
209 

X I V . L E V É L 

Kőtt Komáromban , Pünköst Havinak 
19, Napján. 

Shakespeár jubileumának fotytatdfa. 

E« [Ukezdették a'Procefsiót egynehány igen 
pompás ruhába Öltözött tántzos Személlyek, 
Ezeket követték a' Nimfák, mellyek- az 
íitat kiilömbb külömbbf'éle virágokkal meg-
hintették. É' meg-lévén, elő-jöttek ennek 
a' Nagy Poétanak mi»den Víg-játékjai az 5 .. . 
rendjék fzerént. A' Ieg-nevezetefebb Sze* 
méllyfk minden Víg-játékból Procefsióban 
m e n t e k a' záfzlók után, mellyekre a' Víg-
játéknak neve arany betűkkel fel vólt varr-
va. Mikor mind ezek el-mentek a' Nézők 
előtt; meg-jelent Thália eggy igen pompás 
gyözödelmi-fzekérben húzattatván. Öt kö-
vették a' Múzfák, Vénus, a' Grátziák, a® 
Nimfák , Dríadefek, Faunufok, 's egyebek, 
a' kik Shakespeárnak ki-faragott 's előttok 
vitetett képét énekléfekkel követték. Ezek 
után következtek Shakespeárnak Szomorú-, 
játékjai , mindenik az ő záfzlójával és Hír-
mondójával eggyütt. Élő-állottak nem tsak 
a' főbb Személlyek, hanem az eda meg-

M. &jüj. IV. N; O kí-
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kívántató efzközök is bé-vitettettek„ így 
p. o. Makbeth Szomorú-játékban a' Bofzor-
kányok mellett láttattatott a' nagy vas-fa-
zék is; Coriolánusban az ö fegyverekkel 
rneg-ékeíitetett íatora; Rómeóban és julid-
ban az utólfónak fír-halma, 's a' t. A' 
Uus Tsdfzáf Szomorú-játékban megjelen-
tek a' Porofzlók és a' Sas , és Corioldnus 
mellett "fok Római Dámák az ő rendes öl-
tözetjekben, mellyek ennek a' Vitéznek lá-
baihoz borultak. Az ő fátora és a' Júlia 
íTr-halma titkos machinák által éfzre-vehe-
tetlenül mindég elore-tafzíttatott, úgy hogy 
minden akadály nélkül folyt ez a' pompás 
Procefsió; mellyét bé-rekefztett a' Metyo-
mim győződelmi fzekere, mellyet a' leg-
nagyobb Vitézek húztak , 's mellyben álltt 
eggy gyönyörűleges' Szűznek képében Mel-
poméne, eggy hegyes dárdát tartván jobb 
kezében. —• A' leg-utóllo Scénája ennek az 
örökké emlékezetes Jubileumnak, a' halha-
tatlanfág' templomát ábrázolta-ki. Itt is en-
nek a' Nagy Poétának remekjei által látfz-
ható rajzolatokban láttattattak a' templom-
nak oltárán. Középben állott a' Shakespe-
árnak emlékeztető ofzlopa, abban a' nagy-
lakban V formában, a' meilvben áll az a' 
Weltmünfter' templomában. Ekkor, ide gyűl-
tek a' Grátziák, Nimfák a' magok kofzórú-
ikkal, kiüömbb külömbb féle virágjaikkal, és 

: ezt . 
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ezt az Angius Népnek el-feléjthétetleii Pol* 
táját fok víg danláfok és tantzoláfok között 
nieg-kofzórúzták, Az előtt is ugyaílj dé 
kivált azólta, olly hagy tiízteletet mutatnak 
az Ánglufok Shakespeárhoz, hogy annak 
nints femnrii határa. Az útfzák, vendég-fo* 
gadók, Kávé-líázak, fok helyeken az ö ne-
véről neveztettek: az 6 képe riiájd minden 

