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A méhékrői tett jegyzések folytattatnah. 

kár a' méheknek jó rendbe fzedett köz 
Társaságokat j akár pedig az Ö munkájokból 
bé-revö hafznot vegyük góndolóra: minden 
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módón nagy okunk vagyon a' bölts T e r e m -
tőnek hálá-adással való magafztalására. — 
Alig van egy-egy gazdálkodás' neme melly 
kevés gondra több hafznot hajtson mint a' 
méhéfzségs Azt írja Christ a' Rodheithi 
Prédikátor Úr, a' kinek a' méhekről írtt 
hafznos munkáját, nem fokára egy érdemes 
Hazafi, Magyarul fogja ki-botsátani, hogy 
a''ki a'méheknek jól gondjokat viseli, hu-
fzon-öt kasból minden'efztendőben bé-vehet 
fzáz ötven Rh. forintokat még pedig úgy, 
hogy egyet fe öljön-meg. — Mert nints na-
gyobb'háládatlanság mint ezeket az érttünk 
fáradó munkás férgeket meg-ölni, a' mint 
fzoktak néki jótétekért még fok Méhéfzek 
fizetni. Miképen lehessen pedig őket mé-
zeknek felétől, vagy- a' mint az idő hozza 
magával harmadától meg-fofztani, iigy, hogy 
telelni való magoknak is maradjon, arról 
fzóllam fogunk alább, minekutanna előbb 
némelly Jegyzéseket téfziink terméfzetek-
ről. —• •—: . 

Minden kasban háromféle nemeik ta-
láltatnak a' méheknek; az első a' Királyné, 
vagy Any a-m éh; a' második a' dolgozó mé-
hek ; a' harmadik a' herék. . A' Királyné a* 
fő fzemély minden kasban , ez a' többeknek 
Generálisok, a' melly nélkül az egéfz íereg 
el-pufztúlna vagy femmivé lenne. Olly ter-
mékeny ez a' Királyné, hogy egy fertály 

- , efz- . 
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efztendö alatt harmintz ezer új méheket (zá-
pon t. Formájára nézve, külömböz a' töb-
bektől, fokkal nagyobb Y nemesebb tekén-
tetű. A' fe je gömbölyebb, órra rövidebb, 
álla és fogai be felé hajlanak, úgy hogy a': 
munkára alkalmatlan. A' fzemei, valamint 
egyéb méheknek, fárga fzíni'iek, fzörokkel 
bé-fedeztettek, és fok ezer apró tüköröts-
kéből négy fzeg formára palléroztattak-ki, 
hogy a' világosságot mindenfelől bé-vehessék, 
és éjtfz.aka fzint úgy mint nappal láthassanak. 
Szárnyai ollyan nagyok mint a' több méhek-
nek, de testének hofzfzúságáhozképest igen 
rövidek, úgy hogy a' repülésre alkalmatlan. 
— Mikor rajt akar bocsátani, előtte való 
nap jelt ád az egéfz kasnak, hogy az új ra-
jok ki-menéshez kéíz üljenek. A' fzavának 
hangja, ez , frwí, tűt, tüt , meflyet a' figyel-
mező Méhéfzek, nyóltz lépésnire meg-hall-
liatnaki Ez a' hang nem a' fzáján, hanem 
sl melye felől lévő fzelelő lyukakon jo-ki, 
mellyeken a' levegő-eget bé-fzívja és Id-ad-
ja. — Minekutánna a' dolgozó méhek a' 
következendő raj íz ám ára el-kéfzítik a' tzel-
íákat, vagy fzobátskákat; mind azokat fór-
ra járja a' maga, test-Őrzojinek feregekkel, és 
bűléjek téfzen egy-egy tojást. Abba a' fz o-
bátskába pedig, melly a\következendő Ki-
rályné fzámára pompádon el-kéfzíttetett, 's 
melly a' többeknél nagyobb, ollyaij tojást 

