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A 
A Gyümőltsökroh 

9 
leg-egefzfégesebb gyümSltsöfc közzé 

méltán fzámláltathatnak az eperj, tserefznyé, 
megygy, Öfzi-baratzkok, magvoktól el-vá-
16 fzilvák, favanjú almák, fzőllok 's a' t, 
Hálunk az aftaftájzt, pomagránátot., tzitro-
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tnot és narantsokat kevesen fzaggatják tulaj-
don fajaikról. — Tsak nem közönféges meg-
rögzött vélekedés ez a' Közfégben, hogy a' 
gyiimoits hideg-lelést okoz. Nem a' jól 
meg-értt gyümöltsöktöl, hanem a' fok kö-
vér hústól leli-ki a' hideg a' Magyart, melly 
ellen a' jó féle gyümöltsök még orvosságul 
fzólgálnának. — Ket hibában esnek tsak 
iiem rend fzerent az emberek a* gyümölts 
ételben. — Az első az, hogy ebéd és va-
tsora után fzokták azt leg-inkább enni, a' 
mikor a' gyümölts evés ha nem árt leg-alább 
keveset hafznál., . Ebéd és vatsora előtt en-
ni-a'jól meg-értt gyümöltsöket leg-egéfzfé* 
gesebb. Sok Sziilék úgy gondolkoznak, 
hogy talán menten meg-halnának gyerme-
keik , ha reggel éh gyomorra gyümöltsöt 
ennének; holott pedig fokkal hafznosbb Vol-
na nékik azt adni, mint kávéval a' nélkül 
is meleg véreket hevíteni. -— A' másik hi-

.fcaaz, hogy fokán a' gyümöltsöt meg lem 
mernék enni kenyér nélkül, holott pedig 
a'kenyér azt meg-poshafztja, 's meg-kese-
ríti a' gyomorban, 's következésképpen a.2, 
eméfztést is nehezíti. — Ide való az is,hogy 
fokán bort ifznaK a' gyümöltsre; tudni való 
dolog pedig hogy a'-viz a? gyümöltsöknek 
el-ólv&fztójok.— . 

Az 
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Az Afzfzomjokról. 
Felette nevetféges dolog az fok Férjfi-* 

jakban, hogy Ök az Afzfzonyokat örökös tu-
datlanságra büntetik, és nehezen fzenvedik , 
mikor ők a'tudományok által ékesítik elmé-
jeket. Talán tsak a' mi kevélységünk fzah 
nékik illy érzéketlen törvényeket. Mint-
hogy az Afzízonyok az ö kellemetes fzép-
ségekkel feljűl-múlnak bennünket, attól fé-
lünk , hogy majd elméjekkel is meg-halad-
nak. Valóban kevéssé értjük tulajdon haíz-
nunkat, mikor Őket gyengeségektől fogva 
a' puhafágnak , és a' bal-vélekedésnek fza-
badon néki botsátjuk! Azt kívánjuk tőlök, 
hogy okosok és virtusokkal ékeskedők lé-
gyenek , 's azonban nem fzólgáltatjuk-ki az 
eí'zközöket, mellyek által arra mehetnének. 
Hogy eshetik az meg, hogy illy rofzfzúl ne-
veltetik az emberi nemzetnek fzebbik fe- , 
le ? Hát ez'a' gyönyörű nem tsak azért terem-
tetett é , hogy tsak bizonyos ideig gyönyör-
ködjenek benne fzemeink, mint a' múlandó 
virágokban? Az iIlyen nevelés, meg-fofzt 
bennünket a' valóságos gyönyörűségektől, t i. 
az elmének gyönyörűségeitől, melly eket kós-
tolhatnánk az Ö velek való társalkodásban. 

Az igaz és valóságos böltseségnek ta-
nulása, a' jó könyveknek, olvasások által, 
úgy meg-gyökerezne a' virtus az Afzfzo-

F % R/ok- ' v. 
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nyoknak fzivekben, hogy fok panafzo^iol 
"s bajoktol meg-menekednének a' Férjííjdk 
JVlitsoda boldogságot kéfzítenének előre az 
Afzfzony oknak azokra a' bús napokra,mel-
jyekben többé" ízépségek által a' ízemnek 
nem telizhetnek. . Akkor az ö elméjeknek 
fzép tehetfégeik által, mind a'Férjfijak előtt 
kedvet találhatnának,:mind pedig únalmo-
kat enyhíthetnék. • 

Minden Szüléknek azért , valakiktől ki-
lelhetik , kellene taníttatni Leányaikat a' 
Históriára, Földnek le-írására, a- Bőltsel-
kedésnek könnyebb réfzeire, az Erkoltsi-
tudományra , és a Poelisre. Sőt a'kiktől meg. 
lehet, tanúitatni kellene veleka'Deák nyel-
vet is, a' melly minden tudománynak kúl-
tsa. E' mellett a' gazda-afzfzonykodást 's 
aizfzonyi munkákat is gyakorolhatnák. 

