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tfőlt Bétíben 12, Decemberben 1787, 

OvzdiuMl fordított dl agy a* 

Pénelopénak Ulijzfzhez küldött Levele* 

TTTol ragy? Pénelopéd Levelet küld nékedUlifzízesí 
_^JLJL Yiiifza ne küldj Levelet % viízfza de jönni fiefs. 

Melíy gyí&Slségesvolt a Görög Afefzonyi népnél ^ 
Trója , le-dolt^ máítán; mert Tála buöknaVoka^ 

Vajha ! mikor Latzedéraonhoz jött Paris hajókkar,; 
' Vert€~le volna habok* tornya parázna fejét. 
Moíl »• h«gy SÍZ éj múljon 's gycrfabban fufson előliem* 

Nem forgatna guzsált özvegyi bajba kezem*, 
Mindenkor többet ^ miut yólt 9 vefzedelraed ijefztetc. 

Gondos féléfsél "tellyes a z , a Jd fzeret. 
Trója miképrr fog tsapni reád, jStt hánfzor eföembe! 

E s mindég halovány Hektori névre valék; 
Antilokuít, némely ha befséite, hogy Hektor el-ejté, 

Szívemet Antilokws nagy dqbogésbe veté. 
Vagy pedig Akhilefl — képző — Pátrokias halálát 

Monda; féltem hogy az véled-is úgy ue tegyen* 
Tl.époleinus* vérét ? haliam, hogy fzárpedon Öntéi 

üjjan TIépolemus.gondjaim Önti reám. 
Y y y y 1 • Sz<5- 's 
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«1H %$ • - Sö£ 
Szóval: akár kineft a* Görögökből vefzte fülembe 

Ere ,, keményété teftem' halálos hideg. 
ügy de jutalmat adott Sziíz hűségemnek az Iften; 

El hitefení 5 noha már Trdja le-romla tövig* 
Iftenek áldozatul vefzik a* nyert hól-mit az hámból* 

'Vifzfzst fzerentse vitéz férfiatokat adá* 
Afzfzonyok., hogy látyák Urokat,fűABUík az oltárt* 

Mimién Trójának vége: befzéllik ezek. 
A* vécék bámulnak ezeu5 *s a* gyenge fzűzetskék^ 

Nyillik az Afzfzonynak nofe fzavára füle* 
Vannak kik bor ivás közt, borral azafztalon irván* 

Mázolják Tróját 5 fefíik az hartznak helyét: . 
Itt fzaladott Szimois vize, volt itt Trója határa $ 

Itt fel öreg Priamug láttatos háza kelé. 
Erre tohaíit az erős Akhiles ~5 tlifzfzes amarra $ 

Itten vérbe kevert Hektor ugratta lovát. 
Mindeneket hittanul ííefztprtul magzatod 5 és $$ 

Hiveti mindeneket i*ékem4& által adott. *. \ ' 
©mondotta, mídon álomíiak ereízkede RhézuSj. 

Nyújtott néki miképp álmát erőkre díídád. 
Es tárfpdj Bkmiédes, hogyan küldöttedé kímlö 

Dólene Plútóhoz s törte meg igy az hitét* 
Hát meftél^ óh tollam igen feledékeiiy UÜfzfzes! 

l Rbózus népe között éjtzaka tenni tsátát ? 
Edgy* tárfad- lévén annyit kontzolni-le mertél ? **; 

Akkor ugyan gyakran voltam Vizedbe tudom/ . 
Borzadozott teftem mind addig* in égien $ hogy itteö 

Megtartott, értéé, nagy viadalmas er&d« 
Ügy de mi hafznot adott.nékem Trójának halála?. 

t Sirba magától bús gondjaim' húzta taláin ?, 
Éppen nem, *Öt még jobban bokrozza gyötrelmim* 

Vált hamuvá (t«domazt) Trója* de kéfik Útatfi.. 
Kintsgn azért nytigíom* Máfoknak T&oja, le-romlott 
w„ - Tsafc 
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Tsak nekem all, mert nem jö haza keáves Utamí 
Trója helyén moft már vetemény zöldellik > azonban 

Sárgúlyán érik 'a adja kafzára nyakát, 
A' fzántó botlik gyakran holt teftbe vasávoI> 

A' ház, melly földig roskada, fűbe bukik. —-' 
Hát győztél, 's még fem jöfz? áh' értz fzived Uiiféfze*! 

