
If 

II. L E V E L. 
Költ Komáromban, Sz. György Havának 

7. Napján. 

A Tárfafág' eredetének *s igazgatás* fof* 
májának fohjtatdfa. 

A , z elfő a' restségnek hibája, a' ma-
iik pedig a' f z í v v romlottságának g j umóltse 
de az a' gonofz, melly belőle következik , 
eggy forma a' Táríaíagra nézve. 
• A ' Fejedelmek, Igazgatók, 's Királyok, 
nem azért öltöztettek-fel felío hatalommal, 
hogy minden-féle rendeletlenfégnek 's tékoz-
lásnak magókat fzabadon néki botsáfsák; 
nem azért emeltettek fellyebb az o több la-
kos tarfai knal, hogy minteggy magas teát-
romon miitogaPsa magát az ő • kevélyfégek, 
*8 onnan az erköltsi eggy ügy űféget , a' mun-
kás fzegényféget, 's a' nyomorúlttakat utá-
lattal tapodja. Nem azért állatlak a' Feje-
delmek valamelly Orfzágnak hegyén Vagy 
f a póltzán, hogy a' magok Királyi fzékjé-
ket eggy féreg heverő emberekkel körnj í i l 
v e g y é k , a' kiknek munkátlanfágok 's kor* 
heívfégek mindenféle feslettséget okozhat. —— 
A ' j(HoncírchÍ0Í igazgatás igen hibás lehet 

M, Gyaj. IV. N. • & • . g7a" 
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gyakorta fok okokbo], mellyeknek fő okai 
-vágynák az Igazgatónak Személlyében. így 
p. o. a' melly Fejedelem a' fzerelemtöl meg-
győzettetik, rendfzerént a' maga Szerető-
jétől igazgattatik az: ezek a' Fejedelmen 
vett hatalommal fokképpen viíTza-élnek, fok 
jgazfágtalanfágokat gyakorolnak, az erkölts-
telen 's el-fajúit embereknek ofztogatják a* 
fő hivatalokat, és több egyéb méltatlanfá-
gokat gyakorolnak a' Királynak revében. 
Ha a' Fejedelem a' dolgokat unván, a' Mi-
11 ifierekre bízza az igazgatást , akkor eggyik 
jobb-felé rántja EZ Orfzágnak hámját, a' rná-

• fik pedig baLfelé; eggyik fem törekedik 
eggy fel-tett bizonyos tzélra : a' mit eggy 
jMinifter fel-állított ^ azt a' máfik tsak irigy-
fégből is f«l-fordítja, bár akármelly jó lett 
volna is a z , tsak azért, hogy ő más ki-gon-
doltatott Flánumnzk Tzerzője lehefsen, bár 
ez az elfőnél fokkal alább v a l ó , 's a ' m e l -
ly el a1 következendő Miniíterek éppen lígy 
bánnak , mint ö az elfőbbel. - Ezek a' fok-
féle változások meg nem engedik, hogy 
valamelly hafznos rendelések gyökeret ver-
hefsenek; hanem a' ízűntelén való zűrzavar 
és rendeletlenfég láttatik itt, melly a' roffz 
igazgatásnak rendes hibája. A ' lelki-esmé-
ret nélkül való Miniítereknek mindég kéízen 
van valami mentségek, és az ő gyalázatos 
ízándékjokat ezzel a' fzűntelen való válto-

