estem olly csaló veremben. 

8..S- Bánom, s- még is bánom, hogy érted meg estem! 
Mellyért mostis bádgyalt s- lankadt egész testem! 
Ki már kész Prédája volt: én titkon lestem! 
Bánom! drága Vérem! hogy ontom, és festem! 

9. Hogy ha Jupiternek szabad volt szeretnyi? 
Egy Pásztor Leányát s- Égből hozzá mennyi? 
Isi enbül érette egy Emberré lennyi! 
S- Azzall még is nem volt: semmit is véttenyi! 

1 Stettner Györgyné Thaly Júlia és leánya, Zádor (Stettner) Lilla, később 
Rudnyánszky Béláné. 
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10. Hogy ha kedveltelek ? azért mit vétettem ! ? 
De vé'etlem azzall: hogy: vakon szerettem! 
Mint eb az árnyékért: héjában szenvedtem ! 
S- Hogy első láng volnék: szívedben ell hittem! 

11. Vétettem azzal is: nem volt külömbsége 
Tűznek és: hamunak egy volt melegsége! 
Szűrnek és: Bársonynak egy volt edgyessége ! 
Töbríil nem is szóltok! egy minémüsége. 

12. Jól esett- Mért magam korpában kevertem ? 
Egy féle állattall a' sárban hevertem ! 
Arany, friss víz helett: hogy az mocsárt mertem! 
Mind enyim a' haszna, ezzel a' mit nyertem. 

13. Nem gondolt? szivem: illy sorsra köll válnyi 
Hogy mindenfélével köllyön, comperállny! 
Nem szeret szeretett: mint Társra találny 
Zöldrül aszszú ághra! reméntelen szálny. 

14. Gratianak fogod tartany gondoltam! 
hogy ha tsak hozzád is vidámabban szóltam! 
nem hogy: hozzád magad annyira kancsollam 
Vrbúl szolgád lettem ! sött rabod is voltam. 

15. Nem volt haszna akár magam mint tetzettem! 
Bánatott, ájulást; kínokat szenvettem ! 
Haszontalan is volt: bár mint kedveskettem. 
Ámbár keseregtem : ámbár neheszteltem. 

16. Tudom ! ha Te nevettz ? Mások is nevetnek! 
Igaz s- hív szivemre: sorsot s- kockát vetnek! 
ítéletet tés/nek s- mébán meg is vetnek 
S- rajtam sok egyebet méltán ell követnek, 

17. Nálad nélküli módom volt sok ezerekben! 
Ügy válogathatt-im volna a' szívekben!- . 
Mint az virágokban, akár mellyik kertben ! 
Bánom, hogy kevertem magam illy szégyenben! 

18. Boldogtalan I kinek kell sorsán tanulnyi 
Mások tűzét öltya, ha? láza kezd gyúlnyi 
Illy alatson Lángnak füstétüli meg fúlnyi 
Vak: vakot vezetvén gyász veremben húlnyi! 

19. Nem akarok lennvi: senkinek lárvája! 
Ha! köll lennyi? leszek ollyannak árvája 
Kinek ludom ! igaz afl'ectust mond szája 
és: makula nélkül minden szive tája. 

20. Semmi hasznom nincsen: hanem: ezer károm 1 
Azért is szívemet többször ell nem zárom! 
hanem: érdememet más szívétül várom 
Ki lészen Paisom, Oltalmam s- kő Váram. 

21. Még jókkor van. Ezzell: m »gam Contentálom 1 
Köszönd meg! hogy tőled illy szépen meg válom! 
És: udvarisáigal magam declarálom! 
Álnok szíved másként hogy nem coufundálom! 
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22. Köszönd meg hogy többet nem hányok szemedre ! 
Hogy több igaz átkot nem mondok s/ívedre! 
Lármát nem kiáltok sok kemény hiledre! 
Isten hozzád! élly! már! csak kénnyen kedvedre! 

23. Ki igy fohászkodik: arrúll emlékezzéll! 
így panaszolkodik! ell ne felejtkezzél! 
Ki légyen ? én kérlek! soha ne nevezzéll! 
Iikább ez vilá»búl kérlek! ki végezzéll! 

24. Végére is kérlek! intlek s- tanácsolom! 
Tnkilii teis! hogy ha ezeket titkolom! 
És röjtökbui tartod kedvemért? gondolom? 
Kit ha nem cselekszel; hidd boszszumat állom. 

