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Rejtekbea egy kisded Sérgetske vett léteit: 

Férgetske, de még-is az Égnek Magzatja ? 

A* Lelkek' Attyának remek ábrázatja. 
Hol a* levegő - ég* balzfami ereje 

Nem volt az éltető lehellet* kút-feje. 
Hol a'-minden Böltsek' mefterségek felett 

Mindenható ujjal fonnak olly kötelet , ( a.) , 
Melly két ellenkező , külömb terméfzetet 

Szoross Edgyefségnek bilintsébe vetett: 
Halhatatlant kötött töredékeny párhoz 9 

Az Ifienség' tiSzta lehelletét sárhoz* 
Hol a' Világ győző tsucláknak xakáfsa 

Ama^nagy* Teremtés* niühellyének máfsa; 
Melyben -a' nagy. Világ kis példában kéfzül y 

A'Semminek méhe minden-nap léteit Szül; 
Lévén a' formátlan zür-zavarnak 5|épe 

, Majd á'-földi minden teremtmények' Szépe. 
Hol ' a ' Bün, ez a', föld el-puSztitó Szikra 

Taplót lelvén, terjed egy teltről maiikra; 
Ama' mérges kút-fő folyáfit fzélefzti, 

Ama régi kováSz a' téíztát élefzti. 
Hol épül nem földi finor-mértek nyomon 

Kéz-nélkül p inái t ház por- fundamentomon p 

Hová egy mennyei Poigár-nemefsfggei 
Biró Szabad Gazda belé-fzáll olíy véggel, 

Hogy az angyali kar és,barmok5 oSztállya 
Között lantz-Szem.légyfen az íften' tsudája ; 

JiereSsen tengeri habok között par tot , 
A'mulandók által az örokké-tartót, 

Hol elsőség felett két nagy bajnok telivér 
Küízködvén, a' nagyobb a' kifsebbel nem ér. 1. 

Mos. 2 5 : 22. 

(a.) A* Léleknek a' teftel való ed'gyesüléfe. 
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Mintha hartzot tartna Caefar Pompeufsal (a.) 
A' kiSsebbik véSzeri-eröt felsőbb juSsal. 

Mert még akkor örök oSztály-töryényt ír6 
Tanáts volt a* kettő közt az határ-biró. Rom. 9:11, i& 

Hol Hilhid Fia két-élü tör nyelvet 
Az ötét Alkotó kézből kéSzeii el-vetfc \Jer« 1: gi 

Vévén Prófétai kenetnek olajját 
Kéfzül menydörgeni Izraelnek jajját 

Hol egy nagy Királynak utat nyitó Követ 
Derekára kötvén a' biztoíi (b.) öve t , 

F ö l d e s u r á t , véííe öfzve-találkozván Luk. 1 1 4 ^ 
Tifzteii, előtte Saruit oldozván. 

Nem kiálts tsak mozdul; a' föld vélle rendül2 
Két Dávidi hárfa (c) egy Concertre zendüL 

Egy illyen Világban a* Semmi' kebelét 
Él-hagyván egy Kisded el-kezdi lételét; 

A* Nap akár midőn uz Halakat jegyzi, (Februáriul 
(Ki tudhatja?) akár a5 Ko/ Szarvát hegyzi. (Má*riüis$ 

Ezt tudjuk, hogy midőn egy foha nem hallott 
Hungon a* benyitó Vendég meg-rivallott, 

A* Szent * Györgyi Papi-házba bé-kÖSzöntött; 
A* Nap d? JSyHasban már havat is öntött, (November} 

Kilentz Versben át iióld fél ortzát rejteget 
A' főíd' árnyékának köz kárpitja megett; 

A* Setét fedélből ismét ki-takarva 
Kílentzfzer,ujjúit ki el-hullatott Szarva. 

Kilentzfzer hangzott a* gyólts inges L,evit& 
-Száján az Üj-Hóldöt hirdető trombita. 

