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ÉőírBécsben 5, Jüliusban. X78& 

Phaedrus I* K'éntjv. 3 0 . Mefa "A?/&* 

. *•'••' Jt meg éhezett ebek* 
•• ..tJfc., • 

- ' j k "'* bolond tánátsnak.nerrí tsafc Vntá Iáíattya* 
J L J L Hanem veSzélyre4s az.„embert nogattya. 
AVvizbe áztatott bőrt egyfzer meg-láttyák 

Az ebek, vagy mind egy, az éhezett kutyák. 
Mellyet hogy könnyebben Idehúzni ?s meg-enni 

LeheSsen,. kezdették a' vizet megvinni. 
t)e Sokkal hamarább ketté haSadának* 

Mint fel-tett tzélkjokra haSzonnal jutnának* 

Fhaedrii${ !• Könyv* a i# Mefc. A. S. 
* 

A vén Orofzlám Fadhctn^ bika* és fzamár* 

Valaki „ekvefzti régi méltóságát * 
A9 mellyért tiSztelték áddíg uraságát: 

H h A* 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/138 



J i i i W W i P M p p p B ^ 

Az fet&V&Iöfc** megcsúfolják [zegéúyér«*^> — ;;í 
Moft már n*m mint Urat* hanem Szegény legénytfe: 

^lidön &z OVoMá» olly gyenge *$ vén vóhja,, 
Hogy e r keitd miatt már Uak vonagolna~ í 

Rá üte a* vadkan menko agyarával, 
Kern gondolván Semmit beteges ágyáVaL 

'S meg-bofzullá benne meg-avúlt haragját, 
Melynek rég tartotta orrában a'. Szagját* 

Azután a* bika kettős hatalmával 
Meg-döfé oldalba, de nem zab Szalmával, 

Látván a' nagy fülű, hogy igy-is még tsak él* 
feé-rugá homlokát, minthogy moftan nem féL 

A' vitézeket-is , monda az OroSzlán, 
Méifatlan Szenvendrem, halála óráján, 

Hogy tsúfot üztenek rajtam; De tégedet. 
Te terméfzet tsufja, 's a ' te ütéSedet, 

Hogy el-kell Szenvednem, kétSzerkell meg-halnom* 
Ha.végre-is, a' mi igaz meg-kell vallnönfr. 

Pkaedrus I* K&nyv* « . Mefe* A. S+\ 

Menyet és az emberé 

Az elfogott meriyet, liogy a* veSzedelmet 
Kerülje, magának kéri a' kegyelmet. 

Mondván az embertfek,' kedvezz életemnek * 
-Ki az egereket tartom ételemnek, 

• TiSztitván azoktól azegéTzíz házadot, 
Kinek amaz Hlyen feleletet adott; 

Kedves volna., ugy-mond, h a l t a m nurelnéű, 
" . •' Mefc" 
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Jríellyért moft éltedet tdllem m,eg*is nyernéd,, 
jpé mimhogy azért járSz, hogy te vagy azokká 

Élj, vagy méllyet rágnak,^ Vcmaradékokkíal; 
Be hányd hafzbntalan j6-iéfeményedet; 

így SzóUván/megolé méltán á* menyetet. 
Ezt a? mesét óllyan ruházza magára, 

A* ki tsupán vigyáz tulajdon KaSznára. 
U üres Szolgalatját az ollyannak hánnya^ 

Kinek nem okofság a* főbb tudománnyá* 

ÉiáéBm í^ Könyv. %& Mefe. A. & 
, t • - • • > 

- :oEgy h&sígés'-tb. 

Ki SzokáSa ellen hamar adakozik, 
Az a* b^ondókíiákpáVtyáft.dfiidakoziL, 

De az okofoknak hafzontalan hánnya 
Torét, mellyel őket meg-fogni kívánnya. 

Egy éjjeli tolvaj az ebnek kenyeret, 
Hogy igy róeg-tsalhafsa az eledellel, vét, 

Hallódé, liíóöd-iax eb, ha fzájamot azért 
Hogy "ért ne ugafsak tulajdon Uramért? 