B a , téfz-
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téfz-le, a' mellyböl Királyné válik. «— Nagy 
kérdés ez a'Terméízet-visgáló Bőltsek élott, 
miképen érezheti-meg a' Királyné, hogy 
most ollyan tojás van nála, mellyböl Ki-
rályné vagy Anya-méh léfzen ? Többnyire 
a' Tudósok abban az értelemben vágynák, 
hogy mindenik tojásból válna illyen Király-, 
né, és tsak a' tágasabb ház, 's a' nagyobb 
gondviselés téfzi ezt Királynévá. De így is 
éppen meg-foghatatlan a' terméfzet az ö tes-
tének alkotásában; hogy ö a' munkára al-
kamatlan, az igazgatásra pedig, és a' több Ki-
rállynéknak meg-ölésekre alkalmatos légyen. 
— Közönséges vélekédés az emberek kö-
zött, hogy a' Királynénak nints fúlánkja: de 
fzint úgy van mint a' többeknek, hanem 
igen ritkán él vele. Egéfz óráig is el-tart-
hatja öt' -valaki kezeiben, fímogathatja, 's 
meg is fzoríhatja, 's még is fúlánkját ki nem 
botsátja. fzint úgy láttatik tudni, hogy az 
egéíz kasnak meg-maradása ö tőle függ, az-
ért is igen nagy gondja vagyon életére. Va-
lamint a' több méheknek fúlánkjok, úgy a* 
Királynéjé is hasonló egy vékony fűréfzhez, 
mellynek mind két óldalról tizen-öt horgats-
káji vágynák, 's be felé hajlanak. Ez az oka, 
hogy a' méh azt, a' tömött húsból vifzfza 
nem húzhatja. Ha pedig a' fúlánkja a' test-
ben marad,. úgy meg-fzakad a' méreg-tartó 
liójagotskája is, melly a' belső-réízekkel 

egye-
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egyesült , és ezt tsalhatatlanúl követi a'méh* 
nek halála. De mikor más méhet ízúr-meg 
fúlánkjával a' méh, minthogy annak teste 
igen gyenge, abból fí'iréíz formájú fúlánkját 
többnyire mindég épségben húzhatja-ki. 

Melly hagy lzeretettel 's tifztelettel vi, 
seltessenek a' méhek az 6 Királyné]ok eránt, 
az éppen le-írhatatlan,. Ha a' Királyné va-
lameljy fzerentsétlenségből meg talál halni, 
fem nem efznek, fem nem dolgoznak , ha, 
nem többnyire vagy el-fzéledijek, vagy éhhel 
halnak-meg; hanemha már a' más Királyné-
jok ki-kőlt tojásából, a' nielly korul ízorgal* 
matosan esdekelnek. Ha meg-esik, hogy 
télben igen kevés mézek vagyon: magok 
nem efznek, tsak hogy a'Király nej oknak lé-
gyen elég, úgy hogy fzokfzor tapafztaltak 
a' gondos Méhéfzek, hogy minekutanna 
minden méhék már éhhel meg-döglöttek,,az. 
után is él még a' Királyné nyóltz kilentz na-
pokig , mellypk után többnyire búváb%n hal* 
meg, • Hogy a' Királynénak különös test-őr-
zöji légyenek, az is tagadhatalan; minden* 
Jcor körülötte vágynák, és valahová megy 
mindenüvé el-kísérik. A' Királyné többnyi-
re mindég a' kas' közepében a' legrbátorsá-
gosabb helyen vagyon, és ritkán, is lehet 
egyébkor látni, hanem mikor tojni indul, a' 
melly is leg-inkább dél előtt esik-meg tizen? 
egy óra tájban, minden kísérőji utánna men? 

B 3 nek., 
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nek, és írundén módon néki hízelkednek. 
A' dolgozó méhek, még az utat is nyalják, 
mellyen által-ment Királynéjok. A" Király-
né is igen nagy fzerettel viseltetik a' több 
méhekhez, Gyakorta meg-áll a' dolgozó 
méhek között, 's fzeretetének jeléül nyelvét 
ki-nyújtja, és azoknak fzájokat 's nyelveket 
nyalogatja, 

A' második nemek a' méheknek, a' 
kefék/ Ezek fejekre 's melyekre nézve na-
gyobbak a* Királynénál, de hátúljok fokkal 
kissebb, és nem ollyan hegyes. Fejek göm-
bölyűbb mint a' több méheké, a' fogaik pe-
dig aprók és laposok. Nints femmi fúlánk-
jok högy azokal a' több méhekben kárt he 
tehessenek. Sokan tagadják , hogy ezek a' 
herék ejtenék a'Királynét teréhbe, noha 
Reanmur ezt maga tapafztalása után bizo-
nyítja; de tsak ugyan tagadhatatlan, hogy tsak 