G 2 • • N y £ ' 

(a.) Caefar hat efztendövel volt kiísebb JPompejusiiál 
(b.) Plenipotenliariüs. (c>) Hihető; hogy az Erjéhe? 

Annya a' Dávid? házáŰól váló. volt , miftthogy a* 
Mária* rokanának mondatik* 
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NyájaSon brukkoló társától meg-került 
Galomb-is kilentzSzer költött tojáfinült, 

A' Flóra' Kertéfzfze kerülvén tábláit 
KilentzSzer áfta-ki hónapos plántáiu 

Midőn a* vén Chiron Jegybe fordulóra (Nyilas-Jegy) 
Fel-virradott egy n a p , meg-tsendült az óra *. 

Mellyet Semmi véges értelem, mint éppen 
Az hala? óráját, nem tud Semmiképpen: 

E ' kettőt a' titkok' nagy petsét - nyomója 
Alatt tart az élet' arany-kólts-tartója. 

A* teremtő Szóza t , melyre minden kéttség 
Nélkül mindjárt déllel fénylett a' Setétség 9 

Parántsola: Nyilj-meg! egy Mindenhatónak 
Üilintsével bé-zárt tartalék - ajtónak , 

A'J melynek Sarkai kemény zárjaival 
A* földnek-éjfzaki 's déli Sarkaival 

Edgyütt egy kezdetben, egy munkával kéfzültf 

Aina Nagy Áts-mefter mikor műhelyben ült; 
M-zly a' tengert, és a' méhet egy erővel 

Körülfogja, mintegy oldhatatlan Övvel, J6b.$fc%, 
Ciíy könnyen, mint fojtott tomlö' kerek öble; 

Vagy mértékre vágott veder' teli köble. 
Ez az Ajtó refzket; a' parantsolafffrak 

Terhe alatt nyögő rúgók.réfl: mozgatnak? 

Ingadnak a' Sarkok, a ' zá rok fefzülnek ? 

Nem fognak a' pántok, kiiintsek gyengülneky 
Minden tartalékok , fel-türt gyólts kárpitnak 

Módjára hajolván, Szabad utat nyitnak. 
JLáísuk, á* fetéttség mit Szül a' nap-fénynek -^ 

ímhol tekintete egy kis Teremtménynek! 
Egy láthatatlan Kéz, a' mely kaput bonta3 

Ezt meg-foghatatlan erővel ki-vonta , 
, Itt . 

^ — Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/138 



| Itt minden Látónak állnak, mint bálványok, 
\ Nem Mefterek, éppen tsak gyenge kormányok. 
| ;Tudós"^gnrfrf/^^(a.).;.oSzve-kapt*oltké2nek 
[ . Kétsfgei között a* kéSzt Várván néznek. 
[ Hint mikor as Zeilán és Pe/yk tengerek' (£.) 
j! Fenékén úfzkáló gyors búvár-emberek. 
! Fel-nyitván a' gyöngy-ház* rejtekének zárját, 

A' kinos haláfzaf meg-nyert Kintses-tárját; 
A'- drága gyöngy Setét féfzkét már el-hagyja., 
. A * fáradtnak magát nyereségül adja: 
így ez a' fetétböl ki-fénylett gyöngyVSzeme, 

I Mely drágább, mint rrnnden déli kiatselt' neme? 

I Fel-vonván a' függő reménység fedelét, 
1 Egy fáradt Rákhelnek meg-tölti kebelét. 
I Hogyha két Gyémántok, mikor egygyé léfznek, 

Kisded Gyémánfötska magzattal tenyéfznek, (c.) 
í Sokkal inkább , oh 1 e kis ujj Gyémántotska! 

Lettél két Gyémántból pattantt Alakotska: 
Tündöklik az edgyik Úrim? medályjában, (rf.) 