"háziiál találtatik y és az o áítséretére kéfzít-
tetett danlokat fújják a' Parafztok a' tsap-
fzékeken* — Olly nagy kedvefséget nyert 
Garrik ézén Jubileumja által az egéíz Ánglus 
Nép élott, hogy a' következendő télen is-
mét kívánta a' Nép , hogy Londonban jád-
ződja azt, 's olly telhetetlen vált annak né-
zéfébört, hö^y azon a' télen és távdfzon ki-
leritzvéri hétfzér kellett egymás után jádzani* 
mindenkor majd fzámlálhatatlan fokafágnak 
jelen-létében. Eggy bölts Utazó, a 'k i ak-
kor Londonban múlatott, azt írja j hogy 3 
hufzon nyóltzfzor látta egymás után, de min* 
denkor olly eleven gyönyöriiféggel, mintha 
lég-elÓfzör látta volna. — Most újra azzal 
tifztehk az Ánglufok e' Poétának halhatat-
lan porait» hogy a' leg-pompáfabb nyomta-
tásai 's drága metfzéfekkel botsátják-ki mun« 
káit 2ó. Kötetekben, 's minden Kötetnek: 
az árra 6. Sterling. Még is többek talál-
tattak 10,000. ElÖ-fizetőknél. — Kedvei 
Hazám! mikor jutfz ennyire? 

O a ÍVÍ* 
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Negyedik fotyó-vize Magyar Orfzdgnák, 
Száva» ' 

Éred ez is Carinthiában a' Cécii hegyek 
alatt, 's el-fzakafztja Magyar Orfzágot Ser-
viától és BofzniátóL Nem foly olly febes-
fen mint a'Dráva, és tsak egynehány ér-
tendőktől fogva tétettetett hajókázhatóvá a' 
Felféges Királyi parantsolatok fzerént. A' 
folyáfa tart majd két fzáa mért földeket, ' j 
kiilömb-féle fzigeteket tsinál: mint p. o* a' 
Metubarist, Sziffzeket9_ Ágrám mellett, éi 
az úgy neveztetett Tzigány-fzigetet. A' 
fzéleísége Bfódndl, fzáz hatvan ölnyi. A' 
Száva és Dráva között lévő köz-föld. a« " 
zért is nevezetes , mert a' Törökök itt tábo-
roztak 1687-ben, négy fzáz ezer emberrel, 
í ^ - b e n ProfeffzorBacqiiet és Ábbás Gf«-
ber, a' Királyi parantsolat fzerént le-ment 
a' Száván fzintén Belgrádig , kífértetvéa 
eggy tizenkét ágyús," és más két eleféggel 
rakott hajóktól, hogy a' víznek térméízeti 

. folyáfát ki-tanúlják, és némellv Geographiai 
Jegyzéfekét tegyenek. Úgy gyanakfzik Pró« 

- feílzor flacquet Úr, hogy az a' fik mezofég, 
melly a' hegyektől környűl vétettetik, mel-
lyek Friaultúl Dalmátzidnak mennek, on-
nan pedig Bulgáriának, és 'Sófia mellett a* 
Hémust tsinálják , ez a' nagy fik mező úgy 

mond 
- V'. . • • 1 
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mond, hajdan eggy igen nagy tó vólt, melly 
a' következendő időkbén Bulgáriát es Ru-

. Biéliát el-borította, Magyar Orfzágot pedig 
és Illiriát termékeny főiddé tsinálta, , Hihe* 
tővé láttatik tenni ezt a,' vélekedést az, hogy 
ha bizonyos mély légre a' főid itt körűi be-
lől áfattatik, igen fok kővé vált tsigák ta-
lakatnak, jgrám alatt, kivált °fefanorat% 
és Belgrád köztt, a' hol a' Dunába ízakad, 
fok tserfak és egyéb-féle fák is találtatnak 
a'víznek fenekén , mellyek el nem rothad-
nak , noha már hihetőképpen eggynehány 
ízáz efztendőktőj fogva ott hevernek. E-
zek a' fok fák ,a' hajókázást vefzedelmefsé 
téfzik, -T- Míg Bófzniát a' régi Magyar Ki-
rályok bírták, vóltak itt nékik ezüst és réz-
bányájik : már ma nints ott egyéb vas bányá-
nál, de az is roOTz, íjiert fok rézzel elegyes, 
•— Nevezetes ennek a' bőlts Terméfzet vizs-
gálónak az a' Jegyzéfe is, hogy a' vízi-kí-
gyók , ( colnber natri#) minden efztendőben 
őíTzel a' Török birodalomba mennek telelni, 
's tavaíTzal viffza jönnek, Hihető, hogy a-; 
zért tselekefzik ezt ezek az oktalan állatok, 
mert ott/ a' fűrü erdőkben alk'almatofabb te? 
lelő-helyek efik» Bővölködik a1 Száva fok 
jó ízűi halakkal. 