'• zás- . 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



t* 

záfsal fedezgetik, 's mint hogy az ö ma-
gok vifeléfekeí fenki fem vizsgálja, ok is " 
az alattok lévő Tifztesnek hibáikat bizgat-
ni foha fern* igyekezik, A z emberek ahoz 
fzoktak rágafzkodni, a' mi 6 reájok nagyon 
tartozik: de az illyen Miniíterek úgy nézik 
az Orfzágot, mint ö reájok nem tartozó 
dolgot, azért is annak java foha lém fekfzik 
igazán az, ö fzíveken : a' mit tselekefznek 
ís, azt is unalommal és Stójeuíi. hideg Vét-.. 
tel tselekefzik, a' mellyből fzármazik fzük-
fégesképpen az igazfágriak, az Örfzág' kirí" ' 
tsének, és a' Hadi erőnek meg-lankadása. 
Illyénkor a' Monáfchia változik eggy A-
fiftÓZfdtidvda' melly ben a' Miniíterek és 
G enerálisok, a' magok tetfzéfek fzerént .dol-
goznak; fenki fem tudja, miben álljon a' 
közönféges Syjlema, ki ki a' maga gondola-
ti után jár, es el-véíz az eggyfégnek ideája, 
méllynek ollyannak kén lenni, mint az a-
tzél tükörnek égető pontjának. Valamint^" 
az órának minden kerekei arra az eggy tZéK 
ra dolgoznak, hogy az időt meg-mérjék, 
úgy a' Tárfafágnak minden rugóinak 's az 
igazgatásnak minden féle ágainak a' köz-jó-
ra kellene vitettetni , a' mellyet foha fem 
kell fzemünk elöl el-vetni* A ' hol e' nints^ 
ott a:* Ministerek és öenerálifok többnyire 

" Sl magok faját hafznokat nézvén, egymás-
nak ellenére dolgoznak, es sí mi leg-fzük-

B % f«-
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fégefebb lett vo lna, azt el-múlatják , mi-
velhogy eggyiitt nem fontol ták-meg. Ez 
a' gonofz a' maga fő póltzára hág akkor, 
mikor némelly hitetlén Tanátsofok azt hite-
tik-el a' Fejedelemmel, hogy az ő hafznaa' 
Jobbágy okétól ki i lömböz: akkor a' Király 
elleniege lefz' a' maga népének, úgy hogy 
fenki fem tudja mi okon, kemény lefz' és 
kegyetlen; mert hamifsak lévén azok a' 
Princípiumok, a' mellyekbol dolgozik, rofz-
fz&knak kell lenni a' következéfeknek is. 
A z Igazgató öfzve van kötve a' Tárfafággal, 
következésképpen tehát erezni kell néki mind 
azokat a1 gonofzokat, melly eket éreznek az ő 
Jobbágyai, 's.a' Közönféges-Táríafágis ha-
fonlóképpen fzenvedi mind azt, valami fze-
rentsétlenfég elik a' F ő n : olly fzorofsan öfz-
ve van itt kötve a' Fejedelemnek és a'Job-
bágyoknak bóldogfágok, hogy az nem le-
het több hanem tsak eggy. Ha a' Fejede-
lem el-veí'zti némelly Tartományjait , nem 
oltalmazhatja úgy, a' naint' kellene, a' ma« 
ga Jobbágyait: ha más Hatalmafságoktól 
adófságot fzed-feí, azt a' Jobbágyoknak kell 
]e-fizetni; ellenbe pedig, ha az Orfzág né-
petlen és fzegény, ú g y a* "Király minden 
fegjtfégtől meg foiktattatott. Mind ezek olly 
tsalhatatlan igazfágok, hogy nem fzükfég 
azokat tovább mutogatni. 
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A Hazának öröme.Mval elegyedve. Ama 
tifxtes Öfznek, Feldmarfal. Gróf Ha-
dik Andrásnak, Ö Excelletitzidjdnak 

v fzomorú halálának, hírének meg-érkezé-
fekor, 's ugyan T. N. Komárom Vár-
megyének régi állqpotjdra efett víjjzes-
tétekkor , Mdrtiusmk 18-dik napján 
kéj'zitette Pétzeli ^0'sef, K. Prédikátor. 