"ezék egyedül hímek a' méh-kasokban, és 
hógy-ítemző tagokkal és magvakkal bírnak, 
Mivel ezek minden munkára alkalmatlanok, 
és tsak a' többeknek keresményekből élnek ; 
úgy látfzik, hogy a' bölts termeiket meg-
nem Szenvedné őket, hanemha fzükségesek 
-volnának ideig a' Királynénak tenyéfzövé va-
ló tevésére. Reaumür azt írja, hogy vala-
mellyek egyfzer a' Királynéval közösülnek , 
azok mind el-vefznek utánna; azért is a' 
népes kasokban illyen herék ez erek is talál-

' tat-
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tatnak. :A' hidegtől igen félnek; azért is 
rend ízerént a' kas' t közepében a' Királyné 
mellett tartózkodnak , és tsak a' melegebb 
órákon jonék-ki a' kasból. Ezek a' herék 
rend fzerént Majusban kelnek-ki tojásokból, 
és már Júliusban, vagy Augustusban a' több 
méhektől meg-ölettetnek, vagy pedig ki*ye-* 
rettetiiek, es többé vifzfza rjein botsattatnak. 
Meg.es íkj hogy ha tavafzfzalrofzfz idők járnak 
a' méhekre, es kevés mézet gyűjthetnek; akkor 
fokkal elébb is meg-ölik a" heréket, íot az 
0 fel-gerjedett haragjqkban, még a' here to-r 
jásoknak is nem kedveznek. Vágynák olly . 
jnéh-kasok is , m#llyek nem örömest . lép-f 
nek erre a' méfzárlásra, hanem a' heréket 
egéfz Októberig is kó%óttök fzenvedik, 
Minthogy pedig egy herének tartása, melly 
tsak tsupa mézet eCiik, tobbenn áll mint 
három vagy négy méheké; azért is nem árt 
ha illyenkor a' Méhéíz gazda maga ingerli-
fel a' méheket a' heréknek kitűzésekre. Mint-
hogy azoknak fúlárikjok nints, és úgy bán-
hat velek a'mint akarja; igen jó lel/, ha. 
egynéhányat közzűlök maga kexével meg* 
t'sonkít,. vagy meg-véresít. A' méhek lem-
mi bénnákat 's tsonkákat magok köztt meg-
nem fzenvedvén, az illyeneket elöfzör meg-
ölik, V azután az épek# is közzűlök mini-
den irgalmasság nélkül k i r ü z i k , 

B 4 A' h # 
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A' 'harmadik nepiek a' méheknek, a* 
dolgozó méhek, mellyek feni nem hímek, 
fem nem nőstények, Igen tsudálatos testek-
nek alkotványa, mellyet hofsfzán kellené 
le-ímnnk. Az órrok, mellyel á' mézet- hord-
ják nem lyukas, a'mint némellyek gondol-
ják , hanerri meg-van rakva erős fzőrökkel, 
mellyekkel fok- mézet fel-nyalhatnak; úgy 
hogy ha valaki egy népes kas' elébe nyóltz 
ítfze mézet tőlt-ki egy tálba, azt egy nap 
alatt mind betakaríthatja. Mindeniknek 
négy fzárnya, 's hat lábai yagynak, mel-

% lyekkél élnek a' virágoknak bérhordásokra. 
»Ezek a' leg-fzámosabbak painden kasban, kik 
a' munkát magok köztt fel-ofztják> Némel-
lyek kivi'ií, mások belől dolgoznak, Nér 
mell) ek izobákat tsinálnak, másQk azokat 
pallérozzák; némellyek a' lyukakön ítr ás ál-
nak, nemgllyek első lábaikkal öfzve-fogódz~ 
nak, és egy hofzfzú lajtorját tsinálnak, hogy 
a' teréhvel haza "jövő méhek az Ő hátakon 
fel 's alá járhassanak. A' mellyek a' mim-
kára ki-kiíldetnek is , azok közzűl is némel-r 
lyek mézet, mások viafzt, - mások vizet, 
mások ragadó fárt hordanak. A' melly úton 
el-mentek, még a' leg-fi|riíbb ködben is 
vifzfza tudnak azon menni egy mérttíoldnyi-, 
röl is, úgy hogy egy lépéssel is tovább nem 
mennek. Szorgalmasos gondjok vagyon fÖr 
képen a' tojásokra, azokból ki-költt apró 

fér-
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férgetskékre, kiváltképen pedig következen-
dő Királynéra, a' melly körűi való fzqrgak 
matosságok le-írhatatlan. 

