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I Qctjjiis prnnia^qjy?^ <— F&rstxng. — JL TanulaU 
|V':-"V- " '^Tan fzerelraes, — ^rta^ 

l i | gyeiige fzíy! kivel ha vi^9 egyfzetre rabál 
ejti Cupido^ 

Ha önként élefzti tüzét és el-vefzti éltit-is edgy 
f*. kegyetlenért Didd. 

Miként valál foknak halál? Oh Te gyönyörűsége^ 
\l'-':'• •." Iftene! ." \ . 
f Éeyves vefzfeSt vetve, *s vig nótát pengetvt — 
j '':':•.'. .'/"tSrÖdbe fok fziv repülve raene* 
j % fziv körűi gyengén N&riU ,HTzeméiffnefen nevet e~; 
P \ - 'eleinte, ....,•. :-; 
: Ment indúlatit, 's tsalóka fzózatit az ártfttlatfS^n • 
* . • (|. kezdi fzint©. . : , " , .. ' / 

Ha gerjedéz-is enged ez a* tűz a\ gyeage ^ívnei••«* 
, " -• * € T C * ' ' • . * • * / . ' • ^ ; " 
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*S addig plritgatjg, mig tő'bbre Szoktatja, a' mi* 
öefe tsafe jó kedv- mág a* neve* 

Elébb SzemétmeSsen Se mér; hát e_dgySze*r a'/g'yanás* 
. Száj csököt ád : 

Melly ha költsön eSett; meg van a' k«reSet, 's 
vallási t^tt Szerelmedről néma Szád* '-;..* <-** 

Talám vagyon* ollyan aagyoii irt^^^ Szarelmű ká: 
<y,yenge Szív; 

Hogy maga-is edgyik Sem tédja még eddigi hogy 
vele más' képiében Vénus viV« 

Na-bát el6J-jő'n más felülj ritkosabb képzésekkel 
Czipria , 

Emezt hitegeti; hogy aiíiaz Szereti. ~— Bent vaia 
már a' Szivben Vénus* Pija. 

Ha Sok között ugy ütközött őTzve e két gyenge ujj 
Szeret5» 

Hogy, edgy pillantással« vagy más'jel adáSsal* 
kettő közt e* titok ki tet2heto. 

Már meg-lövé Vénus. — Ővé mind a két rabbá lett 
ártatlan Szív, 

Már gyengén erezi, mikor így fedeti; Hogy a-
maz 5 hozzá titkoSan hív. 

Óhajtja már , hogy vajha! bár fél órát lehetne kür 
lön vele* 

Melly mennél keveSebb9 még annnal kedvefebb, * 
és annál nehezebb unni bele. 

De akkor-is, ha tsokol-is ; Szemérmes az első két 
három tsok, 

Mig azt elhárulja a' Szív titkos búja, \ as miatt 
Sok talpra-eSetlen Szók* 

Mert-e' kevés edgyűtt levés Szégyenli ÍE ek nélkül 
faalgatáft > — * - — - • 

Ne-
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Ne-bogy azért teSsék öTzve-érfcez,éSefe, Hogy aé-
mán.n gyönyörködtessék edgymáft? 

BeSzél azért; de alig ért a tulajdon Szavából isak 
e'dgy íz«5t, 

9S mig azt mondogatja? iitftoSan forgatja eízében 9 
a' nagyobb 's titkofabb jót* 

BdgySzer-el-ál Szava ̂  *s talál Szívébea Szemérmetle
nebb okot, 

Az edgyütt léteire 9 é$ nagyobb hitelre fzaporfo- ."' 
za a költsöntfs taókot, 

Ólelgetés9 Szem* fel-vetés, az-is álmos formái hu
nyorgató ? 

Menten következnek, s ketten ugy edgyeznek ? 
hogy emez amannak út-mutató. 

Edgy-más ölén, lágy kebeléi tsüggedez 9 mint az y 
a ki haldokol. — 

Ugy é ? meg-íövettél —- már féi*b&ttá lettél <**•** 
;./ • --De oh Sziv! még ez tsak elsS Pokol* 

Még tsak titok; nem tudja Sok ; De levél zordul ?' ' 
terjed a' gyanú. 

Moftf mofl! -~ kezd élledni as fziv, 's fatván; 
• „ lenni*, edgy-más ártatlanságáról Tanii 

Pasaafzkodik hogy máSodik edgyiitt letelünk után 
eágy-néhány j . 

Irigy gyanát formált > bennünk hibát talált? 's ki 
left, ki edgyet-máft Szememre hány* 

Megsértetett a* Szeretett; *s ettől Sogva tsáf Szere* 
I, lemmé vált, 

Mafodik boSzSzájára^ maga* jdbb voltára, hogy 
• nyilván Szerefsen okot talált, 

Jíem nézi már e' két madár.? hogy? mint lett edgy 
mái ellen lógó lép, 

K % Yhajt* ^ 
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Óhajt edgyütt le^ui', 5s már bátrabban menni * 

Mervén* a* lineán bejj*ebb-is lép. 's a* t. 