Miloíd.Scahftsburi azt fzokta mondani , 
liogy az Athmsok Istent-tagadók között 
íz int .úgy vágynák Fánátikusok, valamint 
a' Kerefztyének között; meít nekik is lel-
hetnek üres látásaik és képzelodéseik.. — 
Lehet valaki egy réfzről könnyen hívő, más 
réfzről pedig éppen hihetetlen. — Du Son 
híres Mekhánikus erősen hitte a' Noítrada-
anus'jövendőléseit , de azoknak , mellyek a* 
Sz. írásban vágynák hitelt nem adott. — 

Bel-
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Belgiumban is élt egy Zsidó, a' ki az Új 
Testamentomot fzorgalmatosan olvasta, de 
tsak a' Sz. János' Jelenésének adott hitelt, 
mert azt reményiette, hpgy az által ki-talál-
ja azt a' Filofófiai követ, melly által a' va-
sat is arannyá változtathatja, -r-

> -Érkőlísök' Egy&gyüfégek. 
Azt írja Baronius, hogy Damiani Péter 

Kardinális egynéhány fa kalanakat vitt aján- . 
riékba Vll-dik Gergely Pápáqak, melly eket 
maga kéfzített. —» Ebből meg-tetízik , (i) 
Hogy hajdan a'Szerzetesek, főt még â  Kár-
dinálisok is kézi munkával gyakorlottak ma-
gokat. (a) Hogy a' régieknek pgyűgyűfé-
gek fokát külömbözött a' mai pompától; 
mert ki merne ma fa kalanakat ajándékozni 
a' Római Pápának? -r? (3) Hogv á' régiek 
nem is voltak olly fiiínyáspk, 'mint a' mai-
ak. Tudni való , hogy kivált a' favanyú 
ételek úgy által-hatják a' fát, hogy dörgöíé-
sekkel is nem leliet róla le-mosni. — Lás4 
Leibnitz Y-dik Tómusát. 

A Kolumbus' útazása folytattatik. 
A' Szigetnek vizsgálására bé-küldetett 

két Követek vifzfza-jövén meg-beíz ellették 
JSolumbusnak, hogy mintegy 12 mprtt-

F ? föl. 
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földfekre bé-hatván, találtak a' Szigetbeii 
egy Várasotskát, melly állott ötven fa há-
zakból, 's lakoztak benne fok emberek. A' 
Főbbek közztiíök elejekbe ki-mentek, kar-
jaiknál fogva bé-vezették a' Városba; ott 
egy tágas fzobában magas fzékekbe ültették, 
mellyek állatoknak formájokra faragtattak-
k i , 's azután pedig egygyen-egygyen meg-
tsokolták lábaikat, 's némelly gyökerekből 
kéfzíttetett igen ízetlen ebéddel meg-vendé-
gelték. Azután á' Királytol 's némelly Főb-
bektől ki-kísértetvén, bé-mentek más ha-
sonló Falukba, is, és mindenütt nagy tiíz-
telettel fogadtattak. Felette fok madarakat 
láttak a' Szigetben, nevezetesen foglyokat 
és patsirtákát. Négy lábú állatokat nem ne-
velt a' Sziget, ki-vévén némelly néma ebe-
ket , mellyek teljességgel nem ugattak. A' 
Szigetnek földje elég termékeny v'ólt, 's né-
melly gyökereken kívül, mellyek a' Sziget-
ben lakozóknak kenyér gyanánt fzólgáltak, 
termett benne hasonló a' mi babunkhoz, és egy 
mag, mellyet Maiznak neveztek, és a' melly-
iiek igen jó íze vólt. A' leg-főbb kereskedések 
állott panfukból, mellyet az élő-fák minden 
munka nélkül önként termettek. Nem ta«i 
láltatott a'Szigetben lem arany, fem gyöngy, 
íem füfzerfzám, hanem a' Szigetben lako-
zók mutattak egy Bóhió nevezetű Szigetet} 

melly ben azok böféggel találtattak. El-vé-
gez-
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geste^ azért magában az Admirál, hogy oda 
for dítfa hajóját, és e' végre tizen-kettot a* 
Szigetben lakozók közzűl magával el-vitt, 
hogy azok előtt az esméretlen Szigetnek la-
kosi előtt, annál nagyobb., kedvességet ta-
lálhasson. 

