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"Id'őll éfzre véfzi - tea , hogy még FiMíV tudat
lan a' Szerelemben, t*s fzíve aT PáSusi Sortéi-
lyöktól nintsen elfoglaltatva, így fzollal-meg 

hozzája: FillisJ eroísen meg-ercfzted gyeplődet a* tsin-
talan ifjaknak; Szükséges hogy az én oktatásaim által 
gycplÖztefiéL A' Szűznek ti&teire> és a* tifzra ízére-
temek mefterségeire engemet a' ízerelem és huízon-hét 
cfztendÖ'k tankomnak. Az én vezérlésem fzcréní - járj^ 
líógy tégedet a' gonoíz tévelyedés el-ne-veízefsen; mert 
igen kcringSs és fortéliyos Dédalusi épűteletek között 
lappang Vénusnak Királyi lakó helyje. — Midőn e'fé-
léket emlegetnek, és egymásnak fel-valtólág beSzélget-
nek, nem meízíze lévén fzobájok* küfzöbét'ol, mind azo-
bat, vaiameüycket mondóttanak , fel-Jegyzettem. Fiilis 
az fijjj tüztr-1, és az Ifjúságnak öfztoncitol furdaltatván* 
&& p gyönyörűsége* ajakait czea ízókkal nyitótta-meg^ 

A HL* 
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F I L L I S. 

" Miáéíi a* minapiban,, édes Atyámnak t_ háza5 fedelén 
tgf pár galambot orroknál fogva egymáfr Szerelmes bu-
arokkolások kötött csókolgatni tneg-fóték, és történetből 
efzeinbe juta , miként íohajtjaa* terméketlen árnyék fi Pál
ma-fa távol lévoKedveíset, és majd közelgetoFérjériek kedves 
látására melly igen moíbjyog., é& a'Fold-mi velőt termé
kenységgel bóldogittya! Jó Vcnus'J mondéfc", haljak-meg, 
ha nem kedves dolog férjhez menni* (# — Még ízóllék, 
á* mikor már érzem, hogy rejtékesfeívémben útkún ha-
i-ajpozik ja* ízerelem, és mondék: Az élS-fákbaii meg-ya* 
gyorr az ö izerelmes túzok, az 6 lángok a* madarakbari * 
az árnyékos hegyeknek tetejein Szerelmeskedik a* Vad^diíz-
no. Minthogy a' yizbeíi lakó halak ÍZcretnek, az ég ízinö 
Tengerből az o Nemek ki nem véíz; -* hát ugyan miért ke-

•f ülje egyedül tsak a' ízegény Leány a házaísági fáklyákat ? 

'ANNA. 

Hát tettzik néked férjfiui Zabolát venni a' te ízád-
i>a? és azt te eíztelen 1 mosolygó Rósának és mézes tsc* 
jnegének gondi?lod-é ? Ha a' ízegény halandó emberek-

iick 
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* A* Férjhez menni kívánókban való tüzet egy Rómát 
Apátza igy tetre-ki: Felices nuptalmoriar nifi nu\ 
here dűlve eft ; az az * ' 

Boldogok az férjhez mennek! Párhoz menni, 
Kedves dolog: halál áJ pártába lenni* 

Az illyen tüzes índűlatűak közzül való vala az is, a* 
H mid'óh egy kemény férfiút ízemtelenűl nézne, és 
a íéi^h bofzfzariködva azt mondotta neki: Veddel 
fzemeidet rólhtn 's nézz inkább a földre , ezt feleié: 
Azt tjdefcedni inkább illik hozzad; mert a férjfiak -
ü*'flldMlformdlmtdhJSi^l^'meg pedig .néj&tíí 
*f férjfiakat nézni ^ * kikmk iytihíQntjtiKMr-Ut*-' 

Ráday Gyűjtemény „-'" ' Jelzet: 1141/c II. 



hék még maradott valami kevés gyönyörűségek > nem 
lappang az egy komor tekintetű Férjfiűnak kebelében* 
Ha jól emlékezem, a* Régiek aVvamt a* páros nyoízoi-
lya* köteleihez^ és az Ifjúságot a* kop'ótyóshalaknak tso-
portyáhöz hafonlitották. Mert a* miképpen ez az egéíz 
toemzettség törekedik bc-mehni z vefzfzSb'oi Sontt Véfz« 
Éek rejtekjeibe3 és ínég-fogattatván. minden módon kí-
%rm ki-ízabadűíni: haSónlóképpen a* Szűznek gyenge 
ideje óhajtya a'páros életet, és első tázérc! rohanvatné"* 
gy?n Szerelmeskedő" ágyába Kupidónak : mindazonáltal 
alig melegízik-meg az 5 Férjének kebelébenn, és a' fér
je az övében, midén már egymásra reá-unnak, és mind 
a* ketten magáiios báláfokat óhajtanak* 

F I L L I S * 

Anna! jóllehet a* férjfiafenak er'öís Nemét kiíTebibi* 
íed, és a* páros nyofzolyákat óltsárolqd; mindazonáltal 
mcg-is éget engemet a* ízerelem, és öíztönöx ;af férjhez; 

