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Kőit Bétsben 9, Júniusban 1787*
Mtdgy drága Személlynek tifzteletében igy
tattá pennáját*
T. M*

jadzodoz*

E

dgy fégi Kép-író rajzolt edgy fzép kepét*
E'igy ííteni képet ? épet, fzázfzor fzépet*
Vénust tróndom ? azt a* fzivet fogó lépet $
Kit maga Mómus-\s ógy nézett 9 mint épet*I t t , nera tsak a rajzok kép vala izép és é p ;
Hanem az élo kép volt magában-is fzép<$
Szépen rajzoltatott-le az élö fzép kép ,*S mind az élo, mind a* rajzolt .yók íogó-J^*
Méltán tifztelték hát Vénust Cypriában^
Melly