Említést érdemel még Magyar Orfgágt 
nak folyó vizei között a' PQpefi melly 

y 0 , . 
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red a' Carpathusból; kerefztiíl megy a' Szg. 
pífségen, Y íz akad a' Dunavetzbe, melly 
Magyar Orfzágot Lengyel Orízágtól el-hafit. 
ja , és azután foly a' Weichfelbe. Ebben 
a'Póperben igen fok PiCttrang.ok teremnek, 
jnellyek bé-tsin áltatva meffze főidre el-kül-
tettetnek. Nevezetes Vároifik ezen, Szom-
latksh], ( Georgenberg ) melly igen fzep ki-
es h e l y e n fekízik négy yárofok között, úgy 
mintFölk, Poprád, Matzdorf, és Michtls-
dorfközött., Négy yáíarok esnek benne, mel-
iyek're, kivált Liptó Vármegyéből meg-jelen-
nek. Különös jó gy ólt? és váfzon keízíttetik 
benne. Egynehány" efztendőkkelje? előtt Lk-
\ieman eggy könyv-áros bóJtpt állított itt, 
~s a' jó Koíiy vekel kezdetté fzapprítani, melly 

. nem keveíet Volgáit a' Lakotoknak ki-pal-
lérpzáfokra. Bár minden nagy Várofokban 
yalameily érdemes Hazafi ezt tselekednél 

a. 'Késmárk r ( Caeíareo fprum) eros 
$s fzép Város a'• Karpiatus hegy alatt. Itt 
vólt Tekolinek eggy igen fzép Palotája, 
melly kettős kő-falakkal vólt be-kerítve, 5* 
tornyokkal meg-ékefítve, de már ma azt 
lehet rá írni: Nos quoque florüimus, fed 
fios fűit ilh caducus. A' régi Historiku-
sok nem győzik ennek pompás voltát ma-
ga fztalni, — Az a' vastag torony, mellyel 
í$33t 'Sigmond építtetett^ most tömlötznek 
í piríttatott, — A' leikek' fz4tt?4 3500. 

5* Vtod-
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3. Pudlein , ezt 1412-b en *Sigmoncl-
tette Királyi-várofsá; de 1442-ben , a' több 
S z e p e í i Várofokkal eggyutt el-zálogofította, 
és így Királyi fzabadíagának keyés hafznat 
vette, A' város tojás-formájú, bé van ke-
rítve kővel; a' felfö kapunál vagyon a' Vár,; 
az alfónál pedig a' Piaristák' Klastromjqk, 
eggy két tornyú és rézzel bé-fedett templom-
mal , melly a' városnak nagy ékefségére 
vagyon. , . , 

-4. Luhló, eggy várral eggyütt, melly 
ugyan ezt álnevet vifeli ; 's a' kettő koztt 
vólt eggy fa-híd; ez is eggy vólt a' 'Sigmond' 
Király által el-zálogofíttatott tizen három va-
rofok közzűl. 

A' Találós Mefe vplt Affzonyi-kön§> 
húttcttds; a' Rejtett Szó Hdló, mellyből 
ki-telik hó, ló. -

Találós Mese. 
, ; • : ' • • • 

En tudok olly házat hol nem kell kmts, fe 
ruházat, 

Tűz fe tefz ott foha kárt, fem hideg abb* 
nem árt, 

Mellybe ki bé-mégyen, fzükfég ízemé nyit-
va ne légyen; 

" Mert ki beléje íiet, vak , buta, néma liketa 
Martosról. Édes Gergely. 
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Rejtett Szó. 