"menés. Távozzatok meízíze ti tjzvtgy ágynak kedvetlen 
faalgatűsai! nem,, nem tettzik nékem a* ízázeítég, 
ez az üreíTel teli nevezet! A' Rétzéknek egéfz íerege» 
Ea az 5 bak-tár fok jelen • nintseh, kefereg, és az egéíz 
Viz'Színét rekedös hápogáffal t81ti-bé, ha pedig, az Ő bak
gyönyörűségek jeleit vagyon, leg-ottanminden meg-vál* 
tűzik-, és az egéfz Viz-térség örvendetes háp,háp, háppai 
zengedez* Midőn a' Gazda othon nintsen, hideg a' tóz* 
hely, a* nyughatatlankodó feleség búslakodik, és a* Szol
gálók az étkek hellyet ki-oíztott Sonní valóval jelennek-
meg* AV Szakáll a* háznak az ístápja; tettzik v tettzik 
nékem férjé lenni. Szomorú dolog, midőn a' gyönyö* 
iraségc* Leányzó egyedül fekfzik az ürcfi ágyban ? 

Ráday Gyűjtemény Jeízet^1|41/clL 



4 
ANNA. 

Száz l ha tsak ugyan ollyan eroís kívánságod* vá
gyon az öízve-kotött páros életre, avjgy tsak erre ne 
lepj zavaros, hanem tsendes és meg-gondoítt elmével* Az 
a' tiágy gerjedező láng, a* mellyct ez a' Sorró élce'-idő
je támafzt, a' valóságos páros ágy' fáklyájának, meg-őri
zésére nem léfzen alkalmatos. A* kováts az í> kohának 
tüzét, meg-ízoritott fúvójának ízele által mefterségefen 
neveli, és kUTebbíti, hogy a' láng annál aikalmarofabb 
légyen a' hordókat által • ölelS abrontsoknak öíz ve-hajtá
sára ; ennek példája ízerént zabolázzad rphanós tüzeider, 
hogy annak lángja illetlenül ide '« tova ne csapongjon* 
Mindaddig z Vénus* Rabjainakfisavok előtt füleidet meg* 
ne nyifd, mig Szándékodnak Anyád tudója nem léfzen. 
Ö az Atyádnak meg-jelenti ^ kinek ezen fontos dologra 
ízorgalrnatos gondja léfzen . Az o akaráttja ízerént lé
gyen ; vagy ne légyen a* Vo, 

F I L L I S. 

Talám te azt akarnád, hogy fel-ízóval kívánnék-
férjét magamnak? Nem tselckfzem," azt a1 Szemérem és 
a' Szűzeíség snem engedik. Ha egyfzcr a' Szűz tizen-
nyókz.efctendos, nem elég-é ? mit kivanfz hogy röbbet 
ízólljak? Lásd ezt a* Nap órát (ujjával műtattya Fíílis~ 
nck),mely a' gyorsan lc-folyó órákat műtogatrya, és ve* 
fepny tengelykéjével a* hoízfzű napot fel-ofztya, femmi 
lármát nem. tsinál, hanem; mit akar, mutatójával jelenti* 

Melly igeii illik ;a* Szűznek állaportyához ez a'do
log! Ámbár halgafson a' Szűz, de fzóíl Ö helyette a' férj
hez mehető idö, és az Atyát ízó-tevés nélkül-is meg-intL 
Kérik etet a' teli ajakok, a' piros ortzák, és Sel-dom-
borodott mejjek, és az egéfz Lcíny néma kérővé váltó* 

. . zik. 
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fcik, ~ Mihelyt V. ,Satoryffííz5.;:.tulajdonr'tgyölcetdiroi 
tápláltatik, a' Vintzellcr igy kiált^fel: ezt a' Sz&lö-tSt 
másűvá kell ültetnünk; már gerezdeket terem ez > mi
helyt tágas hellyen bujálkodhatik. — Két emlőim vágy
nak nékem, a' mellyek kettős gyermeket Szoptathatnak, 
és ollyan évoCs \ö]eim * a* meUyek,. m^hemnek gyümöl-
tsét el-tartháttyák. És az én ;Sz&zeíségem , melynek 
Rósa-fzín ajakaim bizonysági, azt parantsolja, hogy nem 
az Atyámé , hanem a* Férjemé legyek*. Mindmeg-vagy* 
i?ak rajtam azok a' jelek, a' mellyeket a'Férjhez mdie«< 
to'ido kivan,. Méltán papafeoikodhatom hat, hogyan 
Atyám köfeleŰégérql meg. nem emlékezik; az én gon^ 
datlan Atyámnak e* béli tiíztét tcttzik hát nékem ma
gamnak kipótolni: • azt mondják, /hogy írás által énezt tnék 
tán végbe vihetem* 

"' A N tf-jfc; [• / '""• " ' . 

