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Költ" Bétsbeu. 31. Májusban, 1788. 

Brdm Ifjá9 és Thisbe Siüznék ritka hüíégb'ól ér-' 
téflt példás Haláloki Ovidiushál fordítódott, 

^ ] O g j ^ ^ ^ Mabiloti yala .Z£ro* 
^jlLí MMyMr'áiÚothé^dé'l^sbé Szerelme'ifié. ^y 
•:! Ott Piraui;-'a-" jaíefébb Ifiak • közt-if valsr leg-fzebt> ̂ '» 
"•** • íhisbe pediglen az ''ép> Szüzek előtt ̂ ala &£]jC: 

;. Bázoh-is egy végen -vala: $zérnimmi$ ^tttága-. réjpem; 
;/;'' Mondják* hogy;, falatéit' Vára kö,titfv^at:;ott ' ;_ 
$$Szv« barátfo2tak fAögy^ • 
,/'l ^ A* vala kezdet,^ ar'o'k; ;hogy-fe€C«|l%|^2a^ ;,*• 
;
:;;A* 5fterctet jobban nevekedve m:0t£^^^í}hhnni • 
^ \ 'ÉS$ i* óéin a l u d t « el> ^ 'vfea;J^^^^?e 'keJ«ew 

î JSlleéit értettefc>
:..de kevé i r^ í^ 

W $int ' igastá • f z ^ t e t f i , ; ^ "" 'jV • ' 
l'Szi&ek-is e$0 lé'tt^öjiv^l'^^^écetip'ijieliis-il^at, 
ff^ |wíéilyec a&artak %>1,' '^00f0m$úm, .;%--'.";1 

||&4f hevefebb tűzzel . r aé l j egöI t l ^ l t ' f ^^ t i ^ iSzze l 
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IO % g f .$. ^ 

L' panafz itt nem fzünt, az Atyák akarativá fokát 
tűnt 

Gondos efzekbe: de még ellenek e' nem elég 
Mert mikor igy éltek; valahol magok ofzve befzéltek 

Hogy még Stráfa fe kel f d , ha fzökéadenek-el. 
Mellyre midÖn adják magokat fzaporán oda hagyják 

Várofokat; 's Jki-íelé menjenek éjjel elé 
Hogy ne hibáznának, bizonyos heL'yet-is ki-fzabá-

nak, 
Ninus firja-kovén üljöüek egy fa-tovén. 

Arra fzederj-fának hó-fzinbe gvümöhsi va'iának, 
'S egy hidegen fakadóit kút, vizet innok adott. 

Végre fel-is téízik, hogy az éjre mid6n el-enyéfzik 
A ' N a p ; ugyan fzaporán mennyének'arra korán 

Éjjel azért Thisbé hogy feuki fe járt vala ki 's bé", 
El-fiet a fzabatott heilyre, hogy 6 mulat ott. 

Ajtajokat fzépen , ki-nyitottott, Szüléit-is éppen 
Nem veri-fel; ' s bé-takart képpel el-érni akart, 

A Temetőre ki-ért, 's az elébb nevezett fa alá tért 
Bátran ült az alatt, a' mihellyen ki fzaladt. 

Hát hogy ül a' fzüz L e á n y , egy Ökröt evett nagv 
Orofzlány, by 

Véres^ajakkal elé, futva fzalad lefelé 
Mélly a hideg kúthoz fietett, közel a' gyalogút-

, hoz 
Máfzfzor-is a z , ha lakott j e l ; oda járni fzokott 

Thisbe, hogy e tájban tele Hóid süte , látta ho
mályban , 

,'S edgy Barlangba fzaladt, ott közel egy hegj 
alatt 

Fátyola , mig futna fzaporán , 's áz üregbe bé-jntni 
Hátáról el-efett; ah vefzedeimes efet 1 — 

• ' • . . . - • A \ t 
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§5® 4* §5? «* 
A' Fene-vad mingyárt meg1 - elégé 9 's futva, körül 

•járt, 
Hogy fok Ital be-telé, vifzfta Szaladt ki-felé. 