Novembernek i j-dik napján el-indúlt 
azért Kolumbus, hogy a' BÓhíá Szigetet fel-
keresse, de erős Éfzaki-fzél támadván, kén-
teleníttetett a' vas-matskákat le-hanyni né-
melly aprói Szigetek köztt, mellyek egymás? 
köztt fél mértt-földnyi formán feküdtek. 
Ezekben látott fok élő-fákat; nevezetesen 
fenyőket, áloeseket's pálmákat. Nem la-
koztak bennek emberek, hanem a' Kuba 
Szigetének lakosi által fzoktak oda járni a* 
magok tsónakjaikon, hagy ott magokat a* 
haláfzathól táplálhassák, - a' kik a' nyers ha-
lakat, az élő-fákban termett pondrókat 
pók-hálókat is jó, ízűn megtették. Itt foga 
tak a' Spanyolok egy halat, melly hasonlít 
egy fiildő-malatzhoz í haláíztak némelly tok 
^ákat is , mellyekben jó féle. gyöxigyök ter-, 
mettek: • 

Novembernek 19-dik napján újra el-in-
dúlt Kolumbus a' Bóhió Sziget' keresésére; 
&e az ellenkező fzél miatt el nem mehettek. 
Ismét vas-matskákat hányt-le. Pinkon 
egygyik hajónak Kapitányja, a' ki leg-jobb. 
kéfzűl^tű hajón volt, éjifzaka eL4»,dúlt 
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ga egyedül, - hogy Kolumbust meg-előzhes-
se, 's a' ^Szigetnek kíntseit magának el-fog-
lalhassa. El-hagy attat ván azért Kolumbus 
egy gyík Társától, vifzfza-indúlt Kuba felé, 
's meg-fzállott egy más ki-kötő helyben , 
mellyet Katalinnak nevezett. Itt talált egy 
folyó-vizre, melly olly tifzfra vólt, hogy el-
lent nem állván két V három ölnyi mélysé-
g e , sl feneke világosan meg-látfzott. Kö-
zel hozzá látott ízörnyű magasságú fenyő-
fákat, mellyek akármelly hajónak árbotz-
fákúl fzólgálhattak, és tserfákat, mellyek-
bol defzkákat lehetett hasogatni. Minden-
féle madarak a' magok tsevegéseikkel an-
nyira meg-ékesítették e' helyeket, hogy Ko-
lumbus azt mondotta, hogy hólttáig való la-
kozásűl örömest e' Szigetet válafztotta vol-
na. Nem mefzfze oda talált egy hofzfzú 

, fajkát a' fzárazön, mellyben könnyen ötven 
emberek el-férhettek volna, noha tsak egy 
élő-fának torsokéból kéfzíttetett. Mintegy 
fzáz és hat mértt-főldeket mén vén a' Sziget. 
körül, el-indúlt ismét Bóhiót keresni, melly 
oda nem mefzfzire látfzott. Még távolról • 
látván azt; olly nagy hasonlatossagot látott 
benne Spanyol-Orfzághoz, hogy azt Hispáni-
olának, vagy Spanyolotskának nevezte, A7 

lakosok látván őket, mindnyájan él-futot-
tak , míg végre egy Afzfzonyt meg-fogtak, 
a'kinek arany pléhetske fiiggött-le az órra 

] J U " " 
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lyukáról. Ennek adtak némelly apró tük-
röket,'s egyéb tsetsebetséket's azutan min-
den bántódás nélkül el-bötsátották, hogy, ő 
általa a' többeket is édesíthessék. — Más 
nap tizen-egy fegy veres embereket küldött-
be Kolumbus a' Szigetnek vizsgálására. 
Ezek előtt is el-futottak a1 lakosok, míg 
végre egy Indus, a' kit . a' Salvador Sziget-
ből hoztak, fok jókat befzéllvén a' Kerefz-
tyéne&ről, hozzájok édesítette. Tökéllete-
sen meg-lévén a' felöl; gyozettetve, hogy 
ezek az' idegenek az Égből fzállottak-alá; 
minden módon igyekezték magokat velek 
kedveltetni, 's marafztották Őket, hogy to-
vább is nálok mulassanak. De még azon 
estve vifzíza-tertek a' hajóhoz, 's meg-be-
fzéllették Kolumbusnak, hogy a' Sziget ter-
mékeny , és annak lakosai ízebbek és nyá-
jasabbak , mint a' többeké voltak. Meg-
mondották azt is, hogy a' Szigetnek lakóji 
jelek által értésekre adták, hogy egy nem 
mefzfze lévő Szigetben fok aranyat fogná-: 
nak találni. 