I " " " Af 

r (a.) Ez vóit Atherim Vároísában Orvos-doktorsá-
í got viSelt hires Szűz, és egySzer'smind Bába-is; 
1 jninthogy a ' régieknél az Orvosok egyfzerVmirid 

Bábák-is voltának. 
] (£.) A' Napkeleti és déli meleg - tartományoknak és. 

Szigeteknek némely tengereiben teremnek azok a* 
tsígák, mellyeket a 'búvárok , le-erefzkedvén éle
teknek nagy veSzedelmével a3 tenger fenekére, on
nan >ki-haláfznak, és fei-nyitván,, ki-vefzik onnan* 
a' drága gyöngyöt, •• • * 

(̂ .) Hogyha' terméfzetnek ez eC nagy tsudája ugy~, 
| lett légyen, irják némellyek. Lásd Urfm. TheoL 
I • Symbol. Symbolb CXLVIIÍ. 

j (á.)":,''Á* fö Papnak meüyjére függefztett drága ékes* 
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A* máíik a* &fr<2' 's Rebeka? nyakában. 
Nehézkes bimbói a' Szőlló - vefzfzönek 

Gyenge borítékok alatt ha meg-nőnek* 
j&* kivántsi Szernek nézik az el-kezdett 

Fokadásnak,útján Született gerezdet. 
Majd, mint édes gyümöts, arany Színnel tetSzik, 

Akkor a'-vefzSzöröl örömmel le-metfeik. 
Oh T e Nemes Szöllö-tö drága gy ümőtse! 'Sóit. i ^8 : 3- | 

Jövei! édes ized Szájunk5, Szivünk' töltse. | 
Hadd koftoljanak-meg ajakink, oh gyenge ,j 

Ártatlan tsóköknak kívánatos Senge! 
IUy kívánságunknak leg-ottan kedveze 

Egy hív Látóndnah (a.) kéSzen álló kezei 
Le-metSzi fájárúl, fogván metfző-kését, ; 

E ' gyümöltsös méhnek meg-Sengült termését. 
|£* meg-esvén; kérdek, kit fog két markába? 

JÍ* mit Ifién adott (ö.) , így felel a' Bábík 
JE1-halgát — a' többit utánna gondolja, ! 

Szontyolodott nézés Szivét tolmátsolja: 

í9 Ez-is kedves, mivel Iften* ajándéka;, 
Meg-elégfzünk, bár nints tsordűltíg a' véka ; I 

De a' Sebes őröm a' már meg-tsüggedett I 
Reménységnek fiú nemmel hízelkedett. I 

Bacchus* járdovánnya hétSzer ontott levet, 
Sarlós Ceres hétSzer tűrt a' tarlón hevet* 

Fellegek5 SzomSzédja 3 Torotzkó* kő-Szála 
Hét 

(a.) A5 Poétáknál Látona, 5s Lucina a' Szülés körül 
forgolódó Ifién-afzfzonyok voltak. Ezeket mi Bá-, 
baknak hívjuk. 

{b.) Közönségesen bé-vett SzóiláSok5 formája minden 
Bábáknak, legalább Erdélyben, hogy midőn le-
ányrgyeririek Születik , kivált Elsö-Szülött, azt Szók- * 
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Hét Verfen a5 télnek tár-házzal Szolgála; 
Szent György* kopaSzfzán-is a* meg-zuzmaz ázott 

Szakállú Boreds annyiSzor Szánkázott; 
. Ugy a' Torotzkói Lemnus* korom bűzzel 

Gőzös koha hétSzer lobbant ujjabb tűzzel, (a.) 
Hol hétfzer Szollalt-meg a5 fagyban heverő 

Halgatáfa után a* termérdek Verő: 
Miólta Bartzádi mirtus-koronában 

Szolgálván, temjénez Paphus* templomában, 
\ Symennek adózik menyegzői bérrel , 

Áldozik Janónak gerlitze kövérrel. (£.) 
jSliólta Erato\ nyájas tanítványi 

Lettének ágy-vető nyoSzol/a - leánjnL 
Illy hoSzlzas ideig, midőn a' mi látiizott 