25. Hogyht. pedig tettzik? dobold ki lármára 
Meg látod szívednek mint válik hasznára! 
Mert szégyenlem voltál hogy szívemnek ára! 
S- magam föll áldoztam oly olcsó Praedára. 

15. 
1. Azt gondolod: talánd hogy megént megtértél 

Minden» dolgaidban nálam végett értél : 
Sainálom: eddigís hogy meg nem ismertél 
S- inkább le borólva: nem sírtál! s- nem kértél. 

2. Én néked másodat soha sem ismertem: 
Ámbár én sok humort próbáltam! s- meg értem ! 
Minden Practicádat: én nagyon jól értem 1 
Del m g is hallgattam: és : nyelvet nem mértem. 

3. Igaz ugyan Téged ! szépen intettelek! 
Édes: és keserű szókkal feddettelek: 
Udvarisághbúl is: ne siess! kértelek: 
Végső romlásodbúi: hogy így ki mentselek. 

4. Tudod! nagy én bennem: az Nemes Emberségh 
Nagy az Udvariságh! és : naay az tisztességh! 
Nagy az én szívemben: melly tüz: láng: lobog s- égh! 
Nagy az állandóság : s- nagy az igaz hívségh ! 

5. De! Te úgy állottál előttem mint marván! 
Mint amaz siralmas: s- csempes Eö/.vegy: árván! 
Meg moz'iúlhatattlan: mint faragott Bálván ! 
Minden színt mutattál! mint föstött szivárván. 

6. Minden affectussok szívedben habzottak! 
Noha azok tőlem igen el fajzottak 
Mind hívtelen méhek: mákokhoz rajzottak 
Bennem nagy kétséget: illyképpen okoztak. 

7. Itt imradny: s- menny? akartál is s- nemis : 
Tűz és víz előtted: választás nehéz is ! 
Az kin alattomban gyötrődött szívemis; 
Noha vajha voltál rabomis, hívemis. 

8. De! mivel Te benned! nints nagyobb mesterséghi 
Mind veled született m<*g rögzölt csempességh 
Tündér,szem fény vesztő zománczos szinyességh 
Nálad Lárva: bizony leg nagyobb ékességh. 
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16. 
1. Tudom: hogy nehéz volt szerelmed igája; 

Föll vont: s- most engedett kínozó csigája [ 
Csudálkozott! rajiam minden tátott szája! 
Mért vagyok szívednek héjában prédája. 

2. Bátor! ellenségim minden félét szünek 
éles : és fullánkok, mint az hegyes tűn<k 
és: mérges nyilakat hív szívemben lünt'k; 
és: ollyan epéjek; mint keserű fűnek, 

3. De! mégis éretted tetszenek édesnek. 
Kegyetlenségeket érzem én kegyesnek ; 
Gyilkoss üldözések ttttzenek kedvesnek; 
tsak kedvében legyek olly szépnek s- ékesnek. 

4. Némely szempillantás ezeket meg győzte 
Mérget lépes mézzell édes ezzel Xőzte 
Mivel hitetlenségh szívem nem szeplőzte 
S- az hívségh virtussá bátran meg előzte. 

5. Ezer kínt felejtett tsak egy tekén léted 
hány álmélkodásra! hozott ? ép termeted 
mivell valamerre pillántásid veted, 
az hódultt szíveket titkosan neveted. 

6. Egy pár hyacinthus kék szemed, mint kék ég 
az melly a sötétben jobban, mint nappali ég 
kik dicsét etében soha nem lehet vég 
engedd tekintsenek reám tsak egyszer még. 

7. Nem tagadom: ezek ereit érzettem 
hatalmasságokat örömöst szenvcttem 
borultt tisztelettel, sokkallis üllettem 
S- kegyellenségeket azzal meg köszöntem. 

8. Mert: bár sandaion is reám tekéntettélI! 
féli ell holtombúi is ujjonnand születtéll: 
hunyorgatásod is joll tudtam mire véli! 
noha ! volt mint villám! vagy mint az forgó széli. 

9. Kerekes orczádnak riika rendességhe 
Vérnek fe ér tejjel frigyess egygyességhe 
Hajnallall hasétott ajakid vérséghe 
engem meghódétott sok minémüséghe. 

10. Edsryess fogaidnak jó rendben állása; 
Elephant csontotskák bizonyos szállása, 
ajakid egymástól mosolgó válása 
Ellenségidnek is csudának vallása. 