Én a' ki magamban nagy kártékony vagyok, 
Tanúlóknál harmam' betsületi nagyok. 

Három végfőm gazda alTzony oknál kedvei 
. És az Uraknál is nagyon kellemetes. 

Szigetről. Gáti István, Nov, Synt, 

^ Dió fának Sír alma* ' 
Orfzág útja mellett plántáltatott árva, 

Noha femmi vétkem, még is a' nép járva 
Engemet ha fzemlél, tüstént, és nem várva 
Kővel, avagy bottal férteget nagy ártva. 

Hlyen Büntetésre méltók tsak a" latrok, 
• Vagy máfok'jófzágát em'éfztő tolvajok , 

Kiknek az előtt is, míglen a' hóhérok 
Kínjára jufsanak, már rofízúl van dolgok. 

Nem vétettem foha femmit én fenkinek, 
Hanem h§ állítják vétkül valakinek, 
Hogy efztendő fzerént bőven mindeniknek 
Gy ümőltsöt hoz mint én,'s kedvez kinek kinek 

Lám ez előtt midőn jobb idők valának, 
Kérkedékejn fége ez vólt ríiinden fának , 
Sok gyümőltsel eggyik hogy ha gazdájának 
Kedveskedett, amaz gazda ? alBonyának. 

Akkor a' majorost örvendeteíséggel 
Megdítsérvén Ura minden tehetséggel, 
Gy umőltsös kofzomt kötvétt íietséggel, 
Az oltárhoz vívé Istenes hívféggeL 

, . ' Ke- . 
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Kevély áz Olaj fa fzép köférfegében, 
Alma, és körtvélj fe terméke nyfegeben 3 

Vas-villa támáfztjá erötlenrégében, 
Hogy kárt rie vallhafson jó egéfzfégében, " 
• Még is ha az elfő nem ápolgattatnék, 
Körtvélj, és Alma-fa nem támogattatnék, 
Maga gyümöltsétől ina fzakafztatnék, 
Meg-halván az után ki is vágattatnék^ i 

Az AÍTzonyi rend is tőlem jó példát vett, 
Mert igen ritka vólt, ki anyává nem lett, 
Piatanus is fzépen terebélyefedett, 
Hévfégben árnyékos nyúgovást engedett. 

Én is dió gjümőlts fának mon-dattatoip j 
Ha méltán a' többi közzé fzámláltatom, 
Azokhoz hafonlót.mivélni láttatom, 
Széles levelekkel flpidön boríttatom. 

Most ritka efztendő-bő termékenyféggel, 
Alma, Som , és Szőlő nintsen békeíséggel, 
Hideg a' Baratzk fát nagy kegyetlenféggel 
Meg-far.yargattatja, ,'s ei-véíz íietséggel, 

O én gyámoltalan fzerentsétienfég^g. ̂  
Született Dió-fa, ím' melly nagy ínfijgrey 
Jutottam azért, hogy kellemetefségre\ 
Való gyümöltsöket fzülök illy veíztfégre3 

Tudják-meg t'sak máfok,kik hafonlóképpen 
Gyúmőltsö/nek velem, és el-hadják éppen 
Termékenyfégeket, 's 'majd nytígoíznak ízé-

p e n , 
Mint. fem eggy. közzülök íUy roűz forsra. 