A' mit a"* Szemérem meg-tilt kí-mondani, hát (za
bád le&Sz azt tsclékedni ? És Há magáiól a' íz ótól tar*, 
tafzíz, helyben, hagyhatod-é a':tsdckedetet? Egy-Leány
nak íints cfze, a' ki a' Szeretőnek izavára halgát addig, 
a* mig nem tudja, hogy az. Atyja kit akar Vejének váiaíz-
tani. A' minket Szeretőknek befzédjei által oda vonat-
tatunk, a'hová hajlik tulajdon indulatunk, és hogy on
nan többé viízíza-térjúnk, femmi utat nem találunk-Ké
sőn ízatad akkora* Tzet-hál, a* mikor a' görbe, horog 
mái" kopótyóiába van akafztya, ha egyfzer az bíloha alkt 
oliy könnyen helé hagyta akarztatni : úgy nöhéz Kupi*-
dónak-is görbe vasát, ki-akaíztani,. mihellyt a' gyenge 

' fzívben meg-ülepedett a* Szerelem. Annak okáért kit íze-
reís , ízerclmedt'ól való hevűíéíed * elött határozza-meg 
néked az Atyád, mivel a* már el-kezdödött Szeretetnek 
fenki Köz-birája nem lehet,. Semmit -{km nysvfz vele, h% 

A 3 ü^Cz'^ 
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fíetft; Getvén el űzöd a5 Szeretőket, Á%'$ténto gyüíolt 
az 'ő kívánságára hirtelen hajló kéíz -kardkát. Ezen emr 
béri Nemnek nem tettzik ve> nélkül a* győzedelem, és. 
a* mit kivan, nem kivánnya azt hirtelen a' magáévá 
tenni. Midőn a* késrségért morgolódó Gazda fietteti; 
a* Varsora-kéfzitéífc, a' rayafz kuptfá !'akkor foigattya.laC. 
fúhhm a' nyárfa?, és minél inkább .reftes a* Hetesben, an
nál Jobban pirofsodik a* Vad-hós; de V- meílyet hirtelen 
meg-kúp a' tűz, nyersen marad: ügy- Szintén a' melly. 
Szűz tíídós meíterséggcl akarja Kupidónak nyársat for* 
gatrrí, fzükség, hogy késedelmczö* kezei légyenek* Ha 
fictfz, meg-lásd, hogy ne ficfsi mert a'* késedelem ;ai 
Szeretőnek Sarkantyúja. A* melly Leányzó fiet£ Vénns* 
nak édes ajándékát hátráltattya. Midőn a' madár önkénj: 
mégyen a-' tfrrbe, a' kötelek femmit ftfB-ífcöíítahak,.. les 
a* melly madár meg-akar fogattatni 5 meg nem fogatta-
tik: de miheliyt el-akar repülni," legrottan a* madzagok 
efive-hüzódnak, és íi&lahiny fom a* Madár Imeg-álf,,azok-* 

' is meg ereíztodnek. — Ha valamelly Leányzó maga kért£ 
elébb, méltán ízenvedelt az Szégyen-vaHáíh Rfa dolog 
ha az afzfzony kér5 .rát, ha a' Leány kérni mér* Ha* 
valamelly Szűz kivan Szerettetni, kerülje azt, a' kit ízeset £ 
ez a* Szaladás kedves a* Szerető előtt. Sokkal erofsebbeR 
óhajtatik az a" Leány, a* melly fel-nem adja a* Várat^ 
A* nem engedő Leányzó tüzeftebbén égeti a' Szíveket* 
Leg-kedvesebbek 5 az erőfzakofón vagy. lopva el-ragadotE; 
tsókok. Kedvefebb az a* Vad a* férjfiak eiott, a' melly 
febefsebben fut a' napkeleti Szélnél,. mint a* melly'&! 
földön fekve bever-a5 kopók előtt*?. . 

F I L hl S. 

Anna I mit befzélfz ? mellyik efztelen Leányzó az> 
** melly ellent álljon az Ő gyönyörűségeinek? hát ctta» 

gad~ 
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gadja azt fiájával, a9 mit Szívében óhajt? Az cl-repiiltt 
Szeretetet hafzontalan hivogattya^vifzíza az a' Leány, A 
meily felettébb durva volt a* Legényhez. Midőn ked-
vez, és vidám ortzával ncvetdegcl afc arany-Vénus \% aT 
mélly Jókat hoz kebelében , kívánós kezekkel kell el* 
fogadni, * A' rávaíz Szártsa, inidön a* vízben jádzodo* 
zik a* haíátska, a' maga prédájára gyors kéföséggel ro
han : ezt a* madarat kell követni' a* fzeméf mes* Leányok* 
nak; mert a* melly Szűz kap az alkalmatos időn, gyö«* 
zedclemmel tér-meg. Az üftokős Iftent (a'; Szeréntsét) 
nagy tiíztelettel imádd; mert ha ezt nem tiízféiéd, ma* 
ga'Vénus-it' meSzíze Sut éláííed^ ^MídSrí a' ros'a'tíjj vi
rágjával és gyeiige levelei vei Illatozik, az irigy virág to-
viíses héjjal! be •fedeztetvén/iei-íejtt^magátí mofí még gyér* 
mekek hozzá ne nyúljatok';" meít Szúró tovifs vagyon 
benne j és a' gyenge ujjakat nVeg-sérti; de majd ki-ter-
jeíztett virá^gjaivarSzemléltétíietove téíii magát, azutánn 
ei-hull és a' íteniény"'talpok alatt "meg-nyomattatván^ 
nyögdögéL — Az "o Ifjúságának virágjában kedvet--á* Leh
ány a* Kérők eíott, a* mikor" örliví éé romból z gyönyo* 
rÖséges ízerelem.'*) A' ^mely Leaiíy 'rókáig Szűz , az' í 
Szeretőnek-ízeméi clottníefrezcntetfzíietik Szűznek ' len*-
iü ; mert' mindéri"napw le-'vón" vaíárntf á? Szüzéfiég^öJ,'* 
Tehát' inig]"meg megrvagjW* "az ' ujj elevenség,- jobb'n 
Szerelemnek záfelója alá bé-"qskudni.' Gyakorta él-tagadv 
ja azt a* Szűz, Leány korában / #* mit ven aízfzony kp* 
rában örömeit Thég-aka'rna ádm\ ]"'"'* •'-"'" 

