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(1792 vagy '93)

Hogyha a harcnak hágva szekerére
Fegyvert fognak egymásra emberek,
Keblökben szívvel, amelyet beléje
A szeretet Istene helyezett:

Az t gondolom, meg nem foszthatnak engem
A békétől, amely szívembe száll,
Erényemtól, sem hitemtől Istenben,
Mely gyűlöletnek s félsznek ellenáll.

És meg nem tilthatják a juharárnynak,
Hogy nyári mezőn adjon enyhelyet,
S nem harsoghatják túl a csalogánydalt,
Mely áthevíti csöndes keblemet.

Az qngyal
az Ur sírjánál
Midőn kihűlt testtel, hét tátongó sebével
Urunka sírjában feküdt - a sír;
Mint tíz élő óriást ha őriznie kéne,
Egt) sziklaszurdokba mélyen bevágva;
Elébe férfiizmok görditettek
Homokkövet, mely nem hajt semmi szóra ,
S keretezték ezt helytartó-pecsétek:
A barlangból maga a gondolat
Sem illanhatott voln' el észrevétlen;
S mégis, mintha tartani kéne attól,
A végén még a gránitszikla megtér,
Egy csapat őr járkált fel és le,
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A pecséteken bámulva a képmást 
Jöttek a hajnalfénnyel ó1c:
Örök-erős hitüek, három Máriák,
Látni, hogy Jézus még ott bent van-e;
Merthogy 6 megígérte nékik:
Föltámadand a harmadik napon.
Ahogy e hívő asszonyok közelgtek
A sírbarlanghoz, mit látott szemük?
Az őrök, kik a sírt vigyázták volna,
Arccal a porban, mint halottak,
Feküdtek ott mind a szikla körül;
A bejárat köve messze gördítve,
S peremén ott ült, még kissé mozgatva szárnyát,
Az angyal, villámhoz hasonlatos,
És ruhája, mint friss hó, olyfehér.
Akkoron ó1c is, mint villámütöttek
Hulltak a porba, porként maguk is,
Hívén, fölszívja ó1cet menten ott a fény;
Am így szólt a kerúb: "Ne féljetek!
Jézust kerestétek, ki megfeszíttetett,
De nincs itt, látjátok, nincs, mert feltámadt;
Gyertek csak, nézzétek ez elhagyott helyet."

És amíg ó1c ott égnek emelt kézzel
Látták, szavuk is elállt, üresnek a sírt,
igy folytatta, fenséges-szeliden:
"Menjetekasszonyok, s mondjátok ezt el
Kiválasztott tanítványainak,
Hogy tanítsák a Föld minden népének,
És úgy tegyenek, ahogy ő": s eltűnt.
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