'Ezeket a' Tanultabb fzerelmes nem hifzi » hanem 
igy felel reá : 

. Szűz Szivem ! hát vétek-é ha Szerelmem értek® 
tiSzta tűzzel • 

Közöltetik máSsal-is 5 Férjfival *s ASzSzonnyaLis ,_ 
tsak hogy Szűzzel; * 

Ki törvényje 's kolteményje tilt-meg 7 oh Szűz í 
Hogy tsendeSsen lángot vefsen e' párás tuza 

Mert az tagadhatatlan, hogy akár melly ártatlan 's 
kemény a' Sziv, 

C^élba vefzi látatlanf edgy el-titkolhatatlan tit-
kos kéz iv» 

Kit Oipria Szárnyos Fija, jobb kezébe* 
Tart, és Szegez Sok fzűz tegez* ellenébe. 

*S ez terméízet tó'rvényje; hogy a' Szűz Sziv £zz~ 
krényje noha zárral $ 

Van zárva 5 — és Sélelmes ; vetekedjen Szerelmes 
galamb párral; . 

A' melly Szokott kozó's tsókot költsönö'zve, 
OSztogatni 's rá raggatni meg-kett6zve. 

így a Szűz Sziv Sziiz Sziv vei, ártatlan galamb miv- " 
vei Szokott bánni, 

Kár-is az illy készséget, ezen Szűz edgyeSséget 
Szemre hánni5 —; 

Addig vitéz ez nyilas kéz, a* Szerelem, 
Míg kiSztetve 's hittel kötve nem vagy velenu 

Nem Virtus azt Szeretni 9 kit.- kéntelen követni a 
hites ÍZÍVÍ 

Hadas 
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* Madár az Ámor 9$ ugy £zé$ , ha mind kalitk 

'mind lép nélkül-is hív 
Ha köteles? már nem jeles as Szeretet 
Kéntelen a Szereleni ha le~köttetet» 

Sot az érdemel hitet, a ki híren Szeretett az-eJutt-is 4 

Mikor tnég SzabadoSan _ tarthatott nem . titkoSsaa 
több faivot-is. 

Ha hát Szivem! van kit hivemnek itélhetCs 
Bé-Sogadni 's tsókot-^adoi kitol félhetSz. 

jf múlt Efztendoben a LXXIX-dik Musiban ki
jött , Miskáltzi Bús-penna vigafztalására* 

" • • > 

Hires Pénelopé tiSzta hűségéiül, 
'Salak sélkül-való hiv Szeretetéről* 

Azt jegyzé-Sel rólla a' "Költök pennája* 
Hogy Ulilses lévén néki hiv Mátkája* 

Kedves Ulifiesét, olly hiven Szerette , 
Hogy még~ma-is nevét tiSztelik érette* 

Történt; hogy Ulifses a Mars piattzára , 
Kéntelen volt menni'Trója rontására,, 

Hiv Pénelopéját» mélly Szomorúságban.' 
El-belletet hagyni gyáSzos árvaságban® 

KétSzer tiz eSztendok Szinte el-folyának 5 
Még meg. vétel ere oda járt Trójának 

Pénelopé addig hiv UiiSsesének* 
Nem hallotta Semmi hirét Kedvesének. "~% 

Kéttsége vdlt benne él e' ? vagy már meg-hólt; $ 
Mert Selole Senki bizonyoSao nem ízólu 

Sokan azt tartották már ki-folyt as vére* 
Akadván ellenség éles fegyverére. 
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M£g-is Pénelopé meg-tartá hűségét 9 

UliSsese eránt való SziveSségét* 
Holott voltad néki Számtalan kéröji* 

A' Sérjhez menésre tsaló keritojú 
Azok éjjé1, nappal mindég oftromlották, • 

Pénelopét még-is el-nem tsábirották. 
Mert , hogy Sók kérojic el-igazithafsa, 

Magától \6 móddal mind eMiaritiiafsa9 

Azt mondotta nékik, hogy Ulifs,esévei 
Fel h a g y ; mihelyt kéSz léSz tsinö's Sz'óvéséveL 

Azt mondotta másnak adja mindjárt Szivét f 

Ha végére hajtja Szovésbeli mivéü. 
Várták a1 kéröji végét munkájának; 

Mert ki-ki kívánta tenni St Párjának* 
De haSzontaían volt a 'várakozások, 

Rútul megcsalódtak Szegény nyavajáSok* 
Mert Pénelopénak ritka okoSságay , 

így Szedce rá őket elmés ravaSzsága % 
Hogy a* mit nappal ízött éjjel el-bontotta 3 

Nappal öSzve íz'étte éjjel ki-SoSztotta. 
Így végére nem ment, mind addig munkája* 

Mig el6 nem j5ve njjra hiv Mátkája9 

A* hiv Pénelopé Sok Számu kérö'jit, 
így Szedte rá az 8 tsalSa keritöjií. 