• " ^ '* •ílV* " •' '*" ' K:;4r • "' " -^4N^:-
W Híj — i > *•—'" • • • • • n i w i p w i mifcpi , ,. i .Ki.,. Lwm m i . , m m,„tm m^nmmuvt* „ ,, „•,,, „ ^ 

* A' Szerelem- tulajdonkcppeiir̂ .«-4fiM:ei"méSzet-feei*ént 
; . a* tsetsemöséghez leg-kazélebhJivaló,.idííbeí£fz«lcott 

virágozni, és a' ízépség leg-inkáfBrx ki-tettzeai^ In* 
0 iicn a' Régisk i á* 'Szerelmet Gyermeknek költötték, 
J. "• melly et,< mwsíTokfzor nevezünk-.annak, Bsigy .a? 
.1 :SzusseíSíéoJrrek virágját* és kqdvefségét,.mindenik nap 

ru4ttya, ét kifscbbiíű.MoJnfe"K* Üh^.K % ."-



' • -ArN N A< " • * " -

A* mint látom, ezen kemény Szívbe mcílyctbe^ 
leéli borsátainpm a* ízántó vasat; tehát tágas öblökre 
fet&ik e*eízteni vitorlámat. -— Ha tetőik: meg-tanűlnod 
a*f Leánynak köt^teísegét^ veísed Szemeidet ania táblárat 

fis végy tanulást rólllu #) Látod azt a* madaráfz«hálót 
Siem a* -ravafis MadaFáíi hozza-öízvei hanem maga a* 
Maclár a* maga mozgásával nyomjVle. Meg-fogattatott-
é 5 vagy meg-fogatta tik -y álig mondhartya - ki az ezeket 
ízejnlélo utazó % a' midőn .már az öfzve-rántódott fonalak 
l>é-kcririk a* madarat* .Azt kívánom * hogy ez a' kég 
Jégyen a* kí>yetejsre fel-függeíztcttve. a" Leányzónak íze* 
relmeben; ne eísék o el magára, banQiTi.a* Szeretőnek maz« 
duiására* Feízirsd^ki a* póznákat > íz;abad a2;, de a' há
lót. Öfzve-ne rántsd* •., Ha sfzed vagyon- itt a* MadaraCz 
snaga légyen a* maga fogoly prédája- Ha ,tÓllem köze* 
kbbr(l való tanúságokat fcíváníz.. magadnak adattatni^ 
tzeket vég;yed *s többet ftabadnak lenni a* Szűznek nem 
is vélek* Ej/zaka Fdvm Tornya a' roppant Tengeren 
méízSze; el-fzórja Sugarait > hogy a* hajóknak* a' Vizén 
ínerre. légyen az ut , roeg-mutajsa, 'A* világosító láng 
ugyan megjelentig hogy közel vagyon a^ki-köto- hely j 
de azonban a' Hajósokkal je.mmi íaug Szembe nem me
gyén, Hajós.! aze gondplod-é, hogy néí*e<i kStelefségcd 
tsak a'-vizet húzni.evedződdel? Koránt Cojcnl várd-meg 
a' míg meg miitattya a* fáklya az utat, «?• Ha a* te ábrá
zatod azt mtitatrya, hogy nem vagy Diánnámk vadáfis 

--~ -'- - - - -• •; tár-
r.tT . . ' TT. ! P > >t ?>'•< M»'Í - • - . • • • " • 

: "' A* Szobában V* falon 'fűggo4 képet műtartya Filiisnek 
_ Anna, a- melfyeh egy madaráfz - háló vala le-feftve^ 

. - trieliy a* levegő égben, ki - fefzittetvén, a* madaráig 
•\ :"ógy fogattarnak-meg bennég > hogy vigyázatlanűl 

r«•. ieié-e£vén >•:£•! .'.magok. rohanások Utal "lenyomják 
és magokat bele hurkolják*•*:- :; ': 



társa, 6 a* te .öltözeted kijelenti; hogy nem rakod* 
nem őrized Veftii IíteivAÍzfzony* oltárának Szüntelen 
égd tüzét; már ezt elégnek tartom; a* hajót hívja a* 
tűz a' torkolatokra, és a' hajós igyekezzék bé-menni az 
óhajtott kebelekbe, 

• Í I L L ' I S . 