11. Claris ajakidnak egy kis Pupotskája 
kit tsókkall üiletnyi kíván minden szája 
közepett is vagyon ennek kegyess Tája 
De! nem rajzolhatnyi: melly kegyess formája! 

12. Két felül azoknak dnpla kiss völgyötske 
főképpen : árnyékban látszik : melly szépetske ! 
édesgeti magához, miként a' lépetske 
Boldogh! ki szívében vagyon illy képetske! 
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17. 
1. Mindennek ideje. Mostan farsang vagyon. 

Most az egész Világh örül V vigad nagyon 
Nem engedem énis, hogy vége szakadgyon 
Mulataígora nélkül, s- továbra haladgyon. 

2. Tégedis én Műsám hadlak farsangolnyi 
Hava-i Helicdnban Lárvában vigadni 
Tréfás esetekrül beszélni s- szollanvi 
Nyájassan tréfálni, senkit nem bántanii 

3. Tudom: hogy ártatlan versednek ereje, 
Mivel: Parnassusbúl folly' annak kútt feje 
Édes szokott fenni a' Músák szűz T-je 
S- titkossan el-rejtve értelmek veleje. 

4. Nem csuda ha Lebeg! Nyelvemnek szóllása 
S- bátor! ha? rosdás is ki magyarázása 
Csendes szivet kivan versek follatása, 
Hány 's- vet Engem Fátum! Tündér habozása. 

5. Szabad a' vén Lónak abrakját röhögni, 
Ha fogdtlanságha ellenzi? meg törni, 
Hív bénaságáért Lúd mezőn legelni 
Üres méh kast az vén medrének föl verni. 

6. Szabad így nékedis magadat mulatni 
Nem rég mik történtek ? arrűl emlékezni, 
Ösz s- régi vénádbúi vers fejekben szennyi 
Lassankint kullogni, sántikálva mennyi. 

7. Némellyek mutatták magokat most Bécsben, 
Koronás királyi Felséges Helyeken 
Mások pedig othan magányos Rendeken 
Azok ott pompáson, itten közép szeren,1 

(1748 ?) 

18. 

1. De reminlem Isten szivét meg enyhíti, 
És magában szálván, eszére téríti, 
Az Hymennek ágyát véled melegíti. 
Az után Te Tudod! mennyire hevíti. 

2. Tudom! ölelgeted, mint Aeneast Didó 
Nem szűnve meg nálad szerelem nemző szó, 
Mellyis neki tettzik, azért is mosolygó 
Tetzhetik is méltán, illy édes s- ritka jó. 

1 Kívül más írással: 
Szív adgya szívnek szivbüli szívessen 
Emlekezzell arrul s ved ezt kedvessen.) 
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3. Tudom, ezirókálod mint mókust kényessen, 
Hizelkedol, a' mint szoktad, szereimessen. 
Eztán a' madarat fcöll fognyi képesben1 

Ezt nem lármás bottal hajgálnyi közelben. 

é. Tudom csókolod is 1 s- találsz mulatságott, 
Előveszed mostan az procatorságott, 
Mint a tanúltt Jáger puskafogásodott, 
S- mint Isten engette tudny practicadott. 

5. S- Háromság szt. titkát s- Asszony ravaszságát 
A* ki meg fogliattya s- Pol?ár csalárdságát I 
Második Istennek eő mondhattya magát! 
S- meg haüadgya titkos Szt. János lálását. 

6. Noha nintsen nyoma hajó járásának 
S- Egekben habozó, röpü lö madárnak, 
De előbb találnák nyomot mindazoknak 
Mint az. aszony s- Polgár sok ravaszságának. 

7. Láttam minap titkon én egy bolha ménest, 
Ki tilos pásiton legelny vetett lest. 
Nap is le nyugodott volt mär, es lett volt est, 
Midőn az egeken Hesperus vérrel fest. 

8. Hason mázdogálék, hogy én maid meg lesem, 
Szegény legény lévén maid légyen ménesem, 
Magamhoz hódítom; és egyben kergetem, 
Kiss fáradsághomnak nagy hasznát lelhessem, 

9. Vegye kinek tetzik ennek Pásztorságát, 
Nem veszem én soha illyes fáradságát, 
Érzem én mos'anis ennek mula !>áiát, 
Mind ki zöld fájának töri aszszú ágát. 

10. Ezt [én] néked irom; de nem hogy mafradrúl 
hanem hogy példázzak Te rólad másokrúl 
Olly lévén mind Vesta több Romaj ikbúl! 
Te vagy, exceptio minden regulákbúi 

[exceptio nélkül]. 
19. 