Mert késői, éppen item tudom aniíak okát; 
Edgy-két rend íráft mindénkor küldök: ürefsen 

TSllem nem mégyen bár.ki vetödjen ide. 
Mindeniket kérdem: nem láttod~é/fzivem Ulifzfzeft 

Mond-meg, ha látthattad, mint vagyon?él e nekem? 
Vettem fzdba Pilont a táellyben iiralkoda Nefztor, 

Mindjárt adta (de neín vitt bizonyosra) fzavát* 
Kérdeztem Lat2rédémónt-is bufulva'felőlied; 

Hafztaláh j ennek fem volt feleietje velÖs,— 
Áh de bolond! voltam, vefztét TfYojának óhajtván^ 

HafznQsb volna, ha még é l n e d 3 okádna tüzeu 
Mert tudnám* líol légy; tírak az hartznak vakra YeteaáS 

Kotzkáját félnem, *'svdlüa, ki félüe velem.; /. . ' 
JM&ft minden rettent, noha nem tudom? efztelenl hogy 

min f- • *" * - ,: / 
Rettegjek; gondom tengere tnefzfze terül; 

A> Földnek, 's víznek fok féle vefzélyi, Üögyadhak, 
Gondolom, olly hofzfzu kefedelenifiek okot* 

Ezt mikor én vélem nagy tartozáfad okának 
Lenni, talám idegen riit fcerelembfcn hevulfe. 

El-mondod^melly tsitf Hölgyed van néked, hogy S tsak 
Pozdorjás kotzot nyújtani <> 's rágni tanóit. 

Semmi legyen mind ez , tsaljon-nieg vélekédéfem* 
Kívánom, kibánj jönni\ ka jönni lehet* 

Engemet íkáriús, mint Özvegyet íjnfzol, hogy adváa 
Vég butstit irékéd $ máshoz ejréfzfzem hitem; 

Unfzoljon; de tiéd marodok, megélek, Uüfzfeesí 
Yyyy%' *fc 
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785 $ & 4fc $ g 
E s T e niarádtfz mindég Pénelopénak Urai 

Hajlik-ii édes Atyám* fel-hevült akaratja fzemérmes 
Kéréfemre$ 's tovább nem fzaporitja fzavát* 

Dalikon és. Számusbul költ fok fajtalan Ifijak 
Ráni esnek; kéfziil rofzra vezetni kikü 

És minden tilalom nélkül házodra rohannak ," 
így annak gazdag kintse torokba fzajfcad. 

Pifzándert, Polibuft, nem fzükség hozni Msdónteft9 
Fosvény Eurimakufir Antiqonfsal elé, 

[S máfökac a' kik mind távúi, létedbe ki-nyujtyák 
Bátran, véreddel fziílt vagyonidra, kezek. 

Kóiáús Irus-is igy, igy végre Melanthius, a' kik*.-. 
Pénzedbül hafokat5 's torkokat egyre tömik. 

Házodnál félénk egytigyilségbe nyomorguak 
Hármon erp nélkül: én; fiad; édes Atyád* 

ITeíemakuft téliem, m i n a p i n tsak nem ei-olték-
Kéfö fzániiéka mikor,; menni Piloqha> jvalá^ 

lilének, engedjék: mikor éltünk végire fzállunk* 
Nyomja fiunk hidegült két fzemeinkre kezét* 

Kztet vén dajkád, kivánnya Filetzius eztetf 
Ezt a' fertvéfek Páfztora várja velem. 

Már Láértes ö^eg; fegyverhez karja nem illik> 
$rfzágu»nk (nem lel fzilft erejébe reményt. 

TelemgfcaMnég máft kél vafiag erőbe ( tsak éljen ) 
Moft hát Atyának gondja fegitse fzegényt* 

Ellenségeimét nékem fint» ííjddom el-üzni 
J5j Tej legyél védőnk, eddig.is a' ki valál. 