• fidiiit az Ég most köddel borúi, maid 
• , ' fel-derűi: ^ 

Éltünk ma Őrömbe 's más nap búba merül. 
Á ' nyárt térköved , a' nappalt az éjjel: 

Úgy van itt a' vígCag's jaj el-hintve fzsllyeL 
Vígadó még is bús, Hazám 1 ne illendő 
v Tanúja e ennek e' folyó tlztcndö ? 
A ' melly nap fő. kintsiink Betsbői le-indúla , 

.Akkor F E R E N T Z HERTZEG'fzép Pár-
'" ^ " t ' ja ki-múía, , : 

ERSRBET i ki fz ívből Nemzetünk' fzerette r 
Azért tifzteletünk' méltán érdemlctte.' , 

Ki-kérte Férjétől; 's kezdett már keLV.ülni, 
Hogy maga fzoptaísa azt a'kit fog ízÍúnL(a). 

, B 3 Hogy 

; 
:, # ) Előre emgedelmcc kért Jó'sef: Tsáfzártél ̂  

hogy emlőjével WkMceodo 
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Hogy tőle a' fzép Nem jeles példát végyen, 
*8 ne tsak fzülő, hanem édes Anya lé, 

• gyen. — ^ 
Szült is -ér- de fájdalom! hufzon négy órára 

Hólt teste nyújtatott eggy gyáf'zos defzkára, 
Be nem hitte mikor méhében fogadott, 

Hpgy hólttával élttet magzatjának adott! 
§ok özvegy és árva izéméből a' fírás 

Ár-víz módra fortt még,hogy e'jajt érte más 
JVíi nem tudtuk, 's nálunk taplölás hallátott, , 

A ' musika zengés 's víg fzó Égig hatott, 
?S'mikor az '£ljen itt folyt mindennek ízáján, 

Megrhölt 3Ö'SÉF V - r e' fzq zúgott Béts 
' útfzáján. ' 

A ' halál -jégrkeze el-oltá fzefneit,-
El-hagyta hagy lelke hervadtt tetemeit, 

Holttá előtt újjá fzűlte bús Hazánkat, 
Isten! nyúgtasd-meg hát ez áldott Atyánkat, 

A z ő Nemes lzívét tedd annak mejjébe, 
A ' kit kenlz Tsáfzárrá 's Királyjá helyébe, 

* * • • 

Mint a'fok rontó vas kéfzít fim a márványt, 
'S mint'az omló zápörfzűl fényes fzivárvány t> 

ftBSBM —• ^ , , . 

zárját,- meliyet nem tsak meg-engedett néld, hanem 
eggy mejjre v-aló fzép virággal %neg is ajándékozta^ 

. dr^ga kövekből es gyémántókból volt kis 
,. ?***«?" r ; . , ' ' ' 
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ü g y kezde felhők köztt Napunk már újulni, 
Bú, baj, bánat *s jaj'közttfzívünk ki-vidulni; 

E1 kettős jaj után hogy új gyáfz érkeze, 
'$ mérges nyilat belénk lőtt a'halál1 keze. 

Már ízeméről Hazánk könyvét fzintén mosta, 
• Mikor oda HADIK! • - - így fzóllt eggy bús 

Posta. . . . 
Mú'sák í tziprus ágyat néki kéfzítsetek,. 

Nagy Héró volt - -laurust testére hintsetek. 
El-dűlt reményteken zokogva fírjatok, 

Kétlem hogy többel illyDajkával bírjatok!-^-
MígNyelviink búíuTs fír leg erősbbTútorán,(&) 

5S keferegNemzetünk' öfz 's vitéz Nestorán;' 
Tál e' bokros bánat' fetétes fellegén, 

. Tsillag kezd ragyogni a' Magyar Név' egén. 
-Újítáfok.'s módik ki felé költöznek, 

Régi formájokba Vármegyék öltöznek. 
Itt is kiben förtt még igaz Magyar' vére , 

Tapfol örömében N Á D A S D I nevére. 
Ivi, mikor Nemzetünk vójt leg-allobb estén, 

B 4 ' - Nem " 