Keménységnek lenni, tsupán álmot jádzott; 
Midőn idő telve moft már az öfztövér 

Bimbókat fel-váltó jövés vala kövér: 
Méltán az hetedik tavaSzra haiafztott 

Gyümőltsozés várta azt a' Szebb rnalaSztot, 
Mellyel két nem közzül a' némefebb réSznek 

.Soríbíi bimbófsabb terméísel tenyéSznek; 
Yöita azt a' Nemet, mely a5 nemzet' töve, 

lüök' jegyző-könyve, ház' fzegelet-köve; 
.Azt a' Nemet, melyre minden páros ágynak 

Első 'Sengét váró kivánsági vágynak; , 
Mely nélkül a' gazdag Boáz Szegény vala, 

A5 bánatba süllyedt Rdkhel Szintén hala. \ . 
Vajha az idővel küSzködő Reménynek 

G 4 Egén 

(a.) Lemnus a' vas-mi ves Pulcánus* lakó-hellyé volt. 
Torotzkő-is pedig hires vas-mivelésröjL 

(ti.) Az Uj - Házalok gerlitzévei és galambai Szoktak 
.volt áldozni a* Junónak Oltárán. ' 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/138 



74 j ^ ^ l •• 
Egén már ne volna fzeplője nap-fénynek! 

Vajha Rákhel kisded Jojhfet ölelne; 
Zakhariás Papnak Jánoska felélne ! 

A* Sok haladéktól beteg kívánságnak 
Orvóíi miért hogy rnoft is eret vágnak ? 

Apafztják a' tellyes örömnek híg vérét , 
Metélik a' gyógyultt feb-helynek kövérét ? 

Junó! mért nem nyertünk Fiút? 4z iránta 
Tanátskqzott Verség hát nem azt kivánta : 

£ Szebb. RéSz pótoljon annyi haladékot , 
A ' nyert per ne-hadjon hátra afcadékot ? 

p e im Nyilat fogtunk, melynek nints idege (a.) 
A5 kéfz Valóságnak van egy kis ürege; 

Termett az árnyékos Kikafon Szép ágot, 
De valami féreg rajta tsorbát rágott! (b~) 

Szép kis Hold , de láifzik rajta fogyatkozás; 
Szép Vénus, de habból termett tsak változás (<?.) 

Szép Nem, de tsak gyengébb Edény a* Leánzó; :i 

Alak, de tsak Leány —- Meg-tsalt az arányzó-j 
Talárrs a ' N a p akkor járván az Halakban t 

A' terméfzet gyengén fázott ez Alakban; 
. Talám a' Sirius* Szertelen melege , 

Mellynek az el7múlt nyár volt forró betege," 
Sinlésben ejtvén az egéSz terméSzetet, 

Ki-égette vala a? Hím tenyéSzetet. 

Taláin 
M W — ^ . M ^ . . , . . ^ . . » . „j « I-IIIII • • . ....,• ^ . .»~-„- . . . , — inn , . B 

• ' - " ' • ' , 

(a.) A9 Fiak nyilaknak neveztetnek xSálU 127: 4, 
(b) Kikajon 'Sidpul az a? plánta , 'melly a* Jónás fe* 

je felett fe l -nőt t vol t , de a' férés; el-rágta. A? 
rneg-ísalatkozott Reménységnek példája ez. 