El-indúltak oda Detzembernek i$?dik 
napján, 's mikor a' nagy ízéiben nagy .ve^ 
fzedelmek köztt hajóztak, el-bámúltak azon, 
hogy egy Indust egy tsónakbgín feléjek jőni 
láttak. Ezt bé-vévén hajójp^ba , némelly kis 
ajándékok által magokhoz édesítették, 's 
leg-előfzör a1 Szigetbe őt' fzáliították-ki, 

:< ' F ^ ; Tsak ... 
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Tsak hamar a' Szigetnek Katzikja, vagy 
Királyja, némelly mezítelen emberekkel a* 
partra jött, á' ki is a' többektől egy arany 
pléhetske által külömböztetett-meg. Ez a* 
maga kezeivel jelt adott , hogy ezeket az új . 
embereket oltalmába, fogadja, és hogy fen-
ki nékik \leg-Jrissebb hántásokra is nem lé-
feen, —. 

Detzembernek i$»dik napján az Admi-
rálnak hajójába ment, kísértetvén két fzáz 
emberektől, a' hol némelly ajándékokat 
adott néki Kolumbus ; mellyeknek .látásokra 
felette igen bámult; és azokat nagy pompa-, 
val vitette, maga előtt. 

Detzembernek 24-dik napján ízéinek 
erefztvén vi^orlájit, el-indúlt Kolumbus Pwíí? 
ta SanSla felé: Igen tsendes idő lévén, 
Kolumbus alomnak botsátotta magát. Az 
alatt eg) "udatlan Hajósra bízattatván a' kor-
mány, nem fokára egy kpízikl^ által hajó? 
törést f?envedett. Fél-éforedvén Kolumbus, 
látta a' fzemlátomást való vefzedelmet,. 's 
azért is a' hajónak terhét a' tsónakokba há? 
nyatta; de még is meg nem menekedhetett 
volna, hanemha a' Szigetnek Királyja fok 
vad-embereket küldött volna apró fajkákon 
fegítfégere , kik a' hajónak minden terheit ki-
hordták a' Szigetbe, és azokat nagy huíeg? 
gel őrzötték. . 

Meg-fzeretvén Kolumbus ennek a- SzL 
getngl^ fqldjét, kíváfit ott egy |ci,s falutská% 
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építeni , 's azt új lakosokkal meg-telepíteni; 
annyival inkább , hogy a' Hispániolának Ki-
rályja, önként öfztönözte ötet arra , azt re-
ménylvén, hogy így a' fzomfzéd Szigetbé-
lieknek prédálások ellen magát könnyebben 
oltalmazhatja, Kolumbus, hogy annál na-
gyobb: betsületet fzerezzen magoknak, egy 
ágyú golyobist neki lövetett a' meg-törtt 
hajónak, 's azt egy lövéssel által-lyukafztot-
ta a' Szigetben lakozóknak nagy tsudálko-
zásokra, a' kik úgy nézték őket, mint Ég-
ből fzállott embereket, kik bírnak az Égnek 
tüzei vei. Kolumbus tehát tettetvén mint-
ha tsak a' Sziget'Kírályjának kérésére tsele-
kedné azt, egy Vár forma erősséget építte-
tett az által-iyukafztatott hajónak fajiból. 
Meg-rakta azt ízükfeges elefégekkel, fegy-
verekkel, ágyúkkal, és három Tifztek alatt 
harrrűntz-két embereket hagyván ott, viíz-
fza-indúlt Európába Januáriusnak 4-dik nap-
ján, 1493-dik Efztendöben. 

Nem kevéssé indúit-meg Kolumbus e* 
hajó-törésen, 's nem lévén már több egy 
hajójánál, minthogy Pinkon el-vált volt tck 
le, attól félt, hogy ha ez is fzerentsétleniil 
talál j á r n i ú g y foha fem léfz abbén módja, 
hogy az új földnek fel-találását a' Spanyol-
Orfzági Királynak hírül adhassa. «,— 

(a'többit máskor.) 