? < 5 y t c s. 
(t) Ez a' vitéz Héró ki-múlt Mártitisoak is-dik nap-

ján , reggeli nyóltz órakor, életének go-dik Bíz-
/ tendéjében. Sok egyéb Virtufai között örök dicsé-

retet nyert magának azzal az egéfz Haza elötr? hogy 
a' ieg-nagyobb Tárfafágokban is, a' hol min^enkül-
fő Orí»ágf Követek jelen vóltak, ha oilyaii fze-
mélye látott, a' ki tudócc Magyarul, m r nyelve® 

- foha izólltt ho^zá, haaen-ianyai nyelvén. • 
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Nem fzégyenltt bennünket, - -nern volt 

Pundra testén. 
Hogy vérfege ama Hérónak mutatja (c) 

Ki Marsnak fija vólt, *s Hazánk' édes A t y j a 
Ki j egéfz Európát bértölté-hírével, 

Olvafztá ellenfég' fzívét tsak nevéve l , 
*S ÍÖ rangjától kéfzebb vóit vég bútsút venni, 

Mint Magyar kontöfét 's bajúfzát le-rtenní,—-
líomárom! örvendezz mert az ült kormányra^ 

Ki vigyáz ama leg-betsesbb adományra, 
Meilyet úgy tartunk, minttíazánk'fzeme fényét 

Sok bút látott izívünk' éieíztő reményét, 
Örül 

y €§ y 2 :, . 
%t) M, G. Nádasdi Mihály ur ő Excellontziája , a' mâ  

ga Nemzete eránt váió fzeretetét ebben is/njegrnm-
tatta, hogy foha meg tsak eggy óráig; fem változ-
tatta Magyar köutöíét. Méltán efzünkbe juttatja e' 
fzép tseíekedet ama -vitéz fíérót , Felámarfaf . 
Nádasdyts a-ki fem Magyar kontöfét, fem bajufz^t 
foha le nem , tette.-•=-* Mikor Mari# T^erézía 1764-
t>en eggy porapás hajón ^átzra ment) a* több ILífé-
rök köztt yele 'vélt ez a* nagy Vitéz is * *s mikor 
Szony alatt a* Hajó. megállapodott, a' Komáro-
mi pártás Szüzeket nagyon meg-kedvellte, 's azo-
kat #ári% The^éziáiiak bérmutatta. Az oda fereg-
|ett Magyar A%onyoktól Magyar k^látsot kért; 

is fzámára, meilyet kedvefen vett, Em* 
. ^emel ez , mer: , fbkizor '.%z 
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Örül minden'Megye hajdani Fejének, 
' De legrfőbb öröme lett Nyitra' Megyének; 

Ú g y hogy a' ki az nap jelen volt Nyitóban,* 
Képzelte melly élő öröm vólt Rómában, 

Mikor az ékefen-fzóilás' édes Atyja , 
A ' fzabad Rórrtának leg-hívebb magzatja, 

A m a nagy Cicero f^ámkivetéféböi, 
Mellybe eggy két kevély űzte őt' mérgéből, 

Olly vígfág 's tapfolás köztt Hazájába tért, 
. Melly akármelly pompás triumfufsal felért, 
így fogadta Nyitra keblébe: F O R G Á T S O T , 

Benne eggy nagy Lelket, fzép éfzt, '$ bölts 
i • : tanátsol* 

Ki k i , hogy öt' láfsa kívánfágtól ége, 
kiáltásnak aiem'-yóli' feáma 's vége, 

Mofblygá homlokán íűgározni tetfzett 
Jf' ízó, meilyet arra édes Hazánk metfzett; 

Iyjfizetekcinnakgazdagufordu.il, 
A ki ügyemben kéfz fzolgdlni kárával, 

Ti bánat' fellegi fzéllyel ofeoljatok!" 
T i nyelvünkért buzgó fzívek tap Toljatok { 

Kik fogtatok ebben Velem, munkás ke%et, 
így koronáztatik a' jó igyekezet! 

T i ! vitéz Eleink' fzent 's ditsft porai í 
Kik élvén váltatok Hazánk' Tútorai, , 
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Kik Efzakról Délig a' . Magyar Név' hírét 
El-fzórtatok, eggy fem fzánván értté vérét. 

