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A' M ü S i N Á I 
' ÖRÁTIÁJATŐL YALÓ BŰTS0 VÉTElÉi 

holott - is dhban helyhezteti 
annak dítséreies virtuffla.it <> hogy. a Kendözés és g^ 

nofz nyelvnek rojz kovetkézéfeit lebírván $ azokat . 
o benne fel"nem találja* 

In cuU curanda plus aequo operát a juvtntus. 
Horau 

Az Ifjúság abban veti mefterségK, 
Miképpen nevelje bőre' gyengeségi^ 

í£*ok bát9 fok bánatot az ido meg-fzűntet? 
V$ Az enyim no, mert a Kis-Afzfzony tsakbuatet* 
E' mesét; vagy inkább mit vétett ellenein 9 

1116 ie£? édgynehány fzóval meg-fejteneni. 
Sok fziíz, hogy Ortzája fzembe tiínöbb légyen^ 

Szépség 's piroflágért patikába megyén 5 
Ez az ábrázatnak a' fzínit meg-adja j 

De fzebb tebettségit attdl meg-tagadja; 
Szemérem'* fzégyen% 9s edgy fzíves tekintetnek* 

Szómuuíság', jó kedv',, harag' 's fzeretetnek 
Meg annyi fzínei vágynak az Ortzábah * 

Melly van terméízettol-vett íifztaságában* 
K fűkor az ortzát kivül meg-mutattyat 

A* fizív' tüköré az ember ábrázattya^ . _• 
I: ü A' mitré 
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A* mint á* tükörnek, ha tifzta magában, 
Képet nem mutatni ninrsen hatalmában, 

Ha pedig a'fzíoit annak bé-mázoljik , 
Ugy a' látást minden refzben meg-gátolják; 

jNem külömben vag3^on az ember onzája? 

Ha azt bé nem fogta a' festék homálya. 
Akármit forraljon a* fziv o magában 

Tsak leg-kiflebb titka fintsen hatalmában; 
Mert & fzívnek minden.titkos indulattya 

Magát a jelekből nyíhán ki mi: fattya, -
Indulstií akár hogy s mint palástolja; 

Abrázartya Öret még-is ej-árűlja. 
Míg az ortza ekként Protbéas, mddjárá 

Változik hol edgyre hol meg más íormára# 
Ámbár rdfa fzínit hideg vefztegette, 

Tennéfzet Tzépségit de e I-n f-m vefztette. 
Tifztelem az illyfn ártárían feépséget ^ 

'Melly felíyűl múl minden feítu meftersegef* 
Mert e be fogván a' íeg-fzebb tekintetet 

Mind le-vouta rólla a' ízep öltözetet; —-
A9 Mázas kementze*J valamit melegít. 

De mázátlan jobban ki-adja melegít ? 

A' mázas- onzákat a* fziv* indulattya 
BeloIrÖl majd tsak nem lángá vákoztatfya. 

Még-is a'tapafznak, melíy réá kenődik, 
Belső oldaláról miftd vifzfza verődik-, 

Igen ritkán hat-ki a' külső réfzére. 
Hogy lenne a' fzemnek gyönyörűségére* 

Ha ftevetés e'r-is valahogy reája? 
Ed-ry fzínu ortzáján nyiíljk tsak ű* fzájaí; 

|8a haragot forral vagy edgyfzer májában, 
Senki í\* tadhattya-9 eped tsak urot̂ á-ban? 

(Öa 
*) 'Magyar Of JTzág^ , Ká^kaS . 
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(Ha tsak'Tembes nyelve több gyalázattyáca 
Nem adja máfoknak valahogy tudtára. 