1. Olly vagyok mint hattyú fél holt életemben 
Ki midőn meg halnék elbúsult szivemben 
Még is egy keveset éneklek versemben, 
Ki sohasem voltam vidám szerelmemben. 

2. Fél hólt volt életem: mi hasznom volt élnem ? 
Csak az fölhős naptól sugarat reniénlnem! 
Soha sem volt hitem; csak mindenkor vélnem: 
Sötét álmomban is csak veszélyt szemlélnem. 

3. Légyen azért szabad ezt tudtodra adnom ; 
Szíved előtt végső illy szókra fakadnom: 
És ha égtem érted? már el is olvadnom 
Szomorú Énekkel (mint Hattyú) meghalnom. 

1 Eredetileg: eszessen. 
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4. Adgyon számot arról, ki oka ezeknek 
Elsőben gyullasztó s- forrasztó heveknek 
az után reszkető s- fagyasztó jegeknek 
Adgyon számot arról: ki oka ezeknek. 

5. Adgyon számot, a' ki meg ölte hitemet, 
Hamisság préssében sajtolta szívemet, 
S- abból erőszakkal folytatta véremet 
Adgyon számot, a' ki megölte hitemet. 

6. Adgyon számot, a' ki esküdött hamissan 
édesség mérgével étetett gyilkossan, 
Más hamis szívekkel czimborált titkossan, 
adgyon számot, a' ki esküdött hamissan, 

7. En ugyan már fél hólt; senkit sem ítéllek 
Még hamis szívet is, Egek! megkéméllek! 
mert vau bennem holtig az egy igaz lélek! 
csak hogy megne verjen téged Isten: félek 1 

8. Elég bosszú állás, bosszút nem kívánok, 
bár mennyit üldöztél, nints azoknak számok 
Noha affectusim ezekre kívánok, 
De szelíd erkölcsöm: hogy mindent megszánok! 

9. Én tudom s- te tudod: kelten mit végeztünk? 
Kemény értz frigyekkel, mikép megegyeztünk? 
S- titkos esküvéssel már annyira mentünk, 
Hogy már Hymennek is egy kevés t szentöltünk. 

10. Én tudom, s- te tudod: titkos csendességben 
midőn mások voltak első pihenésben 
titkos csókot attunk egymásnak lesésben, 
midőn módunk sem volt még az lélegzésben. 

11. Jelekkel szóllottunk, tudod, mint egymásnak 
mint egy igaz pajtás beszélt meg hitt társnak, 
ne légyen tuttára irigy kaján másnak, 
félvén: ne talántán nékünk vermet ásnak. 

12. Sokszor megpirultunk, hogy mások szemlélvén 
titkainkat értik, éppen már azt vélvén 
De az Egek mégis másképpen rendelvén 
árnyékban tartották, minket megkémélvén. 

13. De szomorú Fátum! ezeket számlálom, 
eltűntek mind ezek, mint tegnapi álom, 
szenvedésim árát mert föl nem találom, 
Ha meg nem fizeti ? igaz bér 1 Halálom. 

14. Nem említem többet: vége van ezeknek 
vagyon mulatsága hitemmel szeleknek, 

• de bosszú állása fönt van az egeknek 
kik igaz Biráj szegény s- hív szíveknek. 

15. Ne bízd el magadat: hogy mások kedveznek, 
Paris almájával ámbár hittgetnek, 
bár hegyére visznek az Ida hegyeknek: 
Del nem tartyák néked érdemét szíveknek. 
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16. Mint áz hamis szivet nincs könnyebb meg csalni 
(Jaj! az lépes mézet üveg által nyalni!) 
Jobb inkább illyentől halállal megválni 
Ha máskép nem lehet, ámbár meg is halni. 

17. Hamiss szív ingadoz, mint bád minden szélre, 
mint színes szivárvány kedvez a' festékre, 
Ha bár kénszeríti piruló szégyenre! 
nem pirul: gondollya: válik böcsületre. 

18. Hozzászokott: és nem gondol az nyelvekkel, 
méltán confundáló üldöző igékkel, 
Újjal rá mutató nevető jelekkel 
S- titkon hunyorgató sandallott szemekkel. 

19. Nem hiszem már hamiss szív, hogy nem állandó, 
mert a' mihez szokott, attól nem hajlandó, 
mert nem is állandó, hogy ha nem változó, 
Hitetlenségében sohasem mulandó. 