Hideg Hajléktokban vígan repdefsetek . 
Maradéktok' boldog forfán örvendjetek.— 

A ' Találós Mefe volt Ki fedelem ; á' 
Rejtett Szó Farkas.,, melly bői ki-telik- fark, 
kas, fark, far. 

Találós Mese. 
A z éfz volt az Atyám, 's az agy' velejéből 

Származtam mint édes Anyámnak méhéből: 
P e azért fem efzem, fem agyam' veleje 

- Nem lévén, fzeret az, kinek jó a' feje. 
Martosról. Édes Gergely. • 

Rejtett Szó. 
A z elfő lábamat magát emlegetik gazdagok, 

Bornak, fzalonnának,'s másnak elejbe .'te--. 
- ízik magok. 

Ha a' két elfővel fzaglod, te is éfzre veheted 
, Hogy már régi. 'S pénzen mind a' hár» 

mát meg-fzerezheted. 

Tádöfítds. 
Arria' Nagy Lelkű Férjfijak között, kik 

Híren a' Nemes Magyar Nemzetnek ditsoi-. 
teíeben fáradoztak, Korvítms Mátyás, ér-

• de-
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demel főképpen halhatatlan nevet. Ezen di-
tsoféges Királynak érdemihez képest nem., 
elegendőnek látfzik lenni azon . Emlékeztető 
Ö.fzlop , meilyet vagy azok emeltenek nékie 
lélekben , kik -a' felleges érdemeket ,betsül-
ni tudják; vagy azok kékítenek fz ívek ' 
hajlékában, kik illyen Fijakat nemző ked-
ves Hazájokhoz'. égő fzeretettel vifeltetnek. 
•*—' Ennek emlékezete a' v idék Nemzetek-
nek dicséretes fzokáfa fzerént, kik honnyas 
meltófágoknak meg-mütatáíaban más Nem-
zetekkel ízembe fzállani igyekeztek, meg-
érdemli j hogy azt ne ,tsak közöniégefsé , 
hanem jeleiké is tegyük, 

; Mivel pedig erre a' Játék néző helynél 
fe jobb, fe háthatófabb mód hintsen — 
olly' mód tudni i l l ik, mellyel kivált-képpen 
éltének az hajdani Görögök, 's Rómaiak, 
kik életeknél ditsöfégeket, nagyobbra betsül-
ték: tehát hírül adatik ezen Túdófítás által 
a' Nemes Magyar Közönfégnek eggy Nem-, 
zeti, Vitéz, Magyar' Szomorú i-1* egyfzer 
S -mind Víg ^játék ezen nevezet alatt; 
Korvítms Mátyás. ' 

Ezen Játék öt fzakafzokban, az ahoz 
tartozó történetes Jegyzetekkel eggyiitt, je-
lenik-meg. A' játéknak Szerzője Fertkefss 
a' Pesti- Mindenfégnek Tanítója , ki ez előtt 
«e«i régen Nevezetes Magyar Vitéznek Zn-

' " . : - »yi.. 
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ny i Miklósnak ízomoru Játékával" ( bátor 
m e g igen tökélletlennel) próbát tett* 

Mivel pedig ezen, munkát "önnön köl-
tségein akarja ki-nyomtattatni: tehát (a^ pél-
dányok^ ízámának meg-határozása végett ) 
kéri azokat, kik igyekezetét támogatni a-
karják; hogy eggy példányért való /eZ-̂ O-

elő-fizetésre hajolni ne terhelteísenek. 
És mivel az előre-fizető Igaz Haza Ajaknak 
Né vek a' munka előtt ki-fog nyomtatódni: 
tahát arra is kéri a' Közre botsátó a' Nemes 

. Magyar Kendeket; hogy az előre fizetendő 
pénzzel neveket is meg-küldj ék. ' Az előre 
fizetés tsak Április'végéig, tart. Május ele ,̂ 
jén fog a' munka* ki-nyomtatása kezdődni, 
azért: hogy Jánius közepéig a' meg^határo^ 

,-zott példányok kéfzen lehefsenek. 
Reményű pedig a' Közre-botsátó, hogy 

ezen Orfzágnak külömbfele' tájján lefznek 
öliy nagyra költ fzívű Hazafiják, kik ezen 
'TádóíitásV bővebb ki-hirdetéfének terhét, 9s 
az előre fizetésnek be-vételével eggyiit-járó 
kis fáradtságot / v a g y különös kérés vagy 
pedig önként magákra vállalni fogják. 

