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Pölt Béesbea 2$« 'Novemberbea xj%7* 

Edgy Mefe a vad kanról és Uróh 

Servicus obnoxi-a 
Qüía qiiae volebat, non audebat dicere? 
AŐe&us proprios in fabellas transeulit. JPha&drúr* ' 

JLíL Hol vagytok "Angyali fzázfzpt ízép Szózatok?* 
Hol vagy íe-is'betitiera fzuoyőkáló lélek? 

írj még vagy két Yerfet, hadd tudják hogy élek- K 
A' régi virgonízság* ha még meg van bennedA 

Áztat edgy ÍJnminába.moíi mind ki-keÜ tenned* 
" Ládd-é hogy .azt ífcondják a' jő Hazafiak» 

Hogy feebbek Verfeid* mint feni fok maiak* 
A*" Fricskáidat-is betsiiletrel vették 

Tatára még azok- is, kik a fzdrkot ették6 
Lelkefitsd te-hát moíl-az irő pennámat ?-

*S Jól ügrd Verfekre táttasd-feí a fzámat* • • 
Ha pedig nem fegitfz 9/magam fogok bele', . -
- Kezémben-is már a' lé '$ az oftor̂  nyele® 

1 Azt ólvaftam edgy vén fuftös Krónikában 9 
* Hogy 5 mikor Saturnús vssft divatjában' j „ 

Ss&s ' ' " . Mikor • 
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Mikor még a* fövény kolbáfzfzal fonatott, 

És füítöltt Sonkával volt támogattatott; 
Mikor a' fiiltt ökör a* mezon úgy jára , . 

Hogy edgy akó bor volt függefztve nyakára : 
Akkor a* viz mézzel 9s tejjel folydogáía' 

*S még a tsekéllyén-is arany hal úfzkála 
A' vad allatok-is kedvekre legeltek; 

Mert innya és enni valót bövön leltek 
A* kakukk^ kedvére él t , és kakukkola, 

A* medve a' fürü erdőben tombola. 
A' harkály a' fákon edgyet kettőt vágott 

*S azzal a' fa rágó fziih' nyakára hágott. 
Nem volt a* Szajkónak a' nyelve fel-metfzett, 

'S ugy^ tsevegett-a' mint neki kellett *s tetfzett? 

( M á r ma £edig minthogy nyelvét fel-metCzették, 
Tsak n̂ ern tökélletes bolonddá-ís tették; 

Mert már terméízeti nyelvén fe befzélihét 
Azonba a' tanűltt nyelvével fem élhet.) 

Ha a' Páva farkát fzéílyel terjefztette , 
Azt a* bibitz, mint ma 9 koránt fe nevette* '•! 

A' vad kan kedvére turkált az erdőben. 
Széllyel nyargalodzott a' ló* a* mezőben. 

Még akkor hire fem volt a' ló zsblának 
Annak az átkozott fene portékának; 

És igy a* hátát fem törte-fel a' nyereg , 
Melly miatt fok deres moft nehezen hereg. 

( í g y mégyen a* világ; edgy dolog máit kerget! 
Eleinte tsak a' ló hordoza nyerget; , ' 

De már ma a* kantza nyerget-is fzcretik 
'S még a* fel isípejü farra-is helyhetik.) 

Meg-únta azonba a' vad kan fzáilását 
'S má^ helyre akará venni mutatását; 

Próbálta a* víznek tetején úfzkálni; 
De a Difzaó tsak n^rn ruda hallá válni* ,~. 

• Mát 

, \ • • • . .- • 
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Más helyre megy tehát , 's ér azon mezőre 
Meliyre fzinte lovak jártak legelőre 

Meg-tetfzik mindjáráft a' rémek formája , 
J<5 izünek érzé a' füvét a* fzajy. 

Mi lefzfza dologbdl ? Feli >á alá járkála, 
TS Jártába költébe .mindenütt turkáls. 

Még akkor-is mikor feküdni akara , 
Töveitől hánya a' füvet az ágyára., 

így ment az *dgy kevés időn, edgy két héten^ 
*S már-is igen nagyon meg-tetfzert a' réten* 

Mert vagy le-keverte , vagy pedig fel-turta, 
£dgy ízóvaí a' íoídet füvei öYzve gyúrta. 