Meg-engedem, hogy ártalmas, ha önként ajánlja 
magit a' ízuz Leány a' Kérőnek, te mindazonáltal hogy 
azt Attya által cselekedje^ nem tartod-é ízabad dolognak 
lenni? • Hiddj nekem, hogy az, a* reftes Szereteknek 
ízarkantyűt ád. Vágynak oílyanok, kik a' #Szűznek 
ajánlása'után kezdettenek fzeretnL Latinus.?? Frigiai Ve
zérnek Éfltórhak,".rnaga ajánlotta Leányát,.^ mindjárt 
meg-fzerctte az ajánlottat, ez a* Trójai Vendég. Mind
azonáltal ha okos az Atya, ezt a* dolgot á' végbenrvi-
telre másra bizza, és.ravafz mefterséggeí tettetiVmintha 
íemmit Sem tudna benne. — Az alattomban való fürás' 
faragás által jobban viseltetik ez a* dolog, -Sokakban 
heliye&bben mozdít ez, és ízerentséíébben viízi elébb 
a* maiik. így 3 madárral rsalja-meg a* Madaráíz a' ma
darat, és tetteti mint-ha maga ftmmit. íem tudna a'dó-
Jogban, azomban, el rejtetett..kötéllel öízve«rántjaa'hálQt. 

AN.N A.\' 

A* te fortélyjod ugyan okos; de nem bátorságos-
a7 veszedelemtől; azt góríddiod-é, hogy a7 biz,vást végv 
be vitt • tsalárdságok titokban maradhatnak? Meg tsalatrá
tól ízegéríy fejed! meg-vűízétt idcNben élűnk/és ; ar Rava
szoktól femmi tsalárdság fokáig el-nem tltkolrarhatik. 
Tedd hozzá, hogy az önként ajánlott Leánynak alig* 

#rul valaki; mert fél hogy az ételben görbe réz vagy 
sfcéreg vagyon keverve/ az az, tart. az éte^éíiöU Midőn 

A. 5 • • - •' Vri&r 
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Pvidmtis kédv££ magzatját ^ícbillemék próbálja Felesrégüt 

adni , íemmit íem tsinal % és meg-£zégyenittetvéri , fzo* 

morú ábrázatra! tér-vifzfza» Addig itt 32 Atyád iemmk 

fe próbáljon,-mig tudtára nints annak akarattya, V kit 

Iramodra válaíztott Szívében. Füleivel, kémieli-meg a* 

fagyos Vizeknek márvánnyait az. agyas Róka, és ha ve* 

ízi éízre, hogy meg^nem-birja, néki nem fog. •«*- Az öl

tözetről a* Szüzek* Seregének ;m§g tartandó-kevés, de 
ízükséges intésekét-is végy től lem; mert az Öltözemek^ 
is van réíze á* ízeretetbenv n 4%tsinoíság tettzik a' ftéjk 
fel-íerdűlteknek, csak hogy ^mérték ,Y batár légyen ben
ne. Elég az , ha a* külső ékefséggel melegittenk a' fze* 
relém* A* tejegyesed vágy,Szeretőd azt kivánnya, hogy 
midőn S^uzefségedet tzímerezo Jkoíioxúdat le-tévén, Fe
leséggé léízel y az Atyád értekefebb Vagyonját veled. egy*. 
gyütt neki ajándékozza;: de a' te nyakadat Királyi..gyön? 
gyökkel bé-boritva látvány:'mit/érnek u. m . V nékem* 
adattatándá ajándék ok: ? Láttam \é&> hogy a% pompáfi 
ruha a* Szeretőket cl-kergette; ráért a* gyöngyöknek tüii^ 
döklésétol meg-ijjedvén. az líjúsíg , hátat Sordit, cs mefi* 
íie-fzalad. A* Lámpásban az : igen íbk olaj ki-olíya a* 
Világofságor, és a'*'Napnak rekkenő.hévségében lankadd 
va hever a' gyek. -r- A ' minap, midőn egy derék.,em^ 
her lett volna Vatsorán az Atyámnál, ezeket hozta elo, 
mellyekct én elmémben fei-jegyzettcm: Midőn a* Ba«* 
ratzk-fák virágoznak, fe.mmi fints ékeSebb azoknál; de 
el-hullatván virág-jókat, ícinmi i^ns éktelenebb -. is:.; több* , 
nyire az ollyan felcség-i$ ízennyés motsok féfzek. lé« 
fzen, a' melly Leány korábaix formáját módja, fektrfzé* 
pitette, cs teftet tzifrázta: Tovább méné és monda: U* 
gyan honnan vcfzik magoknak azt a* tsinosgatásra vala 
nagy ízabadtságqt? mitsoda dühös tüz a z , bpgy egéfe % 

fsa^ |:sak maggkat ^iSra^zák és heüyesitik ? A* felertéBfe 
v'-*.- * < ... • - '̂ fel** 
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M-pffmpfooit forrna art ti* ízegeriyi J&ihyőkm'k* M 
leinek minden eíze kedve tsak a* maga ékesitése, alig 
lefziz-az * alkalmatos a* 'munkát, .és fáradtságot kívánó 
takarékos ^házafsági életre, A' kinek egyedül való rgond* 
ja abrázattyának illegetése *, annak f (^gondatlansága a* 
férje. —'A* mely Leány örül a9 Tükörnek, nem Szereti 
az' a* Güsalyt. . . . 