20. Mint teezik? szívedről hogyha ezt mondhatom. 
Esküszöm! hogy így van, mert nem tagadhatom, 
így hittem: mert mással ezt meg sem válthatom; 
Hanem életemet vétkemért áldozom. 

21. Ámbár engem Vénus egyszer megejthetett! 
Cupido nyilával szívemre sietett! 
örömest szenvedtem j bár égő sebet tett! 
azt gondolván: sebem gyógyuló lehetett. 

22. Bátor! de! ámbár is sohasem gyógyulna, 
S- bár minden órában nagyobban újjúlna! 
Szivem még is azért reménlve vidulna, 
Szíves óhajtással világból ki múlna. • 

23. Gondoltam: először, midőn szemléltelek, 
te vagy csak az hivség: úgy megkedveltelek, 
s- magamban el-hiitem, hogy: olly szívre lelek, 
Kitől meg-nem váltnak sem nyarak, sem telek. 

2í. Mint egy Isten Asszony: annyira teczettél, 
Most is véres sebet szívemen meczettél, 
mint ellenségedet rab szíjra kötöttél 
Könnyen bírtál vélem, ha már meg is öltél. 

25. Jaj annak a' rabnak! ki szabadulását 
nem várhattya soha szabad újjúlásál, 
sok habok közt egyszer partyához jutását 
Homályos fenn yenek soha virradását. 

26. Vas van lábaimon; békó van szívemen, 
csörög az örökös lántz is reményemen, 
nem lévén más mód is fél bolt életemben, 
jobb inkább el égnem föl lobbant tüzemben. 

27. Csak ez tűz olvaszsza rabságos vasamat, 
bizom el szakasztya kegyetlen lánczomat, 
Csak halál adgya meg szabadulásomat. 
Életem fogyása virrasztya napomat. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLVI. 
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28. Ne gondold: halállal, hogy engem meg öltél; 
hamiss szándékoddal, hogy talán meggyőztél, 
inkább árnyékomban engemet éltettél, 
Sokszori háláltál egyszer meg mentettél. 

29. Bár éltemben nem is: meg szánsz árnyékomban, 
Ki voltam? meg ismersz tündéres voltomban, 
meg ismered, mi volt hasznod halálomban? 
hiv veremben kevert nagy gyilkosságodban. 

30. Ha bár nem életben: üldözlek lélekben, 
mint lélek az testet, rettentlek szívedben, 
Számot kerék tőled, mi hasznod véremben? 
éretted balálig gyulladott tüzemben. 

31. De mar elég légyen! így panaszolkodnom! 
Utolsó igékkel tőled elbúcsúznom! 
végső pihenéssel hozzád fohászkodnom 
mint Amor példája le húlnom, s- ki múlnom. 

32. De én nem panaszlom, gondolom ezeket; 
mint halálos Hattyú zengem ez verseket, 
lesz olly, ki meg szánnya az igaz szíveket! 
s- csudállya: ki volt az? ki szenvedt illyeket1 

20. 
1. Sajnálom megbomlott friss jó egésséged, 

Sajnálom változott meg eskütt hívséged, 
Kegyetlenségre vált szelid kegyességed, 
S- keserű méreggé czukor ídességed. 

2. Én is beteg vagyok s- bizony megváltoztam, 
Azért- is hirtelen ma eret vágattam, 
És egész északa annyira bádgyottam, 
Hogy az mai napot csak alig várhattam. 

3. Most kitölt a hideg most pedig hevültem, 
Most voltam homályban most pedig derültem 
Hol ágyban feküttem hol pedig föl ültem 
Mint tenger sok búmban annyira merültem. 

4. Nálom volt az orvoss: orvosságott vettem! 
Attul egésséges én mégis nem lettem, 
Belső kínnyaimban mivel nem engettem, 
De az orvos előtt én azt nem vetettem. 

5. Most föl ütt az hévség mint tüz ugy pirulok 
Most mint fél holt leszek, majd majd el ájulok, 
Csak én tudom kiért annyira búsulok, 
Mert senkitül mástul én meg nem újulok. 

6. Ha ki szivtül beteg, sziv anDak orvossá 
A hiv szív hív szívnek tárháza, titkossá, 
Egy szív az másiknak élete s- gyilkossá, 
Kétt sziv meg négy szemnek könyveit lemossa. 