A ' Közre-b.otsátó ez által nagyobb fzí, 
vet kap arra, hogy a' Magyar Históriában: 
elrejtett gyöngy, történeteket, mellyek a' 
Cörög, Római leg-fenylöbb történetek^ 

is vetekednek , egymás után hafbnlóké^ 
pea kWolgo;dWs&; épen tsak azért 3, hogy 

mind 
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nind azon Nemes és Felféges Indúlatökat? 

mellyek eggy illy' Nemzetnek Betses Vé-
rét igen illetik, a' Magyar' fzívben nevel-
hefse, táplál hafsa. KÖlt Pesten Febr. .23* . 
• Nap. 1790. Efzt. 

A' 11-dik Leopold' Nemes fzivének némelhj 
Fonáfai.— 

A z Anglia,! Királynak testyérje a' Glo-
eesteri Dux, Florentziában n?.úlatván : az el-
múlt efztendőben, fokfzor ki-fétált ve le í l-dik 
Leopo ld , 's a 'menés közben a'mellette el-
menő gyermekeket nevekről fzóllította 's 
Szüléiknek állapotokról tőlök tudakozódott. 
Ezen el-tsudálkozván a' D u x , talán tígjf 
mond valamennyi gyermek Flórentziában 
van, mínd név fzérint esméri Fel/éged ? 
Nem tsak itt, így felelt a' nagy Lelkű Leo-
pold , hanem Flotentziához három órá-
nyira valamennyi jó erköltsú *s nevezetes 
gyermekek vágynák, mindazokat ismerem-
— Eggy harmintzadosnak, a' ki a' maga 
gonófzfágáért tömlötzbe vetíettetett, tsak 
nem éhei halasra jutott Ffelefége vígafzta-

• lást kerefett e' Bőíts Fejedelemnél ? mikor 
éppen Béts felé utazott, hogy örökös fzéki-
be bé-üljön. A* Fejedelem azt rendelte, 
hogy a' fér jet úgy kell nézni, mintha meg-
halt v é l n a , miothogy eiviliier polgárké-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 



3 ° . 

perr meg is halt: azért a' Felefégének (pen-
f io ) efztendei fizetés adattafsék* — Flóren-
tziában eggy Kamara-Tifzt fok fzerenísét-
lenfége által nagy fzükíégre jutott, hogy fen-
kinél fegedelmet nem talált, végre arra hatá-
rozta magát, hogy a' Királyi Kintsbol ki-

.vett fzáz aranyat , de eggy Contractust tett 
belé. magáról, hogy adós i o o . arannyal, 
és hogy minden hónapban le fog.tenni bi-
zonyos fummát, míg a' fzáz arany le-telik. 

- — A ' Il-dik Jó'sefnek halála után, mint 
máfok , úgy ez a'Kaísa is meg-vizsgáltatott, 
's a' pénznek híj jávai éggyütt ez a'Contrac-
tus benne találtatott, 's 11-dik Leopoldnak 
meg-mutattatott. *— A ' Kamarás Tífzt elő 
hívattatván, meg-vallotta tselekedeiet, V 
le-írta melly nagy fziikfégtöl kénfzeríttetett 
erre, nem találván fenkinéi fegedelmet. Il-
dik Leopold #kt hallván , meg-ajáhdékoz-
ta 6t' ezer arannyal, ezt mondván : ímé éii 
mint Magyar Orfzági Király ezt ajándéko-
z o m Kegyelmednek; de arra kérem, vigyáz-
z o n , hogy a' Toskánai Nagy Hertzegnek 
tudtárá ne efsen, — .Mikor ez a' Bőlts Fe-
jedelem Bétsbe ért, 's a'Test-őrző feregek 
köztt az elföfégrol kérdés támadott, a' Ma-
gyar Nemes fereget állította jobb kéz felől, 
a 'Németet pedig bal kéz fe lő l , ézt j í iond* 
v a n : „ Én fz illetett -Magyar Király vagyok]; 
p de tsak valaíztatandó Kómái Tsáfzár5 -

