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jE^y virágom mező leg fzebb Difzének a Rófának vi
dám és halav4ny ábrázattyában képzelteti d Mw*
fa egy érdemes Hajadonnak kedves, is az irigyek
mint meg annyi mérges állatok által halavánnyá
tett Tekintetét.

Egy Rófa - Szál.
.V'/V ki kedvefleggei fellyül mul máfokat;
w t 3 t i Talál a' magának Tifztelöt ma fokát t
Talál otsárlótis igen felesfzáinmal^
A' kik kedveílégét nézik immel ámmal.
Képzelj egy zöld bárfony ki rerjefztett rétet ,
Mellyen Bán vagy ritkán vagy fpha fem étet*
Mellynek füvét édes Bais©mmal élefzti
Az Harmat, gyöngyeit mikor rá fzélefzti*
Mellynek pllntái, a' Nap-nyugati fzéinek
Szárnyáról tsepegö nedvefieggel élnek*
Hol az apró virág, mint meg annyi tsillag
Az égen j a* fu közt tündököl ? és viliág.
Mellyen Arifteus őrzi fzárnyas népét,
Es gyűjteti vele édes mézit's lépet.
Minden ki nyilt virág mint egy maga hivja
Á' méz gyüjtSt, mézit hogy belolle fzivja*
De a' többi között, nőtt fel egy Rófa-fzál *
Mellynek magas ágán egy ki nyilt Rösa áll*
Gyönyörű és kedves más virágok felett;
1
f Azért Királíynéjok a' többinek e-lett.
Éppen moft tellyefebb nyilt ortzája ennek %
Meily magára vonnya nézélit mindennek*
Ezért minden apróbb virág mellyel teli
fagyon a' rét, otet leg inkább tifztelie
Néha Méltofága unalmára esik;
Mivel Tifztelöji gyakran meg kerefik*
A méhek ha jonek ezen legeiőre,
Méz gyűjteni reá föálriak leg - előre *
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Szárnyokkal khníle kedvesen zengetnek ? *
Az alább valóknak tél tul izenget$ek«
Elébb ezt idvezlik, ezt áldják 's tsokoliyák,
Addig a' többitől magokát meg ollyák.
Nyájas iiotéfeket meg vetik 5 'nem fzálnak,
Rajok, mert virágja fzebb a' Rósa-ízálnak.
Más fzárnyas népekis iilyen buzgón égnek 5
Hiv tiízteletére e' ritka fzépfégnek. :
l m ! ez kedvefleggel fellyül múl máfokat^
Azért nyer magának tifztelot illy fokát.
Képzem, ha valaki ezt le fzakafzta.ua 3
A5 többi örömét mint-meg akafztaná.
A b ! ne bántsa fenki e' virágok' izépét 5
Ki köztök vifeli a' Kivállyuérképét.
Teis oh ízárnyas nép! nyájason repd-elTed ^
Köruljtfak virágját ne .hogy meg tsipdeüed
" Kíméld a lábadra ragadt fártdl > portól ^
•
Egek! kimiljétek "Tiis a7 záportól-.
Flórul réted'difzét tartsd mind fzemed fényét.
Hogy meg ne zavarja fenki kedves kényét*
Oltalmaed^takargasd ötét; mert a'- mennyi
Tifzteíöje vagyon, irigyeis ennyi.
Itten lehet Játni azt, hogy e* legesle<g5
Szebb örunij méreggel vagyon elegyesleg,
Mert jóllehet ágáé , melly '6tet viseli, .
Ellenfége, ellen jól be töviseli; ,
De tövifle közt is máfzva fokán mennek ^
Szúrós lábaikkal virágjára ennek.
Tekereg a' Herny<59 vigyázza az utat ^
Feje' járáfais irigyféget tnútat.
Végre fel vergődik, és valahová nyúl*
Lábával <> ortzája ott meg- haíaványul f
A' Hangya. 9 hátára fel rakott nyalábbal,
Fát s járja e' terhes utat tsunys lábbal.