Vagy k niitol magát mofLís inkább ójja f 

Ifjított orcáját vénné nem rántzoíja) 
Az el-kékíílt onza tsalhatatlan jele 

Annak, hogy az illyen haraggal van tele§ 

Ha e' meg-haragfzik» mást lep el-mérgétol 
A* fzent antal tüze talpáig tetétSl y 

De 6 haragjában tsak ínég fem tüzesül; 
A ' uras háta pedig meg-is fzederjesuL 

Ha bánattya v^n is , ortzája oenx Tztéty 

Ha könyv hulláflal nem j'elenti efetét. 
Ha vétkit ezerfzer. hánnyák-is fzemére, 

Edgytzer fem ik-ki az qrtzáján a' vére© 
Az érzékeny Szívet, ámbár paláítoija 

A' dítséjét láttzó Örömre únfzolja; 
Meg-efik , b.ogy néha Stet-is. dicsérik , 

' Örömit belolle áe ki-nem esmérik, 
(Ha tsak * §\m\ rútabb mind ezeknél fokkal5 

Dítsekedéflel nem közli azt máfokkal) 
Ha fzeret, ha gyűlöl ^ fenki ki-nem nézi 

Szemib§i? ám fenki ezt meg-nem igézi $. 
Mert egy fzem:is magát azzal nem biztattya* 

Hogy fényével boré* mázzát által hattya* 
A' bőrben mind addig9 míg élet van ebben f 

Változnak § fzínek mind elevenebben 3 
De a' fefték ámbár hajnallal hafadjon; 

Nem lebet9 hogy annál; jobban, ineg-virradjon* 
Ha méltq-is elsjo nézéfjei tsn,dára; 

Unalommal, néfci $'• Szem. ujtdllyár*. 
Mivel emberekűl az a' terméüet.ünk ? 

Hogy ugyjui edgy dolgot foka-nem nézhetünk^ 
Hanem, ha a^ edgyik unalmat fzerezne, 

Köunyebbűlésc, ejígy, más új jobból érezne; 
" :""\ A'tes-
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A* íerméfzet adta $* terméfzemnket, 
Mdlyért nem-is büntet már azzal bemmnket^ 

Hogy ugyan edgy dolog tapafztalásában 
isrzéíink effenek csömör nyavalfyában, 

Haneni unalminkar, hogy Térjük azokkal 
Kedveskedik iijjabb r *s ujjabb újságokkal, 

Hoz kulömb ?s meg-külömb ízeket ínyünkért, 
Sqk fzínnel tarkázta a' földet fzemunkért. 

Az ember-is édgymást? hogy meg-ne xítálja, 
fíulomb külömb fzínt vált fzőn telén ertzájí^ * 

A' ki tehát magát már ágy bá-mázolta, 
Hogy tsak edgy fzínt matat ortzája a-zólta; 

Nem képes5 pofáját akármint dörgöi^ék^ 
Hogy a' ízem 6 benne meg ne tsomö'röflják , 

Innét a' kényes fzem elébb, kívánkozik, 
Ts.ik mázatlant keres, 's azon mulatozik* 

Tim el-"zenved még edgy hafonlatofiagot; 
Kép véljen ízeméi előtt két virágot, 

Ezt ed&y meder-ember körme inettzegettet 

A* mást Y terméfzet Ura teremtette, 
P mennyi pepetslés nem járult emehe?! 

*S még-is az ingyen fem közelíthet éhez;* 
Merj: ha ízemével néz ennek levelére > 

9S levelein jádzó Sarir fedek ére. 
Még bSlts Salamont-i?, ámbár fel-oltözné 

Minden ditsoségit, fokkal meg-elÖ/néj 
Hát ha még illattya hat az agy-velobe * 

Nem érezem már itt'magam' oliy erőbe,. 
Hogy a* fzagtól, melly e' virágból eí-fzéled j 

Képzeltefíem , a' ÍViy mennyire meg-éled; ' 
Halhatatlanságot ábrázol i l lattya. 