1 A vers élén: Új Versek cím. 
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7. Bár nincs semmi haszna ha panaszolkodom, 
Mivel annál többet nyughatatlankodom, 
Veled vagyok ébrend és veled álmodom, 
Bár ha meszsze vagy is, meszsze fohászkodom. 

8. Pulzusomat hogyha fognád s- meg éreznéd, 
Halálo3 járását bizony meg könyveznéd, 
Ezred könyveimet mint tengert eveznéd, 
Jaj bizony meg szánnál oly távul nem néznéd. 

9. Fehéres meg éget volt én igaz vérem, 
Mért volt olly színtelen! magamban ismerém, 
Távul láttad illyen fizetésem s- bérem, 
így tovább ne éllyek Istenemet kérem. 

10. Nem tudgya az orvos minden nyavalyáját 
Az szegény betegnek s- belső titkos baját, 
Mert meg nem próbálta szerelem igáját 
Nem ismerve rajta annak bús hibáját. 

11. Minap hogy eljöttem mégh füll is fordultam, 
Az Legény Disserre1 rá dűltem és hultam, 
Alig is éltembül akkor kinem multam, 
Vagy az nagy havakban hogy én megnem fúltam. 

12. Ugy: hiszem, valaki hogy meg babonázott 
S- mérges affectusbúl a' földre gyalázott 
Csudálom a' szemed bőv könyvet nem ázott 
Jól tudván, hogy szíved miként megalázott. 

13. De bolondság tiilem! ezeket számlálom 
Semmi könnyebségem ezzel nem találom 
Ha rajtam segittesz bizony meg hálálom, 
Mert máskép azt érted, hogy történt halálom. 

14. Én tsak azon kérlek légy jó egésséghben 
Nyughatatlankodgyam, te légy tsendességhben 
Én legyek a' sebes és telégy épségben 
Én legyek hitetlen és te légy hívségben. 

15. 0 hát hogy beteg vagy bár magamban vélem 
Én azt bizonyossan s- igazán itélem 
De én azért mégis az hívséged félem, 
S- bal vélekedéstől szíved meg kém ellem. 

16. Mivel töbnek s- nem tudtz egynek rabja lenni, 
Azért többen szoktak téged megsérteni 
Félre is köll minden mentségeket tenni, 
És annyi átokra átkozottnak lenni. 

17. Bár nehéz de édes egy szívbéli rabság, 
Csak bár egy szívvel is élni nem kiss agság, 
Hogy nem volna többnek rab lenni bolondság 
Igazán szeretni nem tréfa mulatság. 

(1750-es évek.) 

1 Thysser Amadé udvarbírája volt. 
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21. 
1. Enged emlékezzem: hogy ha nem mehetek, 

Udvarló személlyben nálad nem lehetek! 
Oka én nem vagyok: róla mit tehetek! 
Kegyess személyednél meg nem jelenhetek. 

2. Azért is ajánlom néked készségemet 
Föl ohlozhatatlan kötelességemet 
Tüz áldozat helyett föl lobbant szívemet 
Víg, s- szomorúságom; jő és: bús kedvemet. 

3. Sokatt nem írhatok mert: Postám készen vár ! 
Úgyis Fehérvárrúi ez igen lassan jár! 
Boldogabb Volt ennél mind Hédervár, mind Bóár 
Mert: nem köll az Posta, hol a' sziv készen vár. 

í. Ebbül nem egyebett: csuppán azt itéllyed 
Hogy soha sem tűnsz ell szivembüll: azt véllyed' 
Azértis érettem búdat meg kéméllyed, 
És: viszont szolgádatt ne felejts s- kedvellyed. 

5. Élek nálad nélkül mint galamb páratlan 
Vagyok Eözvegységben azért is szokatlan, 
Noha: bár véled is éltem, csak ártatlan, 
De ! azért Hívségem tántoríthatatlan ! 

6. Ell távozásodatt könyvezve sajnálom ! 
Azért búss napjaim gyászossan számlálom! 
Egy órát is hosszas üdönek találom 
Azótta is nem köll sem étel, sem álom! 

7. Bár csak éy*el hadnál énnékem nyugodnom 
Ámbár nappal érted nyukhatatlankodom! 
De! örökké gyötörsz, már most nem tagadom!'. 
Parantsolatidatt árnyékban fogadom. 

8. Előtted kínlódom ámbár távúi vagyok, 
Szakolt2án van a Tűz,x ámbár itt olvadok 
Csoda! hogy nem hallod, miképp fohászkodok! 
Előtted borulok ! bádgyadok, lankadok ! 