(c.) A- Poéták? Szerint Penus a" tengernek habjáléól 
Izármazqtt. Micsoda állhatatlanabb *s v41tozób% 
«a' habnál? Jjferium & mutqbile Jemper MrftÁng* 
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Talám irigy Júriő* fel-lobbant haragja 
Trója ellen ujjabb haragját faragja, 

Gazd-aSzfzonyt Szaporít, nem pedig katonát, 
Hogy meg-vonja tölle a* MársJ tulajdonát 

Akármint lett; a' vártt tzéltól meg-kell térnünk 
jf mit Ifién adott, azzal meg-kell érnünk* 

Itt Mars a' Janóval vetélkedtek ketten, 
De Junó vett erőt ez Elsö-ízületten, 

Mars ezt Pává-farkra nyirt kalappal várta ,. 
De Junó'1 kezében volt a* gyöngyÖs-párt£: 

Amaz-is Számára rántott éles fzablyát 
Ez-is Orsót , guzsalyt, 's len-páSzmák' darabját 

Pallás Deák, Német, Frantz Munkák5 fok ízázát 
Gyűjtvén, ki-nyitotta néki Könyves - Házát : 

De Janó a5 taJkáts-mühelybe ragadta , 
A' Konyhát , Kamarát birtokában adta. 

Küsdik a' Reménység a' Jelen-valóval 
A' Mag-vető hartzot tart az aratóval ; 

Szárában indulván kait töltött a* búza . 
De vékony aratás abból vifzSza-huza, 

A' Reménység' méhe fogadott gazdagon, 
De Szűkebb az áldás a? Sugár afztagon. 

KiüÖmben — a* munka nem véSz-el hjjába5 

A* mit Ifién adott takarjuk pólába* „ 
Ekképpen folytatta titkos gondolatját 

A' Bába, kezében tartván kis Magzatját 
Tovább nyújtja -ki-nem'fogyható panafzSzát, 

Mint-fem három finges pola-kötö ' hofzfzát 
Szorongatja, mintegy Pythiat, a 'Lé lek , 

Mit Szoljak — Tsah Leány ~ másként nem Ítélek, 
Én pedig , jó Bábák! itt más ízemmel nézek, 

(Nintsen Szeges-vizre Szükség; nem igézek.) 
• -Al5 
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Az én Mázsám tellyes reátok báraggal , 
Nem engeSztelhetö Semmi tömjén Szaggal, 

Az én Múzsám maga Szép Neme mellé fzit, 
Az ellenkezőkre tsa,k-nem átkot kéfzit. 

T i ! kik az jzzafztó pálya-futás végett 
E ' Világ* fikjára bé-lépö Vendéget, 

Eleibe-menvén kofzorű kötéfsel, 
Ölbe fogadjátok első köfzöntéfsel ! 

T i ! kik minden földi - állat felett ennek 
A* magával inkább jói-lehetetlennek 

Fel-fegélléséhez' első kézzel nyúltok, 
Eredeti vérét el-mos ni fordultok! 

Kik a5 földön Élők' követei lévén, 
Világ* tengerének az innetső révén. 

A5 tengerre-fzállók' útján elöi-áíltok, , • 
Egy evező váfzon-táblával Szolgáltok ! 

Kik egy kóftolásból lett Szerentsétlenre, 
A* biintöl tzégéres rút mezítelenre, 

Mint Jáfet^ elöfzör fedél ruhát ad tok , 
A5 gyalázat* tefiét takarni Szaladtok! (a.) 

Ti mondom, 'Sóldoíi Surtzos Látonának, 
Tanitvánnyi fel-türtt kezű Lucinának! 

Mondjátok-meg nékem ( a* Styxre kénfzerit 
Az én Miizsám, mellyet Hólttak' lelke merit.) 

Miért, hogy ha Fiút érkezni Szemléltek, 
Magas hangái fennyen-járó Szókkal éltek;, 

Ha Leányt: le-sütott fövei udvaroltok, 
Ditsekedés nélkül tsendes hangon Szóltok? 

V V " ^ - • ' S H á t ' 

(a.) A' tiltott pyümöltsnek ama' kódolásából lett az 
ember gyalázatos mezítelen, mint JSóé. A* Bábák 
azok, kik ezt a' meziteleüséaet leg-eíöfzőr ruha-
val bé-fedik. . " "' 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/138 



Hát tatám a* gyengébb Edény' élö képe 
A' vártt Nyereségnek nem épen a5 fzépe ? 