\ lépjen. 
O 5 . T\id, 
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Tucfja-meg a' Sz51o-tq illy árvaíagát-
Tulajdonfágomnak, 's gyámoltalanfágát 
Éltemnek, és ahoz nagy garázdafágát 
Az úton járóknak ? 's irgalmatlanfágát, 

Meg-fójtja bizonnyal elfő zsengéjében 
Levét a' Szőlő-tÖ, 's a? maga vérében 
Él fog temetkezni, 's el-fogy erejében, 
Gyümöltsét nem adja többé nagy féltében. 
• Az Alma- KörtvélyTfa ha ezt tápafztalják, 
Gyümőltsel bovíéges Erdők ha meg-hallják, 
El-hervadnak inkább, hogy fem vígafztaiják 
Az úton járókat, ezt igazán vallják. 
• Én ugyan fenkinek kintsét nem Mgylem, 
Tseresnye, Baratzknak fzépit ha fzemlélem, 
De ha nints gyümoitse, tsák tökének vélem, 
Es foha bán tálat annafe' 'tfteg nem éleny 
• De nékem febeim igen fájdalmalak, 
Árnyékos ruháim nagyon artalmafak, 
Ezektől fofztnak-meg a' dradalmafak, 
Azokkal fértenek-meg az hatalmafak. 

Kenik: okoz énnékem illy kárt a- gyülölfég, 
Hasieftá tgak egyedül a' b§ gyümöltsöfség," 
jlagádomáhyokra , kiket a? dühöfség . 
Vezérel, 's nints bennek-könyörűletefség, 

A'többi fáknak is lefz' veszedelmére, 
Ha gyümőltsöt ízűinek, 's nagy győzodelmére 
Válik az Útasnak, és nem élelmére 
lírának > 's panafzt tefz nézve férelmére. 

így vétkesnek fenki hát nem állíttatik, 
ha fok kintsel rakva fajdíttatik, 
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Jjtg ottan périzéért y.ére oní^ttatík, 
A', ízegénj el-ballag, rqlTznak nem tartatik* 

így a' lefelkedö, 's vér fzopó gyilkostól , 
Vagy fűrű erdőkben, lappangó, latortól' 
Tsak az ollyan utas fé l , a' ki házától 
Kintset vifz, de ha nints, mentt leíz mipde^ 

- N bútój, 
így én is egyediU fzenvedek inféget, 

Annyi ütést, tsapást, annyi vereiéget. 
Ragadomány miatt , és femmi mentséget 
Bé nem véfzen fenki, 's nem ád fegitséget. 

í g y még a' Sajók is midőn meg-eheznék 
Fel\ alá kerengvén hol dögöt éreznek, 
Terméfzeték fzerént oda gvjükkezmk, 
Es magoknak kívánt prédát ott j'zerezneh 

Tsudálják ^émellyek, hogy fzomfzédfá-
gombán 

A1 kóró tördelve hever árnyékomban, ; 

Nem Vétett a'fem mit,^anem eggy húzómban 
Közelítéfével réfzes lett káromban. " 

Többi fzomfzéd fák'is. nagyoji el-rémylnek. 
Rettentő félttekben a' fejek fzédüfoek, 
Echóvál a' hangos ligetek pendülnek 
Midőn zöld ágaim bo.toktúl zendülnek. r 

Bizonyfágom ebben más fáknak fzépíege, 
Á' kik távol esnek tőlem, mert épfége 
Meg-marad azoknak, 's vagyon békeisége, 
Nem törik, nem feslik gyonojos ekefsége. 

Nintsen pepiig a' ki f< 1-xepe ugj ernet, ^ 
VefzéljtÖl meg-mentse cn árva tejemet, 
' " . • . * ' • ' sil,-
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Szive&en érezze fok fzenvedéfemet, 
í^ohabal fzerentse így rongál engemet. 

Jobb tehát mindnyájan távozzalak ,tőlem, 
Menjen-el Som, Baratzk,Szilva-fa mellőlem' 
Alma, Körtvély vehet példát már belőlem. 
Közelítés káros , íjefsen előlem. 

Keferves állapot illy vefzélyben élni, 
Hogy fzomfzéd miattam ízen Ved, rólam vélni 
'S talán igazfággal fzabad így ítélni , 
Minthogy nyilvánfággal lehet is fzemlélni. 

De talán Uradnak véled gondja vagyon? 
Hogy engem' Őrizzen, 's oltalmazzon nagyon ? 
Valamit kis darab főidőn kívül adjon ? 
Vagy fzáraz időben italt ? 's el ne hagyjon. 