Vagyon nyelvek is, a' mellyet pk egy-
más köztt jól értenek, Sokfzor lehet tapafz-
talni hajnal előtt, hogy azok, kik a' lyuka-
kon őr-állók, ha látják piposlani a' hajnalt, 
le-ütik fejeiket, fzányaikat pedig ki-terjefzt~ 
vén, nagy rúgást tsinálnak, 'hogy a' nyúgoT 

vók fel-ferkenvén dologra (lessenek. 
A' nu életeknek hofzfziiságát illeti; né, 

mell) ck ugy vélekednek , hogy két 's há-, 
rom efztendeig el-élnéR ; de a5 leg-kqzönsé-
gesebb 's t§lám leg-igazabb vélekedés az , 
hogy a' melly méhek ez«rí a' .nyáron rajzat-
tattak, már ái' jövq nyáron ; vének lelznek, 
és Augustus' -vége előtt nagy réfzént meg-
halnak. De az Ő -halálok által, minthogy 
igen fzapprák j nem léfz' femmi fogyatkozása 
a' kasnak, ha tsak a' fqk rajzás által nagyon 
meg nem ei'őtelen|ttetett. . i 

A- mi a' hói ttákat illeti; azoknak el-te* 
metésekre fordítják aVmeleg esős napokát. 
Két három méh még-fogjá á? hólttat , 's vi-
fzik a' lyukra , 's ott más méh, vagy ha egy 
nem bírja, ketten is megfogják , es mint-
•egy tizen-öt lépésnyire' elérepülnek vele, és 
ott a' földre botsátják. De . mihelyt az idő 
fel-derűi, a'temetést félbe fzakafztvan fziik-
ségesebb munkájikhoz látnak. ( a? többit 
w4skor.) 

B 3 Rcih* 
Jelzet: T, 
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• Rabner' Szatirdji vágij is gúnyoló Befzé-
dei, Gellértnek, fdelelő Bálvány Vig £?á-
tékával együtt. Fordította Sz, S, £f. 
Pofonyban 1786. " 

Hogy ezen Könyv' Fordítója Hazájának 
's fziüetett nyelvének nagy fzeretője légyen, 
lei mutatja mindjárt az első levélen, a' Ha-
zához intézett érzékeny verseiben, — Ha 
pz előtt tsak htífz ejtendő vei így kedveltet-
tük volna feűletett nyelvünket, most talám 

, meg-vólija az, a' mit Óhajt Veisemek vé-
gek f e l é ; . . ' 
Nagy hafznára vólna ez a'te nyelvednek, 

HogyhaMagyarül kén folyniT örvényednek. 
.Polgár, Katona, Pap azonn fzóilanának, 

Úgy több kedvellőji nékie volnának. 
Ha Rabnernek ezen egynéhány Szatirá-

jinak által-rólvasás.ok talám nem kedv éltetné 
magát úgy mindenekkel, a' mint azt Rab, 
nertöl várták / vólna 5 vígafztalásokra lehet 
az, hogy az Ánglus és Frantzia fordítások-
nak js éppen e' lett forsok; a' mellyböl a' 
láttatik következni; hogy nem a' fordítás 
egyedül annak oka, hanem az is, hogy Rab-
»er nem annyira különös elméss ége,mW ki, 
vájt a' Német nyelvnek munkájiban tűnd'ök. 
lő ritka fzépsége által érdemiette betsületé-
mk nagy réfzét. A1 Víg-játék' elejibe né" 