Hlyen hűséges volt az 6 kedveséhez* 
A* hiv Pénelopé hiv - UliSsesébez* 

Bús pennával játSzó Szomorú Barátom* 
Hiv Szerető voltál VerSeidbol látom* 

Tz-is azt kerestél; de rá nem találtál f 

Jól eSett hát , hogy a tsalárdtul meg-váltál« 
Az igaz Szeretet Soha sem változik* 

4 ' m*s idegennek tsókkal nem áldozik* 
Nézd-el Pénelopét Számtalan KérSjit 
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Rá nem tudták Szedni tsalfa Keritoji. 

UliSseSsén kivül máft meg-nem Szeretett, 
' Ot híven-Szerette, másokat meg'vetett. 

Ne bánd hát Barátom tsalárd Szeretődött, 
Jól-van élted vál le , hogy meg-nem kötődött 

I Hidd-»1 nem vdlt benne igaz 's állandó Sziv, 
Mert ha a' lett volna holtig lett volna hiv* 

• A' hiy S2IV meg-marad, a\meg-nem változik, 
A' ki. arra talál meg-nem tsalatkozik, 

A' t iéd Barátom imé meg-változott, 
Nem volt hát hiv hozzád meg-tsalt az átkozott, 

Ne bánd:* mert az egek javad munkálkodtak, 
Akkor mikor tölléd 6t el-SzakaSztották* 

^ Idő'vel-is Lelked* edgy mardosó ny ive f 

Lett volna; mert nem volt állhatatos Szive* 
Hitetlen• Ddila lett volna belőle, 

• De jól eSett, hogy meg-menekedtél tőle* 
Ne hidd , hogy er6vel adták volna máshoz, 

A ' váSott "könnyen megy. akarmeljy Gji?yásho2« 
;; Erővel Lyánt 'venni? nem- kell azt; eI-bin'oi9. 

Katót könnyű mindég a* tanura el-vinni. 
Ne Szánd hát Barátom maradjon magának, 

Nem illett a* tsalárd edgy hiv íziv Párjának* 
Te másra vagy tnélttf esmérem termeted? 

Esmérem jó Szived nyájas természeted. 
' A* hói mett vagy,•• van ott ollyats Kedvefséged^ 

Hogy lehet Száz Mátkád el-érhed a' véged. 
Jobb-is ha olly Szerrel gyogyitod bajodat* 

A* melly elébb Sértet 's okozta jajodat* 
Tudod Tele£üft~is Akhilles fegyvere ( a . ) 

..Sár-" 

(ÍU) Telefuift meg-sértette az Akhilles fegyvere és külöm-
beti meg-nem gyógyult hanem az Akhilles fegyvere ros~ 
dalával, a* mint mondja Ovidius: Tdephus ae-erna con-
ftn?uus tabe fuiflet'Si noa <juaé aoeuit dextra kiMetotaem-
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Sérté; ugyan a' lett a* gyógyító Szere* 
Eb harapott 9 Sebed' kösd-bé" hát eb Szőrrel 9 

X' F a r 8 a a J u k a t bé -Soldja más bőrrel. 
Edgy tsalárd Szeret'ó okozta bajodat, 

Szerezz máit, a 'kivel töltsd vigan .napodat* 
Tsak hogy arra intlek ne hidj minden Szónak? 

Nem lehet minden Szót tartani valónak, 
^ok embernek a mit mond tettetö's Szája 5 

Nem ugy ért a' Szive gonoSz belől mája* 
As Leányok kivált meg-valják mindenek, 

Nem egyebek, hanem tsaloka Sirenek. 
A* Sirenek mikor Szépen énekelnek * 

Vigyáz! mert a habok öblibe el-nyelnek* 
A' mikor Nótájok* leg-Szebb. hangon'fújják, 

Akkor a hajofok hajóját el-dúlják. -
Sirenek a Lyányok tsalnak a' fzavokkai, 

Tengerbe merül a z , ki gondol.azokkaL •. 
lm' már edgy Baráto*rT. keclvezo hangjával, 

Rá Szede tégedet hitető Szavával* 
De vigyázz Szemes légy Ulifses módjára» 

Ne hajts minden Siren tsaloka Szavára* 
Dugd-bé fúled mint 5 te-is jó előre, 

Ugy meg-nem tsal többe edgynek-is a5 tö're* 
Ki-nézdi meg-válogasd tsak a jó Szívre nézz, 

Mert a nyájas beSzéd gyakran méreg 's nem 
De á* jó Szív ollyan drága 's állandó Kints5 

A' melyhez haSonld fö'ld: kerekségén nints. 
Te arra igyékez Barátom Szert tenni; 

Mert azzal boldog fogSz koporSodig lenni. 
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