, Ezek nélkül tsekély főidben fzülettqtém, 
Áíláfomot utak mellé helyheztetem r 

Kertek alatt, árkok végén ültettetem, 
Tövifes fövénnyel bé fem keríttetemt 

A' kertjébe fenki nem akar plántálni, . 
Mert a' nap fény fzoktá yetemény-t táplálni, 
Árnyék káros mondják, 's így okot talalm 
Könnyű ki-zárásra, és tőlem meg-válm. 

Bár tsak találkozna , ki olly gondos lenne 
Kés, kafza efzkazzel hogy élőmbe menne. 
Tördelek ágoktúl tifztításra venne, 
S így lég-alább rajtam könnyebbitest tenné* 

De bezzeg a' gyümőlts ha rajtam meg-ért 
már, 

líölfo héjjá reped, 's nem "tarthatja a' zár, 
' Ak-
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Jakkor gazda, tseléd póznával körül jár, 
Zöld ágomat veri, következik feb,. kár. 

Hull, eíxk a' Dió fokaknak hafznára. 
Takarékos Pórné el-tefzi defzkára, 
Jut az Uraknak is vetett afztalára, 
Gyermek is ragadja fzokott játékjára* 
, Páros, vagy nem páros kérdi jádzó taríat, 

Hogy ha ki-tálálja , az el-nyeri máfsát, 
Fel-töri , hafítja, azzal lakozáTát -
Kényezteti, ha íír, el-hagyja ííráfát* 

Vagyon más módja is gyermekes játéknak. 
Midőn három diót eggyüvé állitnak, * 
Még eggyet azokra tsendefen fzállítnak, 
Távol tzélra vefzik, és reá hájítnak. 

Sok féle a' játék gyermek végezésben, 
Mellyet a' .dióval fel 's alá kelésben -
Itt amott gondolnák tanátsos gyűlésben, 
Ki győzné mind rendről venni fzámvetésben. 

Kezdik a' játéköt, vagyonfzép tsendefség, 
Hibázott eggy kettő., kéíz itt a' nevetfég* 
Örül a' harmadik , tudván hogy fzemefeég 
Hafznos , bátorkodik, övé a' nyerefég. • 

Szerentsés az a' fa melly kertben ízületik, 
Egyedül Urának hafznával adózik, 
Az úton járóktól békével hagyatik, 
Mert ragadományra itt hely nem adatik. 

Nem hallja tekergő útas' zajogáfát, 
&em pedig hájatlan fzekér' tsikorgáfát. 
Vagy illetlenféggel való háborgáfác, 
Gjümőltsre tzélozott kövek' auhogáfát, 

• ' Tsen-
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Tsendes lakáfával kertbéli mulatozik, 
Meg-adja Urának a' mivel tartozik, 
Termett gyümőltsével bővén adakozik, 
N intsen ellenfége, meg-njugfzik , alufzik. 

Én pedig a' kártúl nem menekedhetem, 
Ko, bot ütést verést alig fzenvedhetem, 
Érett gyümoltsömet ritkábban fzülhetem, 
Mert ellenfégimtől ném védelmezhetem. 

Időnek előtté nagy efztelenféggel 
Rám rohannak, fegyvert fognak dühöfséggel, 
Éretlen gyümöltsöm nintsen békefséggel, 
Le-verik, le-tépik fzörnyü méréfzféggel 

Senki pedig hafznát ragadományjának 
Nem vefzi még meg nem ért takarrhányjának, 
Hanem tsak kárt tefznek a' fzülő Anyának, 
Rongálják helyeit o tartománjjáhak. 

Hogy ha a' maradvány külön fzámláltatik, 
Ragadomány fzámban külön foglaltatik, 
Egy be-vet vén, nagyobb réfze találtatik , 
Az el-ragadottnak, mint fem gondoltatik. 