. Bárá 
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Báró Trwik Fyidrik életének Históriája, 
- Mctgijarúl, # Németül III, Kötetben. 

• A3 Magyar fordítás is, de kivált az ere-
deti Német munka, minthogy Előfizetésre 
botsáttatott, fokkal esméretesebb a' Hazá-
ban, hogy fem mint hpfzfzú kihúzással ked-
veltefnünk keljene. -—Külömben is a' kik 
e' Könyvet még nem olvasták, kevés hafz-
nát vehetnek annak, ha rövid fummában 
elő-adnánk is, mitsoda nagy kedvességben 
YÓlt qlőízpr ILdik Fridrik előtt, hogy vite-
tett azután a' Glátzi Várba, miképppn fzök-
détselt ott , míg végre Schell Kapitánynyal 
ki-fzökött; miként bujdosott azután Lengyel- : 
Orfzágban, rnitsqda nagy fzereiitséré kapott 
Pétervárában, mennyi fpk baja volt Béts-
ben, végire miképpen ásta. a' fold alatt való 
lyukakat a' IVÍagdeburgi tömlotzben. — Il-
lendőbb és' hafznosabl? léfzen egy két fzó-
yal azokat a' fzókat illetnünk, mellyek e' 
külömben mú)%tfagos könyvben az, ártatlan 
erkölcsöknek vefztegetésékre fzólgálhatná-
nak, — Minden jó Kerefztyén íajnálhatja, 
|iogy B. Trenk vagy két helygn Szent Pál 
Apostolt fantastának nevezi azért, hogy a' 
Római Levélnek "9-dik Réízében haragnak 
edényeiről emlékezik; hifzen néki mint 
Evangélikusnak tudni kellett volna, hogy 

ott " 
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ott nem fzóll Sz. Pál az- örök válafztásról. 
— Könnyű Sz. Pált fantastának nevezni, 
•s a' Kerefztyén Vallást rágalmazni, minek-
utanna az úgy'nevezett' erős Lelkek annak 
felleges ErkÖÍtsi-tudományát még gyermek 
korokban ki-fzívják, 's azután úgy kevély-
kednek véle, mintha tulajdon okosságok ta-
lálta volna azt fel. ' . 

Nem kellett vólna, B. Trenknek az 
ISTENt ergrimmigte Zeíaóthnak az-az, 
ki-mérgesedett ISTENnek nevezni azért, 
hogy a' mondatik róla, hogy az Atyáknak 
álnokfá|okat meg-bünteti a' fijakban. Min-
dén nép ollyan, mint valamelly különös fze-
mély. Hányfzor nem lakol pedig a' Vén-
feg az Ifjúfág' vétkeiért ? 's miért nem lehet-
ne az ISTENnek is valamelly népet osto-
rozni , az ö tulajdon bűneiért, kivált ha a' . 
űjak ízint ollyan feslettek, mint az Atyák 
voltak. : . 

Nem lehet nagy fzomorúfág nélkül „ól-
vasni azt is, hogy a'III-dik kötetben újra elő-
hozza azt , a' mit írt &\Mdtzedóniai Held-
jéhen , a' hol Sz. Dávidot Selmának, úton-
álló latornak, és leg-nagyobb Gonofz-tévő-
nek festi-le. Ha B. Trenket a'Vallásbéli gyü-
lőlfég zárta vólna a'Magdeburgi tömlötzbe: 
ném tsudálkóznánk rajta annyira, hogy er-
re vetemedett; de most mit vétett néki Dá-
vid, hogy az ő martzonglásával könnyítette 

• töm-
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tzömlötzöztetését? Jobb lett vólna, ha az 
51-dik 's más Czép 'Soltárait, mint Mendel-
fon, fzép Német versekbe foglalta vólna. — 
Két okokért mondja Dávidot felmának. Az 
első az, hogy a' fogoly Ammónitákat ftiréfz 
alá vettette. 2 Sám. 12 •• 31. E' tsak azt té-, 
fzi ;hogy a' kik alkalmatosok voltak a' mun-
kára, némellyekkel fűréfzeltetett, másokkal 
pedig mefzet égettetett, 's a' t. A ' másik 
oka pedig az , hogy Saulnak hét Fijait fel-
akasztatta tsak azért, azt mondja B. Trenk, 
hogy az Orfzághoz ne juthassanak, a Sdm. 
SI. De ebben is fokkal ártatlanabb yólt Dá-
vid , mint B. Trenk abban!, hogy Hazájának 
el-árúlasával vádoltatott. 