Min-
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Mindenek tudják, melly fok bőlts rendeléfe-
ket tett ez az embereket fzerető Fejedelem 

• Tőskánábah , mind az Ekkléíiai, mind Tör-
vényes dolgokban; a' honnan tellyes re-
ményfégek lehet minden Jobbágyainak, ne-

.vézetefen a' Magyaroknak. hogy e\ Theré-
ziának méltó fija alatt bóldogfágok léfzen; , 
tellyes' reményfégek lehet a' Protestánsok-
nak is, hogy Vallásbéli ízabadfágban, melly az 
Orfzágnak virágoztatáfára olly fzükféges ^ ez 
az emberi ízívet esmérő Bőlts Fejedelem, Il-
dik Leopold, kinek ditsoféges Orfzágláfának 
terjefztéféért kéfz lefz' folyni vérünk s őket 
meg fogja őrizni. — - A z ő Symboluma ez : 
Opes Regim> corda Subditorum. ATzorgaí-
matofság, egyenefség, Rend, 's ember'-fzeretet 
minden tselekédetének kórmányozója,. 

Melly fzépen él tsak ti légy isf 

A' légy majd,el-válafzthatatlan Tárfáú-i 
az embert válafztotta, 's tőle véí'zi leg-ked-
vesbb eledelét, ki-vévén az olajt, melly iné-
rég gyanánt forr torkára. Rövid de kelle-
metes élete, mert a' Terméfzetnek édefsé-
geivel kényére él a' téjben, mézben , 's a' 
t. fzabadon dúskáskodik. Ö elfő a' Kirá-
lyi és más pompás afztaloknáí; Övé az el-
fő fég az étkekben. Lakó. helye nem lé-
vén, tsak bujdosva repdes; V o t t nyúgfzik-
meg, a' hol a' néki is kedves világofság 

. ' _ yifz-
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viííza húzván néki költsöriözött fúgárit, el. 
lehetetleníti. Azt költötték felőle SÜ Poé-
ták, hogy valaha eggy fokakat gyönyörköd-
tető Énekesné vók. 
Ha tsak a' légyre is illy nagy gondot vifelfzl 

Leg - ízebb • remekedért Atya! mit nem 
mive l í z ! 

Kedvetlen vendég , 's háládatlan, 
mert leg-több jótéteményekért is tőrével fi. 
zet, hogy kell tehát rajta ki-adtii ? Főzz 
bodza levelet v ízben, 's ezzel hintsd-meg 
házadat, E ' víznek gőzét nem fzenvedhei-
vén el-hagynak. 

Lovaidat a' Bogár alkalmatlanfágitól 
m e g - mentheted, ha T ö k levélből fatsart 
l é v e l , vagy az említett vízzel meg-mofod, 

H. !• Pozsoni Szemináriumból. 

jEgvj köfzvényes lábú fdntdról, ki a' vér-
feket J'zŐrjzál hafogatva ítélte-wieg. 

T e fánta Zoilus 1 mi az oka annak, 
Hogy a' verfek ínyed fzerint nem ugranak 

Hanem fzidalmazod most a' S.jllabákat, . 
Majd az cgéCz Időban nyúzod a' hibákat? 

T e fem ugordhatfz jól tsibertes lábaddal, 
'S a* verfeket rágod vipera fogaddal. 

V a g y el-hord hát innen fánta köízfényedet, 
V a g y mutasd nyargalva fzületett verfedet. 

Sz. M. 
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