Azí gondold tsak hqgyel áad, a' ifinek hartzra n&vefztS 
Szép tudományt talled kellene venni, *s erou 

Láértesue tekénty 6 márholdaklik — Atyádnak 
; .Nem j6nnél e' fzemét fogni-bé fzíyem { haza ? v 

Öfz hajjal (hiddj) födje találfz moft engemet* a" ki 
« .i^válóftdkpr g^yeííge Menyetske valék, 
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A' fzerélmts JPáfztvr. Fárad %6 Ocu 1787. 

* * " ' • 

(íT^ Örökké fzerentv$éden ligetek 
O ' Mellyefeet és foha fe felejthetek. 
Itt efett az hogy az élsS fzerelem 

Nyilaival nieg-roatotta kebelem. 
Itt efett az hogy edgy kies i&'öbm 

Dsphnét, Daphnéf láttam leg-elsö'be*-
Itt efett az hogy edgy halmon' le felé 

Félénk er£m gyenge teílét.emelé! 
O mit fzenvédek ától fogva 

Hogy fziveraet érezem fogva* 
Ti tsemeték *s bokrok tudjátok 

Mert titkaim bizom reátok, 
Hányfzor jirok 's kelek köztetek 

' A ' miólta fzegény fzeretek. 
; Bátor a* gyümoltsöb magofok 

Kik után halztalan kapdofok* '•> 
i Bár látom Daphné gazdagságát ; '-

''S- fzegény £»fom alatsonyságáfc, 
: Bár 5 edjgy nagy gazda Leánya 

*3 az Apámnak,nints'húfz báránya:. 
I Bár hellybe hagyom értelmemet 
j* Tsak nem enyhítem feberoe?. ' 
i Tsak fzeretnem kell virttífait 
| . , Szelídséget 's nyájas fzavuit, 
I Efl könnyeibűlni ugy láttatom 
i. Ha felolíe gondolkozhatom. 
f .0 ti mezők *s fáradt ligetek ' ; ., 

A' tél jól téfzen ti veletek. 
0 ti árnyék* tartott Levelek 

Titetek^í-is el-temetnek a' fj&elek, 
Q fák kik hiven feólgáíátojc, 
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Már a' télnek nyugodalmát várjátoki. 
Hát ha mindent meg-tjyugtat a* té l ; 

A* gyötrődés én bennem fel-kel ? 
* Hát ha minden kéfzűl pihenni * 

Bajra kell nékem fel-fer^enini ? 
Hagy Illenek ! éltem vezéri 

Kiknek titka Lelkem eáméri 
Ti kik hí? fziveraet Iáttyátok 

Daphnénak tudtára adjátdk. 
Hogy nagy neve V kíntsei között 

Szívem edgyikbe fem ütközött* 
De fzelidségét 's jámborságáí 

Tifzta fzive, arány oíságát, 
Ártatlan fzeme tekintetét 

; Ember fzeretö terméfzetét, 
Ifiiíd az imádáfig tifictelem 

*§ Tsekélly verőmmel énekelem* 

I 1* I I I U l «»*•"• ' l l>,.J IWII,IIHIIJ< ,. IN U l t I I l.ll>l II MH.lW I, III llll III HIHIHI f i ,III ' | l l l l I I " i l j lH . I n » 

/ • " ' • • Tndofitáfoh 

Hitefzegett;~ Nemes Vitéz' Andrásnak hitetlenül 
el-hagyatott Hites-tárfa N. ^fdliánna, a' Nemes Kó-
losvári Difi rituális Tábla Torvpnyea rendi-fzerént . 
adatott Levele által 9 azon fenn nevezett Férjét , 
mint a* ki tö'lle hitetlenül meg-fz&kött, h Lengyel 
örfzágnak Krakkó nevű Várófsában újra meg-háza-
fodván titkos hellyeken lappang 5 vifzfza-hivattattya 
és tölle való el-válafztatását kivánnya* 

Mely 
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Mely ve'gte ezen N« Diftrictualii táblának fzö-
kott Törvényes rendi-fzerént költ perbe idézS vé« 
gezéfe által, tigyan ezen Fit ez- András vifzfza hi
vattatik, kinek ezen foIJyo efztendőben i . October* 
töi kezdvén 90 > máfadfzor 30 és harmadfzcr-is 30 
uafok batárofbttak a* vifzlza-jSvetelre , feleletre ^ 
vágy magamenteiére. — A? Pernejt pedig folytatá
sára az ide-való Szegények Prókátora Sala Mihály' 
Ur rendeltetett. 