1 Tudni való dolog, hogy a' Gibeo-
niták mesterséggel tsalván-meg Józsuét, arra 
vették Öt', hogy állandó frigyet kössön ve-
lek , a', melly fzerént meg-maradjon életek. 
Az egéfz nép esküvéssel ígérte, hogy meg-
őrzi .e' fzövetféget, ném tsak valamelly 
meg-határozott ideig, hanem mindörökké. 
A ' minthogy a' Gibeoniták, minden hábor-
gatás nélkül békességben éltek Kanaánban, 
izintén a' Saul' uralkodásáig. — 

2. A ' Szent írás nem említi másutt; 
hanem tsak ezen a 'helyen, még pedig itt 
i s , tsak kevés fzókkal, mit tselekedett' lé-
gyen Ő velek Saul Király, „ Azt mond-
ai, ja , hogy ő a' maga nemzetéhez való vak 

„ buz-
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„ buzgófágból igyekezett az ő romlásokra, 
,, fokakat meg-öletett f úgy hogy az Izrael' 
,, femmi Tartományában nem lehetett ma-
„ radások. " Ebből tsak azt lehet ki-hoz-
ni, hogy Saul a' Gibeonitákat el akarta tö-
rölni, azoknak a' maga birodalmában ma-
radást nem akart engedni , ezt pedig tsak 
azért, hogy a'maga nemzetéhez, 's Vallá-
sához való fzeretetét meg-mutathassa. Ha fza-
bad nékünk a' Szent Histórikusnak hallgatá-
sát némelly hozzá vetéssel ki-pótólnunk, 
hitelesképpen fel-tehetjük azt, hogy Saul meg-
ölettetvén minden Papokat és lakosokat, 
kik 'találtattak Nób Városában, ezen kegyet-
len fententziát ki-terjefztette a' Gibeonitákra 
is, a' kik fa-vágók, es víz-hordók voltak 
á' lator körül, gyanakodván azon, hogy ezek 
is a' Papokkal egy gyet ertettek. Azután a' 
latort által-vitetvén Gibeonba, ott is meg-
ölettette réfz fzerént , réfz fzerént pedig el-
feélefztette a* Gibeonitákat , kik ezen Város-
ban , és annak vidékin találtattak. Azok-
nak barmaikat, földjeiket, 's egyéb jófzága-
ikat el foglalta, 's azokkal a' maga újait megr 
gazdagította. Hihető, hogy Saulnak ezen 
tselekedete a' Vallásnak fzinével fzépíttet-
vén, fok egyéb Izráeliták is a' Királynak 
példája által árrá indíttattak , hogy ezzel az 
idegen, de a' Zsidó Vallásra állott nyomo-
fúltt néppel embertelenül bánjanak. Hihe-. 
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tő, h o g y a z ő f o k fzenvedéseik 's keserves 
panafzaik után is, nem találtak fenkit, a'ki 
nékik pai tjokat fogta vólna, vagy a' rajtok 
véghez vitt igazfágtalanfágot helyre hozta 
vólna; minthogy a' Király , és az ö fzólgáji 
voltak az Ő nyomorgattatásoknak fő okaik, 

(a' többit máskor.) 

A' Találós Mese vólt Kdpofzta-fő, 
a' rejtett Szó BoVSÓ, mellyben van orsót, 
boryfó, — — 

Találós Mese. 
Három az én ízűlöm és a' melly időben 

Származom az ágyúk zúgnak a' felhőben. 
A'leg-gyorsabb fzelek' fzárnyaikon járok, 

Kísérik lépésim' pufztítások 's károk. 
Meg is.fok hetyt nékem azt a' tifztességet 

Adják, a' melly illet Püspök' 's Érsekseget 
, Rejtett Szó. ' . -

Sok Vitézek hajdan'mikor meg-ütkoztek, ' 
Engem' is mint hafznos köntöst fel-őltöztek. 

"De tsak a'fegyveres házakban látfz már ma, 
Pogány Isten' neve hét lábamnak hárma. 

Négyre fziikféged van házad' fedelére, 
Háromban akadhatíz Apostol' nevére. 

Négy végsőre íokan fok úton Jiétnek, 
De cl-tévelyedvén oda nem érhetnek. 
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