melly 
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m e l l y jegyzéseket tett a' Fordító a' Magyár 
Versek' nemeikről, Különösen tetfzett né-
künk ebben az, a'mit ír a'Magyái; Vers-
fzerzésnek régiségéről. A' Magyar Versek-
nek már nagy kedvességek volt Atilla ide-
jében. Ezt bizonyítja Priskus a' Kopítántzi-
nápólyi Tsáfzárnak Atillánál , vagy Etelénél 
lévő Követé y a' ki írva hagyta, hogy mi-
dőn Etele afztalától, a'hol ő is jelen volt , 
fel-kőitek, két Magyar ember bé-lépvén á" 
Palotába, az Etele győzödelmeiről 's hadi 
munkájiról verseket éneklett; a' kiknek ének-
lésekre az Ifjak örvendeztek, az Öregek pe-
dig, a' kik már fzólgálatra alkalmatlanok 
voltak,: könyveket Csorgattak « Azt írja 
Gdleótiis Mártzius Matyas Királynak 
Könyv-ház Őrzője, 's mindennapi afztalí 
Vendége, hogy mar gyermek korában az 
illyen Vitézi verseknek hallgatásokban oíly 
figyelmetes vólt, hogy mind ételéről mind 
italáról el-felejíkezett, 's kéfz lett vólna az-
okat estig is hallgatni, a' melly indulatot 
benne vitéz Atyja gyönyörködve fzemlélt. 
Ez a' Gálcótus Mártzius Mátyás Királynak 
jelesebb mondásait egy könyv etskében öfzvc-
fzedvén, ennek tizen-hetedik Szakafzában 
azt írja, hogy Király korában is ezt a' Csó-
kást Mátyás mindenkor meg-tartott"a. „ Szűn-
„ telenűl úgymond a' Király' afztalánál mély 
„ és okos dolgokról vetekedés tartalik, 

„ vagy 
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#» vagv pedig valami tifztességes dolognak 
említése vagyon, avagy versek énekel. 

„ tetnek; külömbb-kiilömbbféle Musikásai 
3, 's Lantosai vágynák, a' kik a'nevezetes 
„ Férjüjáknak tseíekedeteket Magyar nyel-. 
„ ven íz (Intelen énekelik. Ez a' régi Római 
„ ízoká? ú. m. mostanában íz állott Ma-
M gyarokra* Mindég valami jeles lett do-
„ lóg hozatikelö , fzerelmes versek pedig 
„ igen ritkán mondatnak, hanem többnyire 

a' Törökök ellen viseltt viaskodások, 
„ viadalok és ütközetek ízámláltanak-elo , 
,, nem is bárdolatlan befzéddel. ~ -r-* •—* 

Ha Mátyás Király' idejében tsak húí% 
Hazafijak éltek, vólna ollyak, a' millyek ma 
fzámosan vágynák, kik t. i. Anyai nyelvek*-
pallérozására egéíz erejekkel törekednek: 
ijgy talán a' Magyar Litprátura leg-virágzóbb 
vólna ma Európában. Mindenek meg-vall-
ják , hogy abban az időben nem találtatott a' 
Királyok köztt Mátyáshoz fogható, fem vi-
tézségére , fem böltseségére, fem a' tudomá-
nyok' (keretesekre nézve.-— A'Budai Könyv-
tár tsakiiemleg-első vólt; 's a' Magyar Monár-? 
Mának egyik határa vólt a' hóltt Tenger, á' 
másik pedig az Adriátikum. —-De nagy hátra, 
maradásunkra lett a'több okok köztt Eleink? 
ngk a' Deák nyelvhez való fzeretetek, —, 

La 
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La Science du Gouvernement par M, de 
Real Aix la Chapelle 1760. 

Jz Igazgatásnak Tudománya. 
A' Törvények nem valamelly vál-, 

tózó vagy bizonytalan fundamentorrío-
kon 's a' Nemzetségeknek bal-vélekedése-
ken , hanem állandó 's változhatatlan funda-
mentomokon építtettek. Minden embere-
ket köteleznek azok , 's a' Királyok is fert-
kit azok alól ki nem vehetnek. Azoknak 

' hűséges meg-tartásokban áll egyedül a' kö-
zönséges boldogság. 

Az igazgatásnak jósága abban áll „ 
hogy a' jó rend virágozzon minden Társa-
ságokban. E' vólt a' Teremtőnek is tzélja 
abban, hogy a' Törvényeknek elementumo-
kat, vagy kezdeteket bé-írta az embereknek 
Lelkek-esméretébe, 's egyfzersmind Tör-
vény-izéket emelt-fel minden Lélekben, a' 
melly által ö maga fzünteleri ítéltetik. A" 
belső mardosás, melly a' bűnnek követke-
zése, büntetéssel fenyegeti ötet; az öröm 
pedig, melly az ártatlanságnak gyumöltse, 
a' reá következendő bóldogságnak záloga. 
De ha az ember fik# e1 belső bíréhak fza-
vára, és ha a' jó rendet nem akarja meg-tarta-
ni, akkor az Örfzágnak, Vagy igazgatásnak 
kell azt meg-zabolázni, és á' bőlts • törvé-
nyek által illendő határok köztt tartani. 