Azonba edgy nyomon hogy gyakran járkál a 9 

Számtalan fok káros utakat tsinála. . 
Meg indáinak tehát a' Lovak a* káron,5 

Látván, hogy el-romlik igy a rét edgy nyáron* 
Seregeűül mennek a' vad kant kergetni; 

De. azt nem tudhaták a' rétbil ki-vetni 
Ha: rúgni akarták kéfzen vók fegyvere,"" 

Mellyet fok j<5 Mnak vérébe^ kévére, 
A* többi ha látta edgynek vefzeÜelmét, 

Futásba kereíte a* maga védelmét. 
Gyilkos fog-fegyverét ha meg-köfzörülte » 

Még a' leg-bátrabU-is mefzfzire kerülte* 
Ha ajaki között nyála tajtékola, 

Az egéíz Sereg ló tőle el-pakkplaf 

(Bolond vol ta ' Ili ez időt úgy feltette. 
Hagy a' boldog 's arany idők közzé tette* 

Vefzízen-el Saturnus *s minden gazdagsága 
Ha az örfzágának erö igazsága*) 

így lévén z dolog, edgyüvé gyülének 
A' Lovak, '$ edgy máshoz *r ként nyerítenek^ 

Tudjátok melly igen romlik fzabadsá^unk5 

*' A' melly mindnyájunknak Teg-féltÖbb jófzágunk* 
S s s s 2. Nints 
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Ninfs eroak magunknak arra, hogy ií-vefsük 

A' vad kant , 9s a' honnan jött.oda kergefsúk* 
Mit tselekedjünk hát ? vefsetek hozzája 

Hogy tölle ürefsé légyen a? rét tája, 
Edgy Ötöd' fű csikó* fel-nyerit ez fzóra, 

• (JdWehet a' dolgot nem bízták csikóra.) 
'S mondja, hogy magokban már nints annyi erő 

Melly tehetae edgy illy fene vadat verő; 
Hanem fegittséget kell kérni mátoktól 

Mikor már a' dolog nem telik magoktól. 
Név fzerint, az embert nagyon javafolja 

*S mondja, hogy az a kant a' rétről ki-tolja» 
De azt nem inindenek-mondxák learii jónak 5 

Hogy meg-álljon fzava ennek a' csikónak; 
Kivált az öregek féltek gyanú pertől 

A* melly könnyen ki-fúi u' ravaílz emberrel; 
.De mit tudtak tenni!' megjegyeznek benne? 

Hogy kettő közzülök az emberhez-menne; 
*S kérné mindnyájokiiak képébe V fzavávai * 

Hogy vina-meg értek a? vad Beftiával. 
Ezek hát vágtatva az .-emberhez rnennak9 

Olly febeísen hogy' még ts^k meg fe pihennek* 
Ki midőn bajokat gqn^olóra vette 

Befzédéthoz^ájok illyen formán tet te: 
Meg-vallom hogy fzánoth állapototokat* 

De nints erőm hogy el-fordittsíim kártokat* 
Hanem ha erőnkét edgyüve kaptsoljuk 

„így talám a' rétről a' vad kant ki«toJjuk; 
De ha tsak én magam állok vele fzembe 

Engemet~is talál temetni verembe 
Mert ámbár van efzem s' fzemes okofságom; 

De nints ahoz* val^ erőm 's bátorságom. 
Ö négy lábbal termett, én két lábon járok 

'S könnyebben el-ejthet /akárraeJJy kis árok 
' " " "" ' " \ ' / - Négy 
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Négy Iábn vadakra , nagy lábak kellenek: . 
Máfok hafzontalan lennének ellenek. 