Száraz ágaimat ha valaki látta, 
Hogy az éfzaki fzél ruhámat fzaggatta, 
Vagy dér, vagy jég efsö ártott, azt gondolta, 
Vagy a' nagy melegfég égette, rontotta. 

De ítéletében nagyon tsalatkozik, • 
Ha vefzedelmemről tsak így gondolkozik: 
Nem fzéltol j tiém. dértől épfégem • változiky 
Tsak az én gyümöltsöm illy térrel adózik 

Példám lehet ebben Polydornak kára, 
-Mert az ^ranv lántznak-nagy vála áz árra , 

- - Melly 
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Melly el-ragadtatott, 's illy dolgot nem vára^ 
Hesperus is gazdag kertjével úgy jara, 

Tsipke-bokor 's tövis tsak azért Ízületnek, 
Hogy közelítőket tó heggyel fértsenek, 
Én nem bántok fenkit, 's nem tartnak vét* 

kesnek, 
Keim is ítéltetem'kár-tévő bűnösnek*. 

Még íints az utastól femmi békefségem f 

Tsúffágra változik minden ékéfségemj 
Kofzikla ütéstől f omlik egéfzségem , 
Jó téteményemért oda tsendeíségem* 

Úgy e a'llitö nap ha délre érkezik j 
Kiki árnyékomhoz fietve férkezik , 
A' zápor előtt is hozzám igyekezik* 
Akkor n jügfz ik j 's velem már'nem ellenkezik* 

Ládd hogy nem állok én máfok' férelmértí, 
Inkább vendégemnek védelmezéfére, 
Ha Valaki hozzám érkezik estvére, 
Szállást adok néki fzép tsendefségére. 

Élek halok minden rend' fzolgálatjára ^ 
Meg-vénhedvén jutok Urak'padlatjára, 
Éz óítárt Istenünk'fő áldozatjára 
Farag, az koporfót örökös útjára. 

Mindent a' ini tőlem ki-telhetett tettem. 
Meg- ízörúlt vendéget hajlékomba vettem, 
Gjümöltsös voltomat fokra terjefötettem, 
Hála adás helyett kő-ütést fzenvedtem, 

Ezer. kívül Uram' panaffzát is hallom, 
Hogy vfzátító főid köves, engem okoz, vallom 

Aa~ .. 
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Annak'fokafágat magam is átallom, 
Fel-ízedésben töltött munkáját fokallom. 

És midőn a' fzántó földjét tifztogatja, 
A ' rakás kövekef út félre hányatja, 
Igaz hogy ezt néki fenki fem tilthatja j 
De nyilát utasnak így villza adatja. 

Tetiát a'fagyos dér, ki másnak kárt téfzen, 
Nékem kívánatos oltalmamra Iéfzen, 
Hogyha gyümőltsömtől meg-foízthat egéfzen, 
Mert fenki tzéljára botjával nem véfzen. 

De bezzeg a' téli hideg ha meg nem vett, 
Zöld ágaim között a' dió meg-termett, , 
Ez nagyobb vefztemre, 's új fájdalmamra lett, 
Mert ellenem zápor képpen követ fzerzett. 

Mondja tán valaki: fzabad azzal élni, 
A ' melly réfzaz útat éri, 's nem kell vélni 
Hogy az máfé légyen, nem is lehet félni; 
Hogy a' Bíró fogja külömben ítélni. 

Ha ez úgy van : kiki ragadjon a* mit ér, 
Kertben almát, fzilvát, és mást a' mihez fér, 
Araíson más földjén magának, hogy ha mér, 
Szerentse ha onnét békével villza tér* 

Menjen ama gazdag kalmárnak boltjába 
Rakja meg ott zsákját kintsel hoíTzatjába, 
A ' kit elő talál, foíTza meg-útjába, 
Légyen a' félelem más gondolatjába. 

Ha még ez nem elée:, Angliai pofztót 
Szekerére rakjon, és felvfemböl állót, 
;®$öngyWl, drága köböl, és aranyból valót, 
Rudidból hozott fok fzépet és fok jót* 

( A ' t ö b b i következik.) 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 