Azt 
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Azt mondja Reál, ezen Könyvnek író-
ja l hogy egy réfzröl a' félelem, más réfz-

• í'oí -a* nagyra vágyás vólt a' Társaságoknak 
fzerzöjök. Szükség vólt úgymond meg-
fzorítani a' fzemélyes fzabadságot, hogy 
a1 közönséges fzabadság annál ízélesebben 
ki-terjefztessék, és Urat kellett az embe-
reknek válafztani,hogy a' fzólgaságot el-
kerülhessék. Ez által az állapotoknak kü-
lömbözések 's egyenetlenségek nem tsak 
hafznos, hanem el-múlhatatlanúl fzűkséges 
is lett. Mikor a'bőlts Igazgatók alatt min-
den tagok el-végzik kötességeket: akkor 
mindenféle állapotok azon egy tzélra töre-
kednek, és mint a' kerekségnek fúgárai a' 
közép pontban, úgy egyesülnek az igaz-
íágnak 's jó rendnek fzeretetében. Vala-
mint a1 terméfzeti Törvények; úgy az Or-
szágoknak is fzabadon hozott Torvényjeik 
fzükség hogy erre a1 tzélra vezessék az em-
bereket, — — 

Azután az egéíz Világnak Históriájára 
fordítván fzemeit a'bőlts író ; fzorgalmato- : 
san visgálja a1 bőltsebb népeknek törvénye- ' 
ket 's jó rendeléseiket. A' fok hartzoknak j 
's vér-ontásoknak Históriáji úgymond nem 
egyéb, hanem a' bolondságnak 's az embe-
rek' nyomorúságaiknak 'fzomorú táblájik. ! 

Az ő törvényeik 's igazgatásoknak módja 
pedig , az Ő bőltseségeknek 's boldogságok- , 
nak bizonysága, ..... ' 

. ' ' ' • Ama 
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Ama régi Kérdésre; Mellyik a? leg-
jobb Igazgatás' neme? azt feleli fok jegy-
zései után a' bőlts író; hogy fem a' fzabad-
ság fem a' tirannusság vagy kegyetlen ural-
kodás nem fzűkséges következése egyik 
Igazgatás' nemének is. A' bolts és jó Fe-
jedelem alatt fzabadság találtatik a5 biroda-
lomban; ha pedig az Igazgatás' és Törvé-
nyek' ki-fzólgáltatások réfzre hajló, akkor 
a' Tirannusság uralkodik a'Köz-Társaságok-
ban is , a' hol ez még rettenetesebb mint 
a' Monárkiában. 

A' más Levélen adott Találós-mese 
vólt Levél, a' Réjtett-fzó Borostyán. E*' 
télen nyáron zöld, 's a'Vitézek'hartzaiknak 
tzéljok. Ki-télik belőle a' többek köztt: 
bor, ros, tábor, nóta. 

Találós Mese. 

Mi vagyunk forrási minden bőltseségnek, 
Tanít óji okos és vad nemzetségnek, —» 

Sok Pajtások vagyunk mi egy kereseten. 
Ketteje efzköz vólt ama nagy eseten, 

Mellyet egy fzép gyűmÖlts' látása okozott 
'S Jó íze a' földre igen mély gyáfzt hozott. 

Ma is vígan hordja minden fzív jármunkat; 
De ki vakul hifzi tsapodár fzavunkat, 

'S Azt 
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'S Azt az okosságnak fontjával nem méri 
Minaet is el-ront az 's vefztét is el-éri. 

Rejtett Szó. 

Mikor a' hegyeken a' fzőllök megférnek 
Jó fegédje vagyok a' munkás Vintzlérnek. 

Igaz Magyar nevem' öt betű tsinálja, 
Folyó-vizét bennek Borsod meg-találja. 

Négye nagy betsben van Svajtzernél V Bel-
gánál. 

A ' négy végsőt láthadd minden fzegény 
háznál. 

Itt az is , a' minek ha tartnak fzereted, 
De még is másképen intézed, életed'. 

A' két végsőből fok éh has étkét várja, 
•Két fzélsővel telik a'Király kints tárja. — 
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