Hogy íuta9 hát Thisbé feje-fáiyola ott hever, és bé-
Falta, liamar? 's hogy akadt tí9 darabokra Sza

kadt. ' 
J5*nn az igen késÖ Piram*-is ki-felé, fiet; és 5 

Mint az igen halovány oíly leve, ízine Sovány, 
Mert nagy OroSzlánynak nyomait Me , *s Thisbe 

Leánynak 
Fátyola~is bé vagyon vérbe keverve nagyon. 

Két Szeretőt, igy Szólt? e2 az ejj meg-öl:*ah de 
tsak 5 vélt 

Érdemes élni, nagy ok, én e' Halálba vagyok. 
Néki mikor ízóltam , ki-jovésre5 veízélly oka vól~ 
"""~" t ö m : 

Hogy ts upa vefzedelem közt ide jönne vélem 
Kedvefem, én Téged meg-olélek, azért leve véged; 
' Hogy Te-veled Szaporán nem fieték-ki korán. 
Oh! ide jöjj valahány Fene-vad9 '& igen izmos' O-

roSziány 
LakSz e hegyen! darabold tefteniet 5 egybe rabold 

Mint Fene-vad vélem tselekedj ? fogad ontsa-ki belem 
Ah! de tsak .a* lel okot halni, ki félni Sz©kott 

Fátyol! Thisbének darabokba hogy ott' béverének* 
Fel-Szedi: ss a* fához ment, a' hol áltak ahoz 

Könyveket a* látott, darabokra zokogva botsátott 
Tsókjai közt azokat Sorba Siratta Sokat. 

E' ruha, moiad5 vérem vegye; 5s érte ma végemet 
•érem, 

S? bélibe kardott ütött, .méllyel övére kötött 
Azt ki-kapá mingyárt, mivel "élete végire nem járt* 

C c a 
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Véribe lett bé-kevert , 's ott banyát abba bevett. 
Mint mikor el-romlik valamelly ón-tsév; igen onúik, 

'S nyilt lyukain jo-ki$ több vize; raeSzSze-lokL 
Véri is igy fzöke.feot* isikor a' Fa-gyümöltsire 

fettsent ? 
Ez bogy azokhoz az ért: meg-Seketültek mént 

Tseppjei, a fának gy6kerébe-is ugy bé-hatának s 
Hogy ha gyümölcse -vagyon; meg-feketíti nagyon. 

Hát az ijedt üüz itt közelit 5
 ?s ki Piramnak igen 

hitt, 
Mint párolás kétesé ott 9 Szeme , gondja lesé. . 

Mar akgrá mitigyárt bajait 'ki-befz&l'eni, mint járt 
'S bogy Szabadult feje-ki, meg-panafzolja séfet. 

Hát a hellyetj-'f a' fát % feketén leli, rajta pedig 
-. . iít- - . 'i 

Barna-gyümoltsöt 5 Szint; meg^zavaróda megint 
Néze nagyoo rája , ha ez e* ©lebbeni fája-, 

Kéitséges leg-elöl YÓlt* igen a* fa felöl. 
Hát maga vérében feküSzik Piratri ott, ki Sebében 

Misát valamelly kötözött, reízkete kiinoya kőzött. 
Elete gyötrődött, Va' földhöz tefte verődött 

ViSzSza-vonúlt, halovány lett.vala* sárga Sovány 
Háborodott véri, valamint mikor a' vizet éri 

Szél; 's, lebeg aV tetején: nem vsla Szive helyén* • 
Egy kis ido ... múlván 9 Szeretője baját ki-tanúlván* f 

Sírva varé mejjét két keze, tépte fejét. 
Kedvefe bók teftét meg-5lelve Siratta 5 "s el-eftét ^ 

Szánta; Sebét bé-telé- könyve hogy onta belé. 
Két Szeme végire gyűlt keSerii vize vérivel edgyült* | 

*S a* fagyofan maradott képire, tsokot adotu j 
Ab! Piramom tőlem mifog-el, ki-fzafcafzt-el efólein* '; 