Ha ugyan > már hogy fzereís, * Anyád. .ízaoadtságót 
adott reá , és már a' te keleptzédben meg-fogattatván 
ny ögdétsei az Ifijű, noha hevíttsen a* ízerelem ; de Szeretőd 
előtt titkos tüzed nyilvánságos né legyem Miért mu* 
tatíi mindenkor vig és mosolygó ábrázatot? Tudd m^g 
azt, .hogy betegség, nem vidámság nevetni mindenkor 
a\más nevetésére és fzájádat-is úgy izélíyél vonni, hogy 
fogaidat "meg ízámlálhafsák* A* fdhgés idó után ked
vesebb a' napnak árany-ízinvilágo&ágaY Kedvesebb az a* 
levegő ízei lő , a* melly a'' íielid Suvásű Délről jön,. A 
Tuz'el-enyéízik, a* Szerélem meg-lankad, a* Szeretek 
reítékké válnak, mídon felettébb kedvez íiíkíekaz 'efzre* 
Jen Leányzó, •*- Az óltátlán rnéízre "öntettetett viz Sorr 
és buzog, és á* Ko~váts-is haftmlófméíférséggeí gerjefztí 
a* Jangokat* Tanítld-meg azt, hogy" ne engedj": a'-fzár-* 
nyos Gyermek (a* ízerelem) a* nem engedésnek meltcr-. 
sége által elevenedik, A* nehéz dolgok tettzenek Vé-
nusnak, és feb által nevekedik a* ízeréJem, Bár történ* 
jék hogy harag támadjon a* Szeretőd' réfzéroj, ne félj," 
Semmi véízedelemtol nem tartható: mert' ha harag rá-
madánd köztetek, meg békélvén két annyi' í^érétettel kap^ 
tsoljátok egymáft * egymáshoz 3 mint az clott^ és az a' 
kis egyenetlenssg, ^kettős cgygycfséggé léfzen. Tsudá. 
latos dolgot fzóílok: haíznál ezen gyenge ízerelemben 
*' feMobbajit indulat, A* Játékos, e^^Síéliány lépéseket 
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íiámlát háfxa-feíé, midőn tanult mcftcrsegc táítal nagyok 
fzökik* Kupidó-is ménnel háfrább. vonnya a\nyil*-'feij< 
ját; annál méllyebhen roeg-íehhéti a? ki - lövött nyii-veíü-
fiS a* Gyermekeket. A* meg-efett hartz- Barátokká té^ 
ízi a' Vezéreket,, és az elöljáró viízfza vonás, fzorofsabbaa 
áSzve-köti a Szeretőket. Tedd-hozzá,; hogy a' forró ha*, 
sagot hafznos dolog-is Sel-J óbban tani, hogy-meg .'láthasd: 

^xnitsoda epével bír a* Szeretőd* A' harag a' Legénynek 
ízívét nyilván meg-láttattya te veled';" mert alig'vágyót* 
valaki, z ki , mikor fel gerjed haragja, eititkolhatja %zt 
Szívében*, " " ' " , 

•,. igen keményeknek tartom a* tt intéseidet; az arany* 
Vcnusaztkiáltyaj a'ki férjhez akar menni, nyájaíbn vi.íeljê  
Biagát* mindennek kedvet kerefse,; mert nem tudja, hogy 
snellyik bokorban vagyon a' nyúl. A' mely Leány a*1 

S-dbindk fcokása ízerént vad bomlpkit rántzba ízqdiV é$ 
mindenkor durva fzókkal kivin élni, az az. ö kempny* 
gégével a'gyenge,. Szeretőket magitól meízSze.-űzi a és in^ 
kább lefziz egy durva Katonának felesége. Nem, az Id$* 
lion fajainak, árnyékában kedvére heverni Szokott Gyer
mek , nem feokta Vénusnak mordságait Szenvedni. Tedd 
hozzá, hogy 8 istsak töredékeny nyil-veízízökct viíel; 
tudd-meg., Jiogy „az o fáklyái íem gyújtogatnak örökké* 
Ha .nagyon el yéfzed. a' gyertya* hamvát, ki-alfzik '"a* 
tüze, és a' Nappal vetélkedő tifz.ta lángja a* fetétes gőz** 
tői ei-nyomattatik* 