'S
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*S ha fel talált menni piros' ortzájárái,,'
Meg rántzofodott az valaholott jára.
Más apróbb férgekis fel máfzkáinak ágán,.
Hogyhadgyák mérgeknek látattyát virágán^
De az meg fe tettzík, magáról le rázza?
Bé motskolt ortzáját újra meg tzifrázza*
TöyiűeLközÖtt még a pólds Iából ?
Utat fzö magának vékony fonalából*
De minek előtte tetejébe máfzna ;
A' föviflek miatt meg fzakadoz yáfzn'a.
Meg bomlik az uttya > kéntelen megtérülj •
Látván, hogy nints módja e ként tzélját'érnL
Egy közzülök akad a' tövis' hegyibe , '
Es ki ontya mérgit meJfy vala begyibe.
Egy fzemét fzurja ki 5 másnak bélé omlik 9 .
Az igyekezetek mindenkánt tfak romlik*
Ah mérges állatoki távollyabb aljatok?
E z utón híjába neis próbáljatok*
Hát m&s virágokát miért kimiíletek ?
A' mellyekre, nem más hanem ti illetéke
Itt ha mérgeteket akarjátok fzéllyel,
Ontani,fzembe kell.fzáini a' vefzéllyeU
Nintsen ebben méreg : több van más apróba ^
E mellet mindenkor kéttféges a' prába.
A' bizonyos 0 hagy Ti mindég'tőrbe eftek,
Jobb ha mérgeteknek más tárgyot kereftek,
Imé a mérgével mindent mótskoló pók 5
Hátán vifzi váfznát, mint a* titkos lopók.
Mérgébe még fokkal nagyohra puffadott ^
A'rofa'töviffe hogy utat nem adott*
Ott jár körös környül, 's vigyáz minden felé 3
BpfTzuálláfában mit foghaíFon elé, .
Egy mérges állatot; bámulj véges JElme!
Millyen álnokíágra ingerel Sárelme*
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A' vakmerő fzándék el vefz : ollykor ér a'
Mégis tzélt; lm ezis máfz egy. olly kóréra ?
Mellyen ezer rétü hálóját fotihaíla :
"*'":><
Abba leselkedni" magát el vonhafía.
Innen egy tzérnát nyújt a' tovifes ágig,
Mellyen fétálhaííon éppen a virágig.
Mint vifzi ezt véghez; nem tudom; az igáz*
Hogy ez ágat tartya kötve fokáig az.
Ah irigy pók! oda fétálgattz mofr hídon,
Hová nem mehettél hofzu lábaidon,
Tfudálom, hogy nem félfz attól3 hogy el fzédülfza
• 'S az alattad lévő toviílek közzé dülfz.
Által horgya mérgit e' vékonyka fzálon,
Mellyet mérges fúböl gyűjt e' zöld kafzálón,
Hogy e1 kedves rófat ? as mellynek leveje
Mofojgani láttzik 9 forázza le vele.
Ki kendőzve lánya néha a* méh reggel,
7
Ötét? de majd a' pók be hinti méreggel*
Melíy bé pettyegteti elegyitett fzinnel
Piroffágát, úgymint fárgávalj s tettzinnel*
Tifzteíöji frinét látván > hízelkedve
Tudakozzák tölle; hová tűnt el kedve?
Né?Á z mérges Pók ezeket retzébcjl
Pompára kéfzitett rejtek ketretzéboL
Ah fzép virág fzálam} fzebb vagy másnál igyi$$
Nem difzteíenithet Téged az irigy is
£Jem árt fzépségednek fesnmi féle féreg 1
Nem .marad ortzádon fokáig e' méreg*
Ezt le törlöd rollat ártatlan Kezekkel;
Aztis le hárintod tsak ugyan ezekkel.
mint 'fzeretnek az Egek*
Kónjrveket hullattyák reád a* Fellegek*
\ A* hajnal, fzámodra minden reggel kéfzit

Feredöt» tsgk mosdj% me miade»fcéfeitt*
Oiv
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•• Ortzáííat megtörli raajdég gyenge fzárnyal,
;
A Tollas-nép,a' melly elődbe lé fzárnyaL
[" Te mérges Arakml ne. fáradj bijábaT
|t
Mert nem nyerfz örömet fok. mtink^d' dijjába*
i
Újra büntet Flóra ama fok ízem telet}
:
Méréfs egeidért tégeti Te nemtelen!