Azt gondolám azért ha -helyben hagynátok 5 

Hogy edgy ülö nyerget fel-kötözök rátok; 
Annak tetejébe fegy.vereíiul ülök 

'S igy minden bizonnyal győzedelmet fzüJök; 
Edgy vas zabolát-is tefzek ízájatokba 

Mert nem tudnátok jól menni magatokba; 
De igy a' mint tetteik agy igazgathatlak 

Es igjr a* vad kanttfi 'meg.fzabadithatlak 
Mit tudának tenni! a' nyerget"fel-vették* 

Mert a* tsalárdságot még meg-nem fejtették* 
(Ki-is tette volna fel az ember felöl 

Hogy fzájában mézet hordjon, 's mérget belől ? 
Melíyik ló gondolta hogy hátira vette, 

Hogy magát edgy bajból moft másba ejtette ? 
Mellyik tudhatta azt gondolni elöre 

Hogy mi következik még abból időre ? 
Én fem" tudtam m&sKént.hanem;.é* példából 

Hogy mi kerekedhet ságy illyen tréfából; 
De snár moíl tanátsűl adhatnám a' íónak • 

Hogy foha ne hidjen a' ravate fzép fzónak; ^ 
Kivált ha a' ravafz edgyfzersmind hatalmas 

Arra bizni magát még inkább ártalmas.) 
Az ember a' lovon meg^üle begyefen , 

A' izogény Párs-is ugrált ISÍegédefen. 
Ei-jutnak tsak hamar a* vad' tanyájához 

'S az ember a* lovon kéfziil a* tsarához* 
Efzre vévén a' kan hatalmas Bajnokát, • ' . 

Fente" fegyverének mind élit mind fokát* 
Csattogtak fogai, a* fzeme fzikrázott, 

A' tajtékzó nyáltól mind feét álla ázott. 
Ki-állott Csatára; de hamar el-vefze; 

Minthogy neki fém volt az eröhez efze* ' 
. Az 
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Az ember? ellene éles fegyvert ránta? 

*S annak éli miatt tsak hamar lett fánta* 
Az máa edgy nyilat lőve vak ízemébe 

Hogy ugyan fzikrázótt agya velejébe 9 

*S nem bírhatván tovább férelmét febének, 
Vége lett a' vad kan bartzának *s éltének* 

Örültek a' lovak, 's az embert dirsérrék 
Hogy általa a* vad kannak végét érték*. 

Azonba a' nyereg m-eg-nyomta hatokat 
'S akarták terhétől oldozni magokat. 

Mondják az embernek hogy rólok Ie-Tzáljón, 
*S mint aan&k előtte tsak gyalog járkáljon ; 

De az fel-fe vette a* ló k&éftkat, 
Hanem tsak hatokon hagyta a' nyergeket j 

Azt adván okául, hogy fokát fzolgála 
Mikor a vad" kannal értek fzembe fzála* 

' '£ illyen jufson ma-is hátokdn -a' nyereg, 
Mellynek terhe miatt fok' pára kefereg. 

(Emberség-é máfon azért fegiteni 
Hogy azt hókig rabbá lehefsen ejteni *? 

- Ifío-é emberhez edgy kis fegittségért, 
A' nyomorultakon mindég húzni a' bárt ? 

Illik~é fzép fziíinel más nyakára hágni,* 
'S Ofztán a* mint tetfzik annak nyakát vágni* 

Il)ik~é ítéld-meg, hogy a \A kárára 
Jufson a' kövér rét z ízáotdk' vasára ? 

A' mi több j az ekét a' lóval húzafea 
'S legelő mezejét magával nyuzafsa ? 

. Ah ! már ebben nintsen edgy máknyi igazság: 
Ember vagyek ; még-is azt mondom, hogy gazság* 

i g a z , hegy edgy kevés jatalmat várhatott 
De érdeme felett-tsak nem kívánhatott; 

V a g y , ha kivánta-is nem adta tudtára 
A? Lóiiak. a mikoron nyerget t^tt hátára 
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'S így uints arra jtiís.a hogy mindig'terhelje 
Á' L<5 fem köteles hogy ötét emelje. ) 

Ha magam lehetnék birájá e* pernek; 
Kefztyübe kellene fúni az embernek. 