A N N A ' " .•• 

Láfsad! nyájaskodjál !'t;sókoígaísadí. a* Bor Lelkét 
vei kínáld, Rqsákkal, és ajándékokkal hitegeíscd Kérőig 
etet/., de leg ottan boldogtalan fejed ! báfor Lábaik' alatt 

meg-
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me^-nyomattatva nyögdérselíz; . mert aV Szerető femmi 
batárt nem tarthat. Vagyon ollyan paízúly, a', melly 
tsak. egy kevéfsé tsipefzkedheísen a1 karóhoz K kevélyen 
fel-ní) a levegő égben, és azzal nem elégízik-meg, hogy 
már. annak tetejét elérte, hanem az Ő tekerödzésével bu
jálkodva Sellyebb rohan. A* Szeretoknek-is ;üzök a1 ha-
tároa tűi véghetetlen meízfzctsapong, és noha fiirj\ízen-
Vedj, mindent tselekedjél; mégis többet kívánnak* •—'• 
Nem elég ezeknek maga az egéfz Szerelem is. A* ma
gok lopásaikat ha meg-nem béfzélhetik PajtáSaiknak, ma* 
ga Vénus íem tettzik nékieké Innen íe Ígéreteikre, íe 
Soháízkodásaikra meg ite indulja íe a ' te Szeretőd, az Ö 
^4ekléíeíyei meg ne - lágyittsa Szívedet, Nem latodé? 

... a\ deli ízéitől hajtattátván a1 Nád-fzál, miként reízket? 
mint éppen az, a' ki életéért efédezik; és annak fúvása-
kor reízketos fejét aláhajtya ?• de mihellyt meg fzüntt 
süvoltése, lcg-otraa felekéi, és az Ö eUbbi, .veízedelmé-• 
nek íemmi ;elét nem, raútattya, A' darás migfulánkjác 
rejtve tartya, ízereti a' Rósákat, és az édes nedvessége
ket; <lc mihellyt valamit meg-mar , el veíztvén hegyes 
fegyverét, herévé léfzen* Minden Szerető efédezik, és 
ó Szóval tartya a* Leányt, a* mig az af Várat fel nem 
.adja, és a' hizelkedftnek égö könyörgéfeit meg-veti : de 
mihellyt az óhajtott éjfzakának várt gyönyörűségét el
vitte, legsottan fel-dfizza az orrát, morog és Sértegető'ízók-
kal óltsárolja Szeretőjét. — Hogy,a' re gyengeségednek 
ide;c minden motsok és sérelem nélkül folydogáljon; fü
leidet a* trágár-tréfák előtt bé-zárva tartsd. Mert midíjii 
a* fajtalan Ifijű a* ízemérem etíen hadát kéfzit f a* mos
datlan tréfák léfznek leg-els# ki- lövött,nyilai Kúpidó* 
nak* Tehát midőn valaki fajtalanságokat, és Szemtelen 
Szókat bátorkodik előtted bolond tsátsogáfsal fetsegní i 
keményen ízedd-öfzve ábrázatodat; mivel ártalmas reá* 

mo> 



T4 &HJ&&® 
mosolyodni, és egy jámbor AízSzonynak példája ízeréni 
meg-pírító Senyegetéftel, és dorgo Szóval intsdd-meg rói* 
la* Ha megengeded, hogy aVtsűnya tsiga a* Pitvaíban 
*ná£zkáljon, valamerre megyeri, mindenütt jegyet hagy 
maga uránn;" de ha sóval meg-hinted p vízzé olvad- Sta* 
vaddal dörögj ellene , ne kéméidd áVpirongatáft, ,mid#ri 
a' Trágár tréSálódik, és leg-ottan meg-fzúnik tifztátalart 
ízájjal SajtalankodnL 

P I L L 1 S. 

Az éh ítéletem ízerént íbkkal jobb az öízve-kotS 
IiázaSsági fáklyákat ííettetni: mert a' páros élet a* ki«ka* 
pó Szerelem ellen az ASzSzoríyi ízeméremnek egy bá
torságos ÁU-helyje léSzen* 

A NN A. 

Úgy-de aT hirtelenkedő, és hebehurgya akarat a* 
leseknek ki-vagyon tétetve. A* ki^mohomt fuldokolja 
az ételt, könnyen a' torkán akad. A* gödörbe?* a* lép
pel meg-kentt nád vagy veSzízo el rejtettéivé lappang 
midőn a' Pafaízt a* Darut reá (zédi: a' Kosár* tsűklyája* 
közepén hever ezen madár* kedves étke, mellyet ez a* 
fieto és mohon kapkodó állat orrával vefztére tsipegett 

majd a' bé-kentt lépes veízfzS ízeméit laftú méreggel eí-
futtya , mellyet látván a' lesben álló féreg, tapsol, és 
örömmel ízálad prédájára. Úgy meg-tsalattatik, és az 
cgéíz városban méltó meíe léízen az oliyan Leány, afc 

jnelly hamar hívesből a* nem címérrt Szerelem miatt el-
véfz. Ha tégedet valamclly Korhel, a* ki nem méltó 
fzeretetedíe , kívánna magának meg keríteni; oh 3 ne t 

ingyen íe kö2elitsen hozzád! az a* íziiz háznak kü&öbén 
lábát bé ne tegye, h noha tsak a* Játékra tégyen-i* 
kedv«d, és ennél több eSzed* ágában fr fordúljon-meg> 
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fhég ie tnermyeh hozzád:-"mert gyakorta a* Ltíhy a'já* 
fcék közben is, mint a' madár a' hálóban meg fogattat* 
van, el-Véíz* Midőn minden efzét meg-veti a' tsalfa 
Szerető, és befzédjét mezes mázos édességekkel meg cl^ 
gyiti a' tsábitó Legény, és a* Sziizek' féregét késértö tsó-
kokat ízakafzt le az ölélgetés közben ellene küfzködö 
ajakairól, és fzeméremmel ékes ortzájárol; éfzre fem ve-
ízi ízegény > mikor ízívébe be lopja magát Dióné (egy-
fajtalan Pogány-Aízfzony vóltr) és titkos lépésekkel ke* 
ring kebelében a* fzerelem* Mikor Szóll a' madaráízó 
íip; a* véletlen hálóban meg-fogattatva hever' a* Madár* 