Bétsbén a5 Vetemény áttzában (gtcmf ©affe} 
íaió Matériálifía Babits B* János adja ezen jelen*' 
tés által az E. Közönségnek , különösön a* gazda
ságot űzőknek , és Fo-fzületéfíl Nemefségnek, tuí* 
tokra: hogy & ezen efztendŐre a> Ló-here és min
den egyébb vad fő vek nemeinek "magvök bSvségejs 
meg-izerzéíe iránt gondoskodott ; mivel jnár tüdvíL 
vágyba az a-béli gazdaságnak nagy hafzöa. Ö az 
emiittett magból bőven frfg Magyar Tseh Lengyel 
és Morva .Orízágokba feólgáltatni efztendŐt által $ 
ha valaki azáltal próbát tenni* vagy annak már hafz-
»os tétele mánn azt bővebben mivelni fzándékóz-
váft, a* végre ibálla bizonyos rendelését téfzi: mint* 
hogy S már fók efztendöktSl fogva meg-győzetett 
az irátit, hogy a* Helvetzia és Baváriai íó-here fii 
mag, a' ízántáf ideéig nagyon megszűkült $ kivált 
ebben az efztend&ben * midőn az ár-vizek által ab
ban fok kár .tététett* '-*- így kéfz 6 azoknak-is mér-
fékiétt árért ízólgáltatni, kik tsomoftol^tolle vásá* 
*oIváa# az4kal úaagok^s kereskedni 'kívánnak, -
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75» 'tö£ ^ ^J^ 
&ó/ , a 'Kurir. 

Áz©fl fzokás, melyfzerént eddig a*" nfi É. 01-
vafoink kőzzül fokán minten előre való fizetés-nélküt 
újságokat kaptának vala* édgy, jelertféfekre ? ninta 
Hiod , hogy el~ne töröltettefsék; vagy az Ujság-íré 
fciiüdenkor annyi kárt'fog vallani^ hogy utoljára fi-
zethetetlenné lévén , az ifíáíoban ittarad a' Deres 
Paripa; azért Xérettetnek előre a' mi E . Olvafoink^ 
hogy módot kerefsenek a' pénznek előre való fel
küldésére ; mert külömben könnyen meg-esbetnék* 
hogy a* Bétsi Fo Pofta Hivatal újságot nem küldene,. 
Azok , kik- a* fizetett akármely módón az Irpnáí té* 

'.tetik vagy téfzik-le, aáok mindenkor ezt túdofittsák* 
ba valamely, Ujság-levelek vagy eKvéfzet, vagy a-
kár minemű bajok találna az Újságokkal lenni; a* 
Sík pedig pénzeket a* PoíiCHivataíők által a1 Bétsi 
Fo Poftára küldették, azok mindenkor edgy kis,Deá
kul > vagj§* Németül irt leveletskéjekkel a' B. P-oííí 
Hivataít kerefsék-meg. Ezen Efztendőben fo^on ta
láltattak ollyonak y kik fel-irtanak vala nékünk » ! 

'hogy a' Pofta Hivatalnak a** pénzt a' fel-küRésre áltál 
adták , és njságokat ném kaptának tolunk. Mi azt 
ntxn vísgáljuk ki4 volt már ezen pénz el-maradá»ának 
óká ; de azt'tudjuk 5 hogy nékünk kezünkhez nem 
küldetett, 'és még-is fokoknak ingyen az újságot el
küldettük ; de ezután ezt tselekednünk .lehetetlen ; 
mert az Ujság-íronak akár pénzért akár ingyen küldje 
valakinek az Újságokat 9- a' mi az Etáriutüé meg- í 
kollázs izetni. • ! ' • ! 

' ' '* Í 
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