Mert a' félig, holtat életté, hozhatttya ; 
Mert ettől fókáknak, kik íe-betegednek^ 

Eltalált lelkeik uéha megriednek:. . ' 
-- - Mig 
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Még ts^k a? Méhek-is magok élelmekre 
Ezerenként ezért tódulnak ezekre; 

De amazt a' Lcg'y-is ha néha meg-fzálja, 
Tám azért tselekfzi, hogy azt le-tarka ljas 

Spkat íimitják azt? még-is ha fzagoljáltf5 

Szúrós kaláízl az orrot megrkartzolják# 
Tarkán ? barkán fefíik 5 's még-is olly nagigyára 

Nem vonnya a'nézuk'fzemit ö magára-
Hogy-is? holott aztris * ) minden hiresíti p 

Ki a* terméftetet jobban közelíti ^ 
Innét tsak meg-tettzik akárhogy feltették* 

Hogy a' terníéfzetit ** ) benne tsak követték; 
De ha az olló 's az etfet valahára 

Jutna a* mefterség' azon grádicsára* 
Hogy a terméfzeti virág az övétől 

Megrtie esmértetnék fenkinek fzemétol: 
Meg-tettzenék edgy kis Méh' rá-fzáüásárol* 

Vagy közelebb maga illatózásáról* 
Mivel a' patika niég a' mit tsak fzerzett, 

Az edgy virágot-is úgy meg-öem fiVízergetta 

Hogy a* ineliyet midőn az ember fzagolna^ 
Előtte Ízetlen 's büzetlen ne volna. 

Mint a' meflerséges virág a' termettől 9 

ü g y külömböz ez az Qrtzá-is emettől* 
Míg az Iften illyet edgyet fzerke2tetett, 

Arra még előre nagy kéfzuletet te t t ? 

Mivel mind azokat, mellyek fzükségére, 
Vagy könny éhségére* .s6t tsak ÖrStmére ,'. 

Tartoznának ennek, mind meg-ke'ízítette; 
'S^akfopr-is ujjait reá nem vetette 

(*) Azt-is— a' mefter-.embert-ís.% 

C*) 7ewéföé£it& m, terméfeefci wá'g&t, ' 
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Vadamig tatsátsot nem tartott felelle ^ 
Hogy edgy reniek mp£ka kéfziilne belőlie; 

8ánatot9 örömet, kedves mofolygáfiaf, 
Szemérm ptefleget 5 ortza - piruláílal, 

Haragot 's több illyet feftett fzemeibe? 

De edgy gyenge fedek húzott eleibe, 
Hogy ez a fok féle edgyutt eá^y rakásban 

El-ne káMttsa a' nézőt a* látásban, 
Hanem Jaifajti laflan újjitgaíTák a' fok 

Képek, mint meg-annyi játék fel-vonáfok. 
De a mit a.z Iften illy nagy kéfzufettel 

Alkotott,? az ember mint vefztegetett e l ! 
A' ki mindi ezeknél vágyódván többekre, 

Tudatlan etfetét veté e' képekre, 
De a' mefterséget tsak ec|gy fazaka$tól 

Tanulvna , nem pedig edgy más alkalmastól* 
A' feftékit igen vastagon ejtette «> 

Tsak máz lett belolle, mikor rá feílette, 
3S a' véko-nyabb fzínek a' vaftag má^ által 

Bé-|bgódván5 többé nem látfzangk által. 
Vakmerő fazakas! hogy m.erfz ott mázolni $ 

Hol még az íften-is. Ipffan mevt rajzolni? 
A kis Aí^fzony büntet ártatlanságával ? 

Mért nein fefti magát Kármin, vggy Latkával? 
Mert táin nézésére, úgy ábrázattyának 

Nem vágyódnám éppen annyira magának; 
De a' fzjínekben úgy játzodván ortzája 9 

fJogy ha ízeméin' vetni találom reája 5 

Nem ké pes, a' dolgot akármint fedezzem, 
Hogjr még magamról-is el-ne feletkezzem9 

Eze.a ábrázatban^ hogy még dits&hb lenne, 
Á' tea-méfzet,. fzólld nyelvet formák benne; 

Meg betsiilbetetlen dífze az ortzának 
Míg meg-felel pontban .a' maga tzéljánakf 
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i De mihelyt ki-légik abból valamerre j 
Több difztelenséget, mint dífzt vonfzoii erre; 