j Emlékezz, Pallájfalujjot miként vontál >
A* Fonásbat], de hagy durvább fellymet fontál^
Ezzel ellene tett bűnöd a melíy tetés
Volt akkor 3 hasonló vala a', büntetés*
Ah Flóta! légy néki büntető Palláfci<>
Vakítsd meg 5 hogy mérgét gyüjteui ne láffa.
Hatalmát, mellyel árt illy méréfzen, vedd el y
Hogy töbfzör árthaflbn azzal, ne fzenvedd eh
Törjed pozdorjára a\fzövö fzerfzámát,
Vagy fzaporitsd- vele a* fántáknak fzámát.
Gyomlálj ki fzemefen es virág fzál kpzzűl ?
Minden magoj- Kórét, .mellynek a pók ürül,
Vt\\ci tselédjeiJ apró rogyogyányok/
Utón járókj virág-fzere(tö Leányok/
Tifzteleteteket tegyétek meg főnként 5
E virágok- difzes Aíizonyának Önként.
Telpedig Eolé\ kettős fzelet lehelly
Ide; mert meg hervad ezek nélkül e* helljr*
Edgyet oílyat a melly Felhőt kerget ? Eget'
Vidámít 5 és el hajt minden fergeteges
A' más lehelleted légyen tsendes> ebben
. Azt öntsed; hogy fújjon itten tsendesebbetU
A dühös levegő eget el fzélefzfze,
\
E Rofát legyezze, balsommal élefzfze,
A? pók' hicjját vágja ketté., iaűan laffan
Miiideii ellenféget ionén el ofzlaflan.
:
'S ajálván ez egéfz rétnek Békeffégét,
Vigafztalja ennek leg fzebb ékefTégét.

Irta Pápai István $ Nf Enyeíi Beáfr^
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Áfás m*/*. T. T. í * ^
Egy ember egy tónak partyán hogy sétála
!
Egy vizi kígyóra á' fűben talála
Jó helyen vagy, ugymond9meg találtad béred
i
Bűtsuzz fez élettel^ ki omlik ma véred.
;
Az el rémült kigyó mondja mentségére ,
Hogy foha fenkinek nem volt véttségére?
Hogy a' vizböl jöttki 5 keresvén élelmet,
Nem vélvén,, hogy leljen ily nagy vefzedelmet,
Az ember azt mondja , hogy a' kigyó fajta
Háládatlan ? '$ nem kell könyörülni rajta %
Eolond volna a* ki edgyelis jól tenne
Ki melengetője^ kéfz gyiL.ofta lenne.
Az ártatlan kigyó litván vefzedelmét*
Végtére e' fzóban kerefi védelmét:
Ha meg ölöd mind azt, ki él e' hibában;
Ember nélkül a* föld ma marad magában.
Látom, meg kell halnom, kezedben életem?
Engedd?hogy mongyamki rollad Ítéletem;
Af háládatlanság9 eleven példája
Az ember \ ezt valya minden állat' fzája
Ha nékem nem hifzel, bár kérdezd meg okét 9
Hivj elo ha tetfzik, ma minden élőket.
Egy telién egy fzinben ott volt fzerentsére»
Kit elö hivának kettöjők* perére*
Lafsu lépéfekkel oda máfz a? tehén
Alig tudott járni, vak volt fzégény, és vé»
A' kiis tsendesen meg halván ügyöket/
Keferves bogéfsel igy fzollittya okét.
Hát ily igazfágon kellé vetélkedni,
A' melyen nem lehet femmit kételkedni.