F I L L I S . ' 

Az Öielgetéfeket miért tagadja-meg * és miért ir
tózzon a* Szűz a' Tsókoktól ? hifeen ezek miatt nem 
véíz-el a* ízemérem y és a' Rósa-ízín ajakoknak kedveísé-
ge el-ncm malik. Ki hiízi3 hogy a* Szűz ajakoknak ár-
talmokra volnának azok a* Tsókok, a' mellyeket a* 
gyönyörűséges $2eret5 gyenge ízájával ffcakafztott-lf ? 
Meg-illeti a' méh a' violákat, és meg-tsókolja a* medve-
jtalpú füveket, és mézzel tellyes ízájat viízen haza a' ma
ga mefterséges Kaftába h

3 mindazonáltal azért a* violák 
és a Medve talpú füvek meg-nem hervadnak, és a' min? 
annak előtte, úgy ázután-is pirosló ÍZíiie mind a* ket* 
tének meg*marad: Úgy a* Szúz-is azokat a* Jegyeket̂  
a* mellyeket a' tsintalan Ifjú fzerelmesked'ö Szájával 
ajakaira nyomott, le^-moűá, és ábrázattya ízinte ollyai* 
fzép. leízíz*, mint az előtt* Ha a* VilágoS$ágróÍ ízahad 
Világofiágot gyújtani, és az által az első íemmi tüzét 
cl-nem vefzti , hát ugyan az írígy Leány miért vóiu 
fiya meg a Legénytói a' Tsókok^t? 

AN* 
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A N N A. 

Hogy az érzékeny Leányoknak adattatott Tsókokf 

és a' kívánós Kérőnek tapogatásai» kéz-ízorongatasai, 
integctéSei femmit fe ártsanak 3 azt velem egy hijába-va» 
lóskodó Vers-fzerzö Sem hitetheti-eh A* Tapögatáfok-
nakj és a' tsókoknak lappangó mérgei vágynak. Gaz-
da í a' bíbor-fzin gerezdekhez he nyúlj; mert nem Sze
ret az a' ízín a* kezektől érintetni. Az a* ízín, az a* 
gyönyörű űjj ízín, a* Szőlőnek az az ékeísége, a* még 
nem illettetett Szuzeíségnek terméfzetével bir» «— A* 
Szuzeíségnek gyönyörű terhe pók-ízálcn Sügg* Tá
vol-légyénekaz ölelgetéíek l távol a5 meleg tsókok í 
ezek az édes mérgek! Ah I a% T sokkal illetett a jakok 
igen hoízízason tartó jegyeket vííelnek ! És ámbátor ha
za menvén a' Szűz, egéfz ábrázatryát jól meg moSsa* 
de az 6 titkos Szívében a' mocsok mellyen meg-üieped-
Ve lappang* Nem< tsak a' vétkeket, hanem ha eízed 
vagyon, a* meüvek vétkeseknek tettzenek-it, óh Sziizl 
tneízíze távozraísad. Ne-is gondold, hogy az elég-lé* 
gyen, hogy te jól esméred a* magad ártatlanságát, és 
íz-ívedben* leg kiísébb nyughatatldttkodtdtó vádolást íent 
érzeízfz; meit a* mikor tiSzta-is a* Szív , el-véíz'a* jő 
hir 'S név. A' rneg-sértettetett Dió, faa valaineily ol
dalán ef-ve£ztí a' héjját, ámbár a' béli-ép Jégyen, akár
mit tsináij vélle, rajra külső Sebe tsak-ugyan meg-ma-
rad: Ugy ha egy Szer a' ízegény Leányoknak ártatlan, 
hirek V nevek elvéSz , és a* Szuzeíségnek ízent tiízteC 
sége meg-sértettetik j ámbár igyekezzél hirednek römla* 
dozott falait újra fel-épiteni és meg eröísiteni; még is 
mindazonáltal az elébbeni tiízteíséged foha többé viíz-
fza-nem-jo. Akármint eltakard a' Seb hellyet ; tsak-
tigyan meg*marad az, és a' Sebet 'akármint fedezgefled; 
az tsak-ugyan Sebnek marad. Tehát a* fzemérmetcs Le* 
ányoknak Fo-goftdjok *s első munkájok a1 légyen, hogy 
rójlok a' tsátsogó hir áiSztelent ne fetsegheíTen. Itt mi-
rsoda kÖíziklákat kelleísék el - kerülnöd , hogy há* 
jó-toréit ne ízen védj, meg-mutatom, tsak-hogy te az én 
Intéseimet híven §rizd-meg ízivednek rejtekében. 
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