9. De Te is már látod, kit titkon szemlélek, 
Másokban éretted mint dobog a lélek, 
Mások mint csókolnak, szorítnak, s- ölelnek, 
Kénnyen és: kedveken mint szerelmeskednek. 

10. Többen mint követnek? látom tündérségben! 
Szenvedni nem túttam. Kétt napot egy Éghben,_ 
Ezek reggel: mások udvarolnak dé'ben, 
a leg kedvesebbnek adtz órát éjfélben. 

11. Van talán némellynek titkos Lajtoryája 
Kitt öromöst bé vesz ablakodnak Táya! 
Főképpen a' holdnak, ha föl költ fáklája 
Halgatt ott az beszéd, csak susog a száya. 

12. Van másoknak talánd ollyan mestersége 
Hogy minden lakatot fölnyit kultsa vége, 
Mint az Sz. Jánosnak titkos füvetskéje 
Vagy 'a Generális Kultsolik ereje. 
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13. Nem is elégszel meg, hogy csalsz emberekéit 
Küszködöli meg csalni még az Istenekéit, 
Hogy azért: mindenütt kínozhass szívekett 
Még a' Templomban is csalod szegényekéit. 

14. Ennek azt igéred, hogy fogsz érte várni 
S- Intentiojára sok Bútsúkatt járni, 
Böjtölni s- Érette minden mást meg vetni, 
Szívére örökös lakatott így zárni. 

15. Most mintha látnálak uttzákon sétálni; 
Másoknak kedvéért praetextust találni, 
Illyik is az vett jót megint meg hálálni, 
S- minden ki telhető módot pracücálni. 

16. Talánd azoknak is van része szívedben 
Kik tetötül talpig merültek szentségben, 
Neked is bizonyos helyt nyertek Egekben, 
Hogy ha engedelmes lészesz mindenekben. 

17. Egy kis képetskével titkon forgolódnak, 
Ahhoz tellyes Bútsút egérnek s- hódúinak, 
Le vetett szemekkel addig ólálkodnak, 
Téged Leányoknak hogy bé is fogadnak. 

18. Szabad is az Attya maga Gyermekével, 
Most czukorral tartya, most üti vesszővel, 
Ha nem engedelmes ? bünteti erővel, 
Végtére meg győzi szentöltt igéjével. 

19. Ezekett s- többeket írtam csak mesében, 
Hogy tudgyad, mit tudok énis tündérségben, 
Bár távúi kínlódom szerelem Ínségben. 
De! még is sokakatt ki találok ebben. 

20. Bé is kell feyeznem: sokat nem, írhatok. 
Vallyon mikor lészen ? hogy udvarolhatok 
írd meg bizonyossan, mikorra várhatok. 
És: akkor bővebben te veled szólhatok. 

21. Tudom: útaimrúl eleget beszéltél 
Történt dolgainkrúl sokszor megítéltél, 
És mások kedvekért ottan meg vetettél 
Még hogy nem ismersz is, Péterrel esküttél. 

-22. Vgy szokott az lenny: szükség a színességh! 
Szerelemnek fénye! a' színess bölcsességh! 
Senki se mutassa! ha ki kiért? gyúl s- égh! 
Mert támad irigye! s- szerelmében lesz végh 1 

23. Engemet meg Vallom! hogy tőrben eytettéll! 
Igaz : s- hív szívemen: sok sebett metzettéll! 
Vass lántz : és békóra ! rabságodban tettéll! 
Sírban ell temettél! S- talánd meg nevettéll! 

•24. Tettzell ugyan: mint ha könyveid gördülnek! 
Kegyess affectusid ! egy más között dűllek! 
Ortzádnak rósáj: holl hevültek s- hűltek ! 
Szíved vér csöppei: hartzoltak ! s- pördültek. 
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25. De! azért hogy színess; hitettleti szivárván! 
Mivel sok ere van! sokszínű a' marván! 
Azért kételkedik szívem: méltán s- árván! 
Vészéit! vagy szerencséit! tíbologva várván. 

26. Talánd sebeimmel kívánsz Te! gyógyúlny! 
Mássokat szeretvén: én hozzám hódulny! 
ha? ott szíved megh hüll: én Lángomnál gyúlny! 
És így: csak végtére! én reám szorúlny. 

27. Lássad! számot kérek! az igaz Egektüll! 
Átkott rád bocsátok az igaz szivektüll! 
Mint sok átkaidtull! Szívem nagyon ell düll! 
Átkozott az Annya: az ki illy szívet szüli. 