Lotsog a* ki féővai el-fbglal máíbkat, 
Néma, vagy buta az , a' ki faaígat fokáig 

Még a' vagyonnal-is valaki kérkedik, 
Hamat ditsekedo híri kerekedik, 

De még rétabb, a ki gazdag tsak b ífzéddeí 9 

'S nem udvarolhatna otthon edgy ebéddel* 
A* kinek a' fzive míg egyenefen' í\\ r 

Annak betsűleti addig alá nem fzáll; 
Mert a 'jót mi, rofzfzak Jévén-isfzeretcyük: 

A' rofzfzakat, ha jók voltak i s , meg-veittyükj 
Hogy betsüljük fzívét ennek vagy amannak, 

Ha nyelve fzívével meg-nem edgy ez annak? 
j A* tifzta erkoitsut meg az-is fzereti, 

A' k i , hogy kövefle őtet^ nem teheti. 
De a ki njrelvével befzéll fajtalanúl , 

Ez által > egéfzfzén meg-tifztátalanúl; 
Mert igaz, és nem tsak fzó fia befzéd e ' , . 

Hogy ollyan az ember, a' millyen befzéde; 
Nem fzenvedhetni az embert, fokát ha zug y 

; Ocsmány az-is, a' ki fzem látomást hazug ; 
j Kárt télzen magának, a' ki fokát nyelvel , 
| Mert ki laknék ed^y iily sémbelő'do nyelvel? 
j Mit hafznál a' bátor angyali ábrázat, 
| Mellyre a* nyelvéről fzáli ennyi gyalázat? 

Mert a' bizonyofon edgy Angyal képébeö 
Edgy tefies ördögöt vifel ízemélyében. 

Hlyet hallani-if ó melly nagy halálom I 
1 De én a Kis-Afzfzonyt éppen nem útálom* 

Ne várja hát tollem bővebb ditséretit, 
Fel-éri elméje elmém Ítéletit, 

j Sok fzóval ditsérni de nem is fzukséges, 
I Ha két dolös rendem árra elégséges. 
| ~"~ . ' A* fa 
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A* ki a' kép írást ritkán gyakorolja 9 

Még a' ü é p képet-is hamar eí-mázolja* 
Félek énAv9 hogy ha dítsérni kezdeném 3 

E* ftép dítséretet nyerném s érd érnie nem; 
E' képet maga a* terméfzet feftette, 

De edgi/ roiz kép-író tnind-el vefztegettes 
Sok fzóval dítsérni de nem-is fznkséges, 

Ha két 'ineg-doit rendem erre elégséges* 
Vagy fel-t éfzem , hogy úgy nulnám-is festeni * 

Hogy Apelies-is meg-fogtiá irigy leni, 
Es azt *) úti társul magam mellé venném * 

Hogy iminden naf>' fzemem eleibe tenném; 
Mi hafznát venném edgy kedves gyötrelemnél 

Egyebeit? — egyebet mit tehetek énnél? 
IlanjKs* hogy el-vigyem a'fold* más réfzére. 

Az éte aki» vagy más tenger' melyeiére j 
Hölbtt fziírmaZható riémelly únalmainát 

Ézsreí verjem, *s ekként iijjítsani magámatí 
Azért a fzerentse akárhová vezet, 

Velem ján» kél ez a' kedves emlékezet* 
Kedves •emlékezet? —- sot inkább gyötrelemi 

Mi fétejteti-el a' Kis-Afzfzont velem! 
De valamit fzoktunk felettébb tsudálni, 

Nem lehet terméfzet ellen íneg-utálni 5 
Azért bár nem látom , tsak juflbn eízemberi ; 

Elég fzerentsémet helyheztetem ebben. 
Midőn pedig fzemben már nem tifztelhetem 

Többé 9 légyen e fzom végsS tifzteletem : 
Éljen a* Kis-Afzfzony *s az a' dífzes élet, 

Mellyel a* Kis-Aízfzony illyen dífzefle lett^ 

*) Azt as képet. 
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