De már késő, és az iilyen főhajtások 
Ollyak, in int az álom-béli jól-lakáfok; 

Kés6 Innep után kalátsot kínvklm ; 
A' mint 3z ágy vetve van, tsak úgy kell hálíni* 

Hanem azt tanátslom a* nyomorait lónak 
Ha ranátsláfúmat gondolhatná jónak 

Hogy veísele edgykor az emberts hátáról 
*S gondolkozzon ofztán mint lehet 7 magáról, 

Edgynéhány izbe olvafott Póóts András Ur Verfein 
let illetodésboL 1787* die a o Stpt. £ . G. 

f lpégede t Andráfom! (mivel a' jót fzánni fzokáfom) 
JL Szivem el-annyira ízín mintha meg-esne magán 

A* mi te rajtadefett; liögy gyilkofodú Kegy efe ti lett f 

Kit köteles fzeretet hittel öledbe le-tert. 
Kit Te dicsőségnek tartál5 míg hív Feleségnek 

Színelhette magát *s így ki-nem adta fzagát 
Büzhödtt vérének 's méreggel tellyes erének 

Mint moír illatozik, hogy torodon torozik. 
Ah 1 veled a' mint bánt a9 Czirtze ! be fem mire nem fzánt 

Csók-poharat rágadot benne de mérget adott* 
lm1 az e£eti féreg! kibe lappang áspifi rr\éieg 

Hogy futögefge bókád' mennyi fok üfzköt okád! 
JSnnye be! gyáízós tdr, mellyet neked egy tüzes ©ítor 

Rófzfz Feleség okozott és temetésre hozott! 
E z , Fejedet vette *s híred' temetSbe temette; 

Mert betsed ám ha vagyán* már bé-gazólta nagyok 
En pedig itt téged' mivel ád-ki dühödt Feleséged 

Minthogy aem 'ksrefem , nem iefcel al-geícfem, 
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Úgyde tnidtfntzélC tett Te reád, míg tőrbe nem ejtett 
Olly fzövevényt font 's fzott a' Papi-Tárfak elBtt, 

Mellyel elé járult 's ugyan edgy Kajafásnak él-áruit 
HLcl Te levél galyibás, bár maga Lelke hibás. 

A* mivel ott rátolt, bizony 6 rnaga benne fülig vóít 
*S hogy Törvényt kerefett, tőrbe Te Lelked elett, 

ö h nyomorult ember! kit az iily Feleséggel az Ur véi% 
O P — P — mi találj:? itt ki reményié halált ? 

Hát ellenséged* neked a' te hites Feleséged 7 
Er re , ja j ! óh bei tsuda $ hogy vetemedni tüda ! 

Bennem ezenn a' Szív fel-forr mikor iily hamifan hí? 
AfzfzoByóm a* fene nyárs, nem pedig o fele-társ. 

ímhol az afzfzonynak neve kit tartál Liliomnak; 
Tor *s'to>> nem'fz^reto Délila * tőrbe vető* 

• Kit Te galambodnak néztél * mondhatni Saíbdnak 
Mert- hogy el-átt tőled tépte, körömmel öleű* 

S^íve kemény marván; mivel a* fíad-í^ vagyon árván : 
Ezt-is tépte yala míglen ölébe vaíá. 

így mivel 5 nem-foánt, mivel így meg-rontani kivántj" 
• Óh tsüda! mintmeg-öle tídgy fele Szívnek ole* 

Általa meg-líóltáí noha jó *$ hív Férfi a voltál 
A' gonáfz óídal-tsónt iily gónófzál pórig ónt* 

-Lám mi ez ? Az honnan nem félfz, meg-rontanak önnanl 
A* Kit ölelt Kebeled a' keié kardra veled. 

Hogy i Magad ingének fe hihetfz. igaz e' Magyar ének* 
Mert rajtad bé-telék a' mire Jbenne lelek* 

Példa Jehetfz immár! a' fziv gyakor ízbe niiként jár 
Szép rófzfzat ha veésd^ tárfa ha katzki leénd, 

E* meg-efett példánn, mélljr boldog az*, a'ki íanúlváfö 
Inthet máfokat-isj ebbe Tamafokat-h± 

Máft-is azért intvén $ mágam-is példádra tekintvén " 
Sorfod* tollra vevém V máfok' elébe tevém. 

Es mikor így fzánlak , immár íftennek ajánlak : 
Adjon az Lrr tö'bb jer tifzteletedre fölydt. 
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