28. Azért illy Pennám mail írok! s- illy Véremmel! 
Pötséttlem is aztott: Szív: s- piross szívemmel, 
Ha nem szolgálhatok egyébb érdememmel! 
Méltóztassad eztett: kegyess s- szelíd szemmell. 

29. Ha Pennámat nézed: látod hogy szerelmes! 
Tintám helyett vérem: ez is bötsedelmes: 
(Az vér másképpen is: harczoll: s- győzedelmes) 
Tudom! hogy ezekért! lesz hozzám kegyelmes. 

80. Az írás sokakban szokott hasznos lennj 
Hová szegény rabnak ha? nem szabad mennj! 
Szíve óhajtását: szokták abban tennj, 
S- enny-hány bötükben: szorítt annyi szennij! 

31. Szabad legyen azért Hozzád folyamodnom 
Mint szűz hó a naptúl előtted olvadnom, 
Ha mások imádnak, nékem is borulnom, 
Szép Istenségedet lábodnál imádnom. 

32. Ne bánd azért eztet nem vétek ezekkel 
Mert: közdolgod vagyon az nagy Istenekkell 
Kik ha ditsekednek számosabb Hivekkell 
Annál nagyobbanis küszködnek Egekkell. 

33. Ha mások imádnak? imádgyalak énis 
Több érdemesebkel: én szegény Legény is 
Bennemis, mint másban: ég eleven szén is 
Mért nem az Iffiu ? ha ég érted vén is. 

34. 

22. 
1. Engedd megh én szívem, szívem óhajtása 

juthasson tehozzád szívbéli szollása 
Kihez ha lehetne ohaitott Járása 
Vallyon lehetne é ? kedvesb utazása. 

2. Hogyha szabad volnék, hozzád siethetnék, 
Daedalus szárnyain hozzád repülhetnék 
mint az ékes Ráró Galambra szálhatnék 
Bálványozássallis iilyent el követnék. 
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3. De magad jól tudod szívem szolga vagyok 
Jó Uramhoz igaz tartozásim nagyok 
Kiktül hol hevülök; hol pediglen fagyok 
De mind keltőben is semmit el nem hagyok. 

4. Sokat gondolkottam igyekezetemet 
hogy kire bízhassam illy követségemet 
Mert tudom mind az Te, mind Én irigyimet 
hív Imádásomért sok ellenségimet. 

5. Tusakodásimban csüggöttem fejemre 
edgy kiss támasztékon könyöklő kezemre 
Sok búm s- bánátimban ki segítne erre 
vagy hatra, vagy vakra, görbe vagy vészéire. 

6. Már el is szunyattam, Tagiaim hagyattak, 
elevenségem is erömtül elhattak, 
mégh Pulzusombanis ereim lankattak 
azon álméikottam, hogy életben hattak. 

7. De Gondviselése nagy az Isteneknek 
van irgalmassága az kegyes Egeknek 
S- ollyas Planétája az igaz szíveknek, 
az kik könyörülnek, ha híven szeretnek. 

8. Mert hogy fetrengeném illy tusakodásban 
magamat nem bírnám, le dűlnék ágyomban, 
S- már maid desperálnék eleven holtomban 
hallok egy csördülést rettegve azomban. 

9. Mijs az rettegés annak, ki soktul fél, 
ki nem mutathattya, hogy ha hal vagy ha él, 
ollyan mint Aeolus lugassá egy kiss szél 
a' kit nem vigasztal ősz, tavasz, sem nyár s-.tél. 

10. Feölnézek azomban mint Öröm engette, 
vallyon ez Röndülést ki légyen ki tette, 
talán bánátimat van ki kessergette, 
s- gyilkos kínlódásim szívét megejtette. 

11. De nagyon vétkeztem, megh csalt az reménség, 
ki máskép is szokott lenni csak vak kétség, 
ki is hízelkedik, bíztat hogy édességh 
mind addigh késértt, hogy lesz életében végh. 

12. Mert Cupido azon szintén elindula, 
Halálos tegzéhez halálomra nyula, 
hozzám egyengetném kaczagva elmúla 
De szívem valóban ezen elájula. 

13. Mert ippen Mellyembe ütötte Pennáját 
S- szegényre szegezve kétt ellesső nyilát, 
S- mindegy már magának föltette volt czélját 
mint haragos Sólyom bizonnyal praedáját. 

Közli: GÁLOS REZSŐ. 