"A' PimniBtn fel-keljí bás Szavaimra felelj* • . j 

- _ — ^ ^ _ ^ _ _ . . . ' - ' This- I 
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fa®- # «teí 5*s 
Ttó&e neves Téged , ki néked vals fö-nyereséged 

Szólj Szavaimra te kints^ még Szemeimre tekints* 
Thisbe nevére bé-húlt Szemelt i i -nyná ? 's hamar el

múlt f 

Elete j Téré, hogy ott látta Szegény t ki-fogyott* 
Meg-leii Szabjáját 9 de ki-vonva, 's elébbi ruháját 

Tégedet a Szeretet, mosd , Js kezed ebbe vetett. 
Meg nékem-is léSzen kezem« u^jom ez egyre makéSzen* 

Ugy fog a hiv S&erelem vége ^ ma bánni velem* 
Oc-is utói érem 5 mivel érté" fog omlani vétem* 

Es a' halom fenekén, o vele Szenvedek én* 
Még, ez előtt tőlem vihetett a* halél-el előlem 9 

Moft pedig a* Se veSzen e!5 hanem Sízve teSzen# 
Egj :re pedig kérünk titeket, Nemzők mi Vezérünk 

Minthogy a' Hiv Szeretet, rég köreiébe vetett; 
Es mivel e' bús vég nap-is edgyüve köt Szomorú txiég 

Hadjátok; ha megyünk Siriba, hogy egybe legyünk* 
Ah!" te alattad már feketaU-ftt'-, feküdni-fog egy pár , 

Moft" ugyanitt vagyon e g y : tárfa-ia im oda megy. 
Tartsd fel azért e' kin jeleit magadon, 's Szomorú Szia 

Gyáfz, valamig nö'hetel; fogja gyümöltsödet-eL -
Két Szeretők9 's teítek, ki jelentsd, hogy alattad el-eftek, 

Vette halomba kezek, vérbe feküdtek ezek* 
Ebkor azért Szivét keresé hol efsk , s begyes ivét 

Rá-vet i ; mely nem rég, vérbe meleg vala még* 
Annak eránnyában egyeneft bé-bo.tsáttya magában^' 

Meg-hala* meg-röviduit é lete , hogy neki duk. 
Egybe hatott fzava fent 9. de Szüléi fftlb"kbe»is eUment* 
. A' fának ma nagyon barnán gyüniSitse- vagyon, 

Teftek-is el-tették, *s azon -egy temetőbe temették.» 
így es a' hiv, Szép pár e-dgyüve költöze már.-

• „ ' . A h l 
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4*4 §?# # §C# 
; Ah ! kedvező Egek pallérzott remeke * • 

Edgy gondos anyának Szerelmes gyermeke*. 
Kire a' teruiéCzet bölcs keze V Tárháza, 

Minden ajándékot ketcöSao ruháza. 
Azok a' moSofygő két Rárói Szemek.? 

A' Szép Tündérektől jus.Szerént jött nemek* 
Óh Ortzak J. niellyéknek piros Váraira1 

Rósák nőttek a' Szem* vidám játákira* 
T e , hűséges Sziknek hibátlan Tólmátstsa-,. ; • 

A' niorá indulatok lágyító Kovátstsa* 
Ti* Színmézzel íolJyó hódoltató Szavak,-

Ti 9 leg-kiSsebb pertzek, leg-betseSebb javakt 
T e , áldott Léleknek egéSz kamarája. 

Szépség* míihetlyébSi kolfc élet órája* . 
Mellynek boltsöo kéSzult follyó kerekeit, f 

Tsak a* Virtus húzza víg pertzentéSeit* 
Oh ! bár e2 az óra ollyan jót mutatna f 

Hogy n többes fzámrdí, tsak egyre juthatna -— 
~-• Ezek vonnak' engem a' faiv Szeretésre 5J . 

A1 Szüntelen való ,vigv emlegetésre* . 
•• Ugye te-is Mome nem mondaSz vétkesnek ? . 

Hogy ezekről való gond* tettzik édesnek* 

Phaedrus I.-Könyv. %. Mefe. • A9 S, 
A" Hhak Királyt, kérne fa 

Igaz törvényekkel Athenaenei vára? 
Midőn virágjában volna,: utoljára 

Á* Seleltébb való Szabadság meg-mará , 
A* zabalát* és a5 Váróit fel-zavaráo 

Innen meg»edgyez'vén §gf pártolok aí!ja 9 

. . . Tyfan 
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Tyran (a.) Pijlftmtus a' Vart el-feglalja: 
Midőn ezen a' nép firva panafzolna, 

De nem azért, mintha Tijifirat rofzfz volna. 
Hanem, hogy a' ki nem próbált, az ollyannak 

Minden tereh nehéz, ugy-mint fzokatlannak. 
Aefopus e panafzt hallván, mingyárt rólla 

A következendő mesében igy fzólla: 
A' tokban fzabadon úfzkálván a' békák, 

A' mint minden tudja, nem derék portékák. 
Jupiterrel Királyt kérnek nagy lármával, 

Ki a': rofzfz erkSltsöt feddje hatalmával. 
El-nevetvén magát Jupiter azomba, 

Le-vet egy létzetskét (tám a Balatomba.) 
Melynek tsuppanáfa hirtelen ezeket 

JNÍagyon meg-rettenté mint félelmefeket. 
MidSh az ifzopban fokáig ott volna 

^A' kis létz, de mint a' fa'edgyet fem fzóllna. 
A bátrabbak közül egy ki-dugá fejét, 

El-nézvén a' tónak fzéljel a' tetejét. 
És mikor meg-látta volna a' létz Királyt, 

Jertek-ki! a' többi békáknak, igy kiált. 
Meg-bátodván , mingyárt minden oda áfzá, 

A' Német béka-is, (i.) ámbár nints bajuízfza. 
, 'S 

(a.) Tyrannus , ez a' fzó a leg-régibb Világban 
tsak Uralkodót jelentett, de minthogy a' háta-
lommal fokán vifzfza kezdenének élni, a' Ty-
ranufi jó név kezdette jelenteni a' kegyetlen u-
r alkodókat, 's jelenti máig-is. 

(b.) trtefődik a zöld vagy kenke-UU, melynek 
ket hátulfó lábát meg-efzik a' Németek, és 
tréfás névvel Magyar nadrágnak (Ungrifche 

Ho-
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'S fel-tnáSzván-a* létzre '% Szemtelen Serege 
Örvend, és mint 'eddig Semmin;Sem keSereg* • 

A* mspy Királyt mihelyt Sk .bé-inotsko!ának " 
Miaden undoksággal 5' mingyárt meg-nnának, 

*S küldvén, Jupiterhez mis Királyt kévének f 
Moadvin haízontalán az, a' kit nyerének. ' "• 

Ekkor sda nékik egy 'nqgy vizi kigydt 9 
Minthogy ném Szenvedték elso'bbeii-el as jót. 

A* mely rendre kezdé" okét el fogdosni , 
Hijába kívánván'eíSlle'bujdosni.. 

''Gyengék u fogósnak ellent nem állhatnak, 
- Es féltekben tsak egy Szót Sem máttzaahataak* 

Merkurius (a.) által azért az Ifiennek^ 
Hogy rajtok Segítsen? titkoSon izennek. 

De Jupiter a* több íftenek' Illene f 
• Kívánságaiknak igy felélt ellene : 

Ha nem törhettétek a* jámbort és a* jót ̂  
Tsab Szenvedjétek már a? roSzSz vizi kígyót* 

'Ti-ís Várofiak ezt tűrjétek, ugy mond , 
Ne hogy a* gonoSz 'helyt érjen gonofzabb gond* 

-Bofen ) nevezih Eri réfzerftr'öl nem fzeretném 
meg-enni a nadrágot9 mert abban* kivált a 
Németben rn-oft, 'a T'őrok»világhart ha kurtább* 
is a7 Magyarnál0 igen fői' rofzfz leli hellyét* 

(a*) Meriurius a pogány JJleneknek Pojtája* 
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