H á t av TerméSzetnek a' kifsebbik Nemben 
Munkás meftersége nem remek mindenben? 

Hát a' Leány, ámbár Hints elöl. a' Széke * 
A9 tökélleteSség' tsak egy fél mértéke ? 

Nem igaz% ítélni görbe fon,tal tudtok , 
Egyiptomi Bábák' nyelveken hazudtok. 

Hifzem égy IJieni kéznek\Adománnya 
Az Áldás' kövérebb Réfze, nem Sovánnyá* 

jtf mit az IJten ád leg főbb Jókkal Sorba, 
A' tökélleteSség' rendén nints ott tsorba 

Mint a' Nátánáel, ugy egy The odora (<z.) 
. Születéfen tsendül leg-fzerentsésbb óra. 

Köz lévén mind a5 két Nemmel e' nevezet > 
Hirdet egy Illeni gazdálkodó kezet. 

A' Szép Nem'. SorSofi az Eröfsebb Nemmel 
Egyaránt ofztozó teftvérek érdemmel, (£.) 

Söt az Iíten' Szája-Szerínt a r Leányok 
Templomépítésre faragott márványok ;'StíÍt i44* ** 

A' Fiak tsak Plánták, márvánnyal nem érők., 
Erőt a' Szépséggel edgyütt nem igérök* 

• * Sze-

^ .^a . ) 'Sidó nyelven Nátánáel, görögül Tkeodorus, Tkeo-
^'űora^ Theodofius, Theodojiaa ; Deákul Deodatus% 

D tódat a , mind JJten adománnyát i vagy a á* mit 
az Ifién adott, jelentenek. Hlyen nevén mind ar 

két Nemen elegen voltak a' Görögöknél és Deá
koknál , kivált a' régi Kerefztyéneknél. 

(b.)' Virorum, Muliérumque Virtus una eaűemque e/k . 
Plutarchi. 
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Szerelmes Barátom! kit a* tudós írás* 
: Gondjaival elegy múlat gyermek-íirás : 

Olly firás, melly néked már mofl az hetedik 
ESzteadön Atyai névvel hízelkedik, 

Tudom, kezet fogván, edgyet érteSzSz velem, 
Midőn Örömedet örömmel tifztelem , 

A'i HázaSok' próba- köveehét té l , hét nyár 9 

A' tökélleteSség.a' hetes Számmal jár , 
JMoft lett náilad Kintses-ház a* Könyves-Szoba 

Olly Arannyal , mellyet kéSzitett hét próba* 
Leányi de Jupiter* feje' Maradvánnyá, (a.) 

Igaz Deoáata^ IJler? Adománnyá, 
Leány Ez ; de rendet a* Terméfzet nézett $ 

Alól kezdett elébb munkát, nem tetézett % 
Az alsó gráditsról léptett felsőbb fogra, 

A' gyengébb kötésről aVkeményebb fogra. 
Leányi de a' kiben Fiat-is fogfz nyerni, 

Gyökeret meg-óltott Tzedrufodban vern i 
Midőn tudós kérők tíSzteíetre hajtott 

Fejekkel egymásnak adnak náiacl ajtót; 
Midőn fok jók közzüi válafztott jobb Vőnek 

í Sugári dél Színben reád viSzSza-jönek, 
\ A* Fiu, ha roSzfz-is , nyűgnek marad rajtunk y 

Á'mitsodás el-nem vetjük; tsak Sóhajtunk ; 
De jó Leány után az Ifjak Sorából 

Válogatunk Fiat kéfzen a* javából. 
Tsak légyen fzép arany koronátska nálunk ̂  

Érdemes Főt annak Számára találunk; 
f Tsak légyen öluokbea kedves Lavinia^ -, 

• • ; : ' . . '"•'.... " • • . - - • • ; • . Trfrv 

ja.) Minerva a* Jupiter fejéből fzökött-kift
 v 
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Trójából** el*jö az Ankhiles> fia. («.) 
Leány; de nem félthedd, hogy a* ifí<f/\r5 Hadnagygjr* 

Kebeledből Belgrád a lá, ki-ragadja. 
Nem fogja kívánni Dnifzier *s Dw/ía köze* 

Hogy légyén ártatlan vér-ontás' eSzkőzé* 
Leány ez; de nagyobb az háznál érdé, 

Gondos Annya' Serény keze, lába, Szeme. . 
Mihelyt n o , hozzád-is hívséget mutogat, 

Kedves Dajkád lefzen , köt , mos , főz , varrogat 
A' Fiú lak hellyét Oskolában leli; 

Otthon nem hajt hafznot, a' költséget nyeli. 
H a Efau vaddal l/át? kedvét lelte, 

Aeneas Anchilefi vállain emelte: 
Több az , ha egy Leány , hogy rab édes Atty& 

Éhei el-ne veSzfzen, titokban Szoptatja. (ZO 
Leány % de elméje ha leSzíz mellyen-látó, 

Moft nemzett Portiát ujj abban egy Cató^ 
H a fedez Atyának Szerelmét e5 pó la . 

Ciceróra nevet ismét Tulliola* (c#) 
Ha 

(a.) Lavinia OlöSz-ofSzágban ^ólt Latinusnak Leá
nya , Aeneas pedig attól igen meSzfze Trójai; 
még-is mefzSzünnen tsak oda vezette a* Yégezés 
fok viszontagságokon % hogy Laviniát vegye fele
ségül* 

(£.) Hires Hiftoria Romában * midőn egy ember éhei 
hálásra Sententziáztatott volna, annak menyetske- * 
leánya hozzá bé-járván, minthogy Semmi ételt Szá̂  
mára nem vihetett * Sokáig Szoptatta alattomban. 
Melly ki-tüdódván, emlékezetik e5 dolognak Tem
plom építtetett. 

(fff) Portia volt Catótiak Igen áitséreteS Leánya; TUh 
ihim psdig a ' Gi*$rtf9 ki% feUtte igeia jfrerctcttt. 
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HaleSzSz Pénelopé, tíSztaság' Oltára, 
Születtetik még más Ulifses Számára. 

H a Cloelia; folyhat uj Tiberis > mellyen 
Még egySzer egy Szűznek által-úSzni keljen, (á.) 

Leány ez ; de minden ebből-is ki-telik* 
A* miért â* Fiút nagyobbra emelik, 

örököli kivánfz-é, kiben nem egy Század* 
Által-élésére épüljön-fel Házad ? 

ímhol a' Selóphád Leányinak réSzek 
E'nnek-is fiúi juít engedni kéfzek. 4. Mos. 27: 7; 

Akarod-é, légyen ez-is ProfétiSsa s 

Ki Szent írás1 tárját arany kóltsal nyiSsa ? 
ímhol még, ha meg-nyilt ajakai fzóllnak , 

ötödik Leánya FUep Apollóinak. 
Sziíksig-é, hogy légyen íífakos e' Pallás* 

Kit hartzra idézzen a* trombita-hallás ? 
Állhat Deborával 's Judittal égy Sorba, 
* Vagy Tele/illával kimehet Táborba, (b.) 

Yasr 

(űr,) Ez a1 Romai Nemes Leány, az ellenségnek fzo* 
ross örizetéből el Szökvén, hallhatatlan-bátorság-

Í
^al a* Tiberis vizét által -úfzta, és Romába viSz-
za-ment. , 

(b.) Ez a' Tele/illa Görög-orSzágnak ^írgos VároSsá* 
ban nagy vitézséget mutatott , midőn az Afzfzo-
nyokat fel-fegyverkeztetvén , és maga vezérel* 
vén, a' Várostól az ellenséget hatalmaSoa vifjs-
Sza-verte. 



Vagy ha erős frigyet tart Aquiléjdval 
Szolgáihat oltalom végett bár hajával (ŰV) 

tffzfzon-é a' titkos terméfzet m^lyjein , 
Üljön-é Világi Böltsek' műhelyein? 

Lehet ez-is Dámó* 5s Hypatiá' máfsa 
Avagy nyelvek' tudó Morellé pajtáfsa (b.) 

Szóljon-é Torvény-fzék előtt, mint Prókátor ? 
Lehet Hortenfia^ bölts, ékes , és bátor, (c.) 

Szedjen-é boroftyáot a' Parnafsus' hegyén ? 
Sétálhat, mint Műfa, $z Aoni megyén. 

Hímezhet koSzorús Thebcei' Cormndt 7 

Lan-

(#.) Aquileja Váró fsában egykor az ASzfzonyok a* 
Várnak erő^ meg-ízálláfakor hajókat el-nyirták > 
és' abból köteletskéket fonván, a' nyilaknak húr 
gyanánt adták, meliy-által a? Város az oftrom alól 
fel-fzabdűlt. 

(b.) Danid Pythagordsnak Leánya , az ő Attyának 
Philofophidjdt, holta után, fok homállyaiból ki-
világofitotta, rnaga-is nagy Phiíofopha lévén. Hj-
patia, Theon Philofcphusnak Leánya , Attyát ha
mar meg - haladván , az Alexandriai közönséges 
Auditóriumban MatheGft , Philofophiát ? Aftrolo-
giát tanított, nagy íbkaságtól álmélkodáfsal hall-
gattattván. Mordla Julidnna pedig 12 efztendös ko
rában a5 Philoíbphiábói disputált a' Lngdunumí 
Academiában, és 14 Nyelveket jól értett* 

(<?.) Ez; a' Romai Afzfzony egykor Octáviiís, Anto^ 
rzius, és Lepidus előtt a' Romai AfzSzonyok' kö
zönséges ügyeket, midőn arra férfiú Prókátor fen* 
ki Sem vállalkoznék, olly nagy bőltsefséggel és 

bá-
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Lantolhat edgySapphéty egy Binjza jínn&ti {a$ 
Vagy talám Orvoíi Méltóságot nyerjen, 

Főidet * füvet, értzét, fát egybe-keverjen ? 
Ülhet még íhfetri 'Máriának Székén,' ( bC) 

Ki minap Bullát íiyert Florentznek környékén* 
Látod-é, Barátom ! meg-elégit téged' 

E ' Fiakkal edgyet^érő Nyereséged 
Ki möft-iSj mikor még Pólában nyújtózik* 

"" A* Fiút illető Pálmákkal oSztózib 
Ezentúl kérkedjék fennyeri már a' Bába j 

Hogy egy kedves ANNA lépett a* Szobába* 
HofzSzaíi irék; mer thogy Matériát kaptam* 

Leányhoz illendő Sieppes Szoknyát Szabtam 3 
Mikor Fiad léSzen, a* IÍIáradt darabok* 

Foltjaiból kurta dalmánykáMs Szabok* 

- bátorsággal folytatta- Örátziojával ,- hogy épjíÉft 
nyerít pere lett* 

(d) Ez a ' Corinna olly hires Vers - Síefző \ hogy a* 
híres Plrtddrus Poétát ötSzör győzte-meg közonsé-
ges Veríelő - Hartzón az egybe Sereglett öagy So* 
kaság előtt. JÍnna Binfiánafc Jpedig Belga nyel
ven irott Verfeit éppen á' Görög Sapphonak 
VerSeíhé-2; ííafonló fzépségüeknek Ítélték a* T V 
dórok. , . 

(b:) Ez a£ Örvös - Doktor Kis-ÁSzfzony tsak ÉL k$« 
2elébb múlt öfzfzei nyerte a' ditsőségeL Las4 
a* Magyar Kurírnak 39-dik d a r a b , ]aa& iiúf li*" 
Velenó 
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