Be-akarod dugni: rútul tsalatkozol^. 
Midőn hafzon nélkül hamar adakozol, 

Meíly adakbzáSod inkább int vigyázni, 
*S nem enged* haSznodért engemet hibázni* 

Phaedriif h K'önyv, $4, Mefe. A. S+ 

1 Az ilJiafadt béha is az 'őför. 
lm a4* Szegény mint a' gazdag terjefzkedik, 

T e ü , vagy mint a? tyúknak pipje erfc&kedik* 
C g 2 • A' 
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A' béka meg-láttya igen-igen régen JV3;rí : 

A* mint legelődnék egy ökör a- réieú* 
És meg-irigyelvén ^kkbrá^nagys^gát^ %s ' \ " • \ 

Fekfujja bőrének ö-is rántzoSsagáíl ' '", ' ' . 
Ekkor, ha nagyobbe p annál, kérdette 

F ia i t , nem, ezt á' feleletet vette," "' l* 
Stáfodfzor meg-yetvén Sokkal inkább* m£gat> ^ 

Több Széllel tölté-meg kitsin rántzos tagat",'' '.""*. 
Már moft melyik nagyobb? meg-kérdé viízontag^ 

Mondának, az qköx,.>apa! tsak nagyobb, tag. 
Végre ezen Szókra fel-lobbana jobban, 

*{S el-haSada, mikor puffi^dn^ nfgyobban. 

* ;. .-- ^ÍÍ?; éi; eV: a-Jteríáátfítft yyjr: . r * r 

Az okofabbaknak kik tanátsot adijajc,^ . • . • 

Tsak le-nevettetnek, 's Injába fáradnak* ..•.', 

Azt mondják, Hogy futva zorbölik a' Nili^ft• '*' -•<• 

Az ebek, kerülvén a' fok korkodiluff. / v / 

Midőn azért egy eb -innya ugy kezdene, ; s 

Egy nagy kordódilus ö-feléje mene. 
És azt monda , ne fély, a' mennyi kell igyál f 

JTintseh i t t tsalárdság, lafsan'járj, nyugodjál. 
£ n bizony, felele, engedelmeskedném, 

Ha elies fogadra majd nem kerekedném. ^ . „ 

- I 
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Phaedrus L Könyv* 26. Mefu-yAL $* 

* *A róka és gólycL, v-.. 

jenkit ne bánts , 4 ^ Jbra;bántnak ,• máft te-is bánts; (a) 
Mert ez , a* meSe in t f : hpgy ha van , fegyvert ránts. 

Azt mondják, a ' rók#4 qlsobben a'.gólyát 
Invitálja, : £2$ a | békák^pártfogójátf . r £ ^ >r; , , 

S tálban telejibeolljrhig ieveft adott , M , f* 
^S^X&l&z,: éh, Vendég ^neg-Sem kófí^Hiatott, 

El-hivá a* rókát maga^s a' gólya, . ^ ; 

lfl>gy; jórajtaratját rneg-yifzontagolja;. 
JElé-teve teje^egy nagyrfa-paiatzkot. \ 

Tzibrével^bogy-abból majd jplrtartsa Latzkót, 
A ' gazdából Hket^.\jp&rt ^orrát; bé-dugá> 

A\3^ftijé^nek pedig, m, koplalj^ #zt Sugá, 
A' ravaSz a' koltsönt méltán ki-kopla]Lá,/ 

Mig a ' f a k u l i n a k kopatz nyakát.nyalá. 
Ekkor a' bujdqfó gólya ekként Szolig: t 

gok-félftü* fonál; [dg* . egya 'ma tó l i a . .(b.)»„ 

• ..%#* Piáé-

,(&.)J^z a 'Morál- ís tspnka, mi:at a*..8-dik mefebe-
;PH ismert ha más - bánt-i s , el-'kejü terülnünk", 

\'-.V:h9gy/máft ne-Bántsunk, külömben Hibázunk. 
_t,\J(b.)'s>AV..matóIiá egy Iiófzfzu fa-efzköz, nlelLyet 

jől esmérnek .á' Székely AfzSzanypk; mert a* 
hol Sokát fonnak, ott íbkat-is matÓlíálnak, tu-

' 'tój4on jó értelemben. De igen jóí-esmérik a' 
. gyérmekek~is,Vmert é* télben rneg-nem engedi, 

"-• * hogy a' lábok, meg-'íibb adjon, melyre nyárba: 
. „az. apjok gondot vifel. Én magam-is gyermek 

koromban , a' meily len vagy kender fonalat 
az 
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Miudrui jté'Eünyvs zf** Mefe. ''jt*>& 

Az eh* hints* ésd kánya* 

ÜÉz a* mefe' illik mind a* fösvényekre >' ' f• -
Mind afclbíly&ii &ivü Szegény legényekre*—--