En tudom, 's én érzem, hogy ki mondhatatlan
Mely igen az ember hozzám háládatlan
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Én fzolgálram otet tettem' erejével
En tápláltam házát tölgyemnek tejével*
Gyermeki jöttek.rám mint éde$ Annyokra*
A* mezőről vivén ételt afztalokra*
f
! Ö nállamaradtak tizenöt borjaim 5
|
Már moll, hogy lafsanként elfolytak napjaim
! Hogy íatya* hogy fzámos munkám után végre
Erőm elment, 's juték meg aggott vénfégre^
! Kérded mi jutalmoin? Bot* fzitok , utálat,
Egéfz nap alig ád ennem egy fú fzalat P r
i Ha ki erefztene leg-alább legelni.»
Meg tudnám én ott kinn élelmemet lelni 9
; De fél, hogy farkasé lenne tsontom' bűre?
Azért nem erefztki a fzabad mezőre;
'• Fösvényfége miatt igy kell hát koplalnom,
\
Talám két nap múlva éhen kell meghalnom.
; Ha gazdám nem ember, hanem kigyd volna,
Tudom 5 bogy ily panafzt ma nyelvem nem fzölna*
i Kigyá , mond az ember ? dadog ez a* tehén
!
Ne hidj a'fzavának, mert ládd,,hogy nints efzé®
| Az ilyen álhtnak ha el-íbgy a' teje5
1
A* lába fzárába fzál ágya veleje*
I Haljuk meg az ökröt 9 az a* mi hiv fzolgánk,
í
Ily rémitö voksot, tudom, bogy nem mond ránk*
| De hogy kezdi azis a5 kérdeíl kérozni,
j
Keíerves.panafzfzár nem győzi kettőzni*
^f En tolom az igát, ügy mond 5 nagy ideje ?
;S
Hogy gazdáin ízolgálom, már üz efztendeje*
t Nyáron hajnal előtt mentem az ekével f
•
Ugy tálpiáltam ötét kilentz gyermekével;
i Hiv fzolgálatomért fokfzor bögésemi'e
í
Egy kis fzénát alig" .vetett élelmemre
Körmön font oíiora alatt feslett borom ?
;
Tsomónként hallott l® hátamról a? ízoröm

:

]
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Meg terhelt nem egyfzer háfz Yharmintz ifclsával í
, 'S ha nem bírtam, fzidott 's fziírt a* vas-villával. . {
Illy fok kínzás után már moft vénfégemre
|
Minden órán várom a* fejízét fejemre
• •
Kígyód mond az Ember ? az ókor prókátor
j
Vigyázz meg ne tsaljon 9 dadogjon ö bátor
',
Azt vélem, hogy endek tán több efze vagyon;
i
De még tsalt, mint látódé a'reménység nagyon
j
Látom, hogy a' kinek bélé telhetetlen ^
j
Annak jól fzóllani rólunk lehetetlen.
; \
Mivel az élö -fa nem kér tolunk enni,
\
Ót kell kettőnk között itélö'vé tenni
j
A* k i - i s örömeft elöl áll e fzóra^
' !
Szükfégtek v a n , ugy mond 5 itélöBíróra*
.' |
A' kigydnák ftava meg tzáfolhatatlan*,
|
Igaz, hogy az ember fzö'rnyü háládatlan t
!
Erdőkön Ts mezőkön '$ fzéllyel a' határon
Az én árnyékomban nyakfzik egé£z nyáron *
Efsoben s melegben be takarom fejét
Meg taláilya bennem kéfz menedék helyét
Tavafzfzal 6 érte nyilik ki virágom
Öfzfzel gyümöítsökkel rakva minden ágon).
Ennyi fok hafznomért kérded jutalmamat;
Ha.- fzáradni láttya egy vagy két ágamat $
Nem hogy meg tifztitná.régi hiv fzólgáját*
Nem esméri többé hafznos élö-fáját
Nékem jo dühöfsen egy éles fejfzével
5
S ki-vágja törsököm minden gyökérével
Az ember el vefztvén itt-is procefsufsát; .
ü r i hatalmában keresgéli Jufsát*
Mi fzükfégem nékem > azt mondja ezekre?
Azonban a' kígyót vagdalja izekre. — ***-
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