Kik ámbár alatson házból fzülettetnék f ''.'«* : ri ^ V 
Gardagoknak meg-is mondatni Szeretneki -̂ : : 

Itmber tsontot ásván égy eb, kintsre talált9
 5 ^ 

De még-bántván azzal 'ff Szentséges halált* (á.|~ 
UJgy büntetteték-meg Szentség-Í5réliértt

 ji 

Hogy mig él esdeklyék Szüntelen tsak kintsért*/ 
ÍMidön azért a* pénzt nem Szűnnék orzeni^ 3 " ' 

Meg-hal étlenségben, el-feléjtvén ennL 
Jtinek ff fejinél meg-állván ff kánya f - - * 

Méltán.* döglöttél-meg, oh te eb, igy foáanyá« '-
Kinek okoSságod nem lévén nemtélén! ""-vnv \> 

Nagy Királyi kintset kiváhál hirtelen- ' : -\ 
Holott tsak útvfélen ebtdl fogantattál 9 

*S azután ff Szemét-dombon tápláltattál-

az Anyám > és tsepüt vagy fzöfzot a* íiolgálőv, 
font, SokSfcor vetettem*fel a' matóliárau To
vábbá matóllálni azt4s jelenti, hogy elé 'sjh£t> 
ra járni t. i haSzontalan vagy tilalmas dolog
ban koslatni, mint az ebek Szoktak, 

(a.) Az a z : a* halottak* Ifteneit, (Deos manes) 
vagy a' mint ff Pogányok hitték, azt a* két 
Lelket (Genios), kik minden ember mellé adat
tatnak Születésekor, és halálakor változnak as 
említett halotti Xftenekké. 
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fhaédrut I. Káuyv. z2* Meft. A. & 

A' rí>ha és fas. 

Bár a* nagy Méltóság járjoiMS bárfonybany 
De az alatsantól tsafc tartson azonbatr. 

Jlert boSzut tud állni hamar a' bdlts elme*. ''\ 
Jővén minden úton anilak Segédeim*-

A* róka-fiakat egySzer el-ragadja 
A' Sas, és féSzkében fiainak adjáu 

Kit a? róka anya Szomorúan kisér r 

És fiait Szánván , könyvezve arra kér. 
Hogy ne Szomoritsa.ugy annyira Szegényt, 

>S ne vegyen-el tölle ollyan Sok Szép remányt,. 
A* magos fán lévén f ezt Számba fem vefiri 9 

Méllyért a* róka-is aztot tselekefzi. 
Ragad az oltártól egy üSzköt haraggal, 

*S körül veSzi a' fát mindenfeldll langal* 
Hogy maga fájdalmát az ellenségével 

Enyhítse. De az-is gondolván féfzkével,. 
Kére meg-alázva amazt, Y a' fijait 

^Meg^adá, 's igy menté-meg kis madarait* 

fhaedrus L K'őnyv* %g. Mefe. A. *" 

ÍÜz a* meSe-is kí-vaö hagyja aa én Sz« iPLadtai-
fombóL 
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Phaedtus lé Huirnyv^ 00* Afefe* JÍ» $& 

A9 héhái rebegnek ci hiháUrtorJíölését'ŐU 
* 

A1 Szegény emberek ott méltán rettegnek, ' •• •• . 
Hol a'hafaláiafok edgyütt verekednek- .(ai); * " 

Jlrátván a*r béka , hogy a' bikák torkolnék-, . . . . 
Azt mondja* jaj! bizony minket-is meg-Ölnek. 

kérdi edgyik tőlle, hogy azt miért mondja ? 
Békáknak bikákkal Hintse* Semmi gondja, 

Hifzem azok töllünk, mond, inefzfzé lakoznak, 
Azért veSzedelmet reánk nem-is hoznak. 

Az igaz, hogy hellyel 5s nemmel külömböznek; 
Felele; d é a z , a' mellyiket meg-gyöznek3 * 

'S azután el-üznek: ide jó válóba 
Az erdőből reánk ezen Sáros tóba. 

£ s itt egybe tapod titkos Szobáiikban-is! 

' Kemény lábaival vizes hazánkban-is. 

Így küfzkotívén azért a' nagy ellenségek, 

EUiat mi* reánk-is az ő dühöftégek. 

(a.) Mert ha két .Király egy-másra m£g - harag* 
Szik, és egy-máísal hadakozik, nem az ő éle
tek veíz , hanem &* Sok ezer Szegény legények 
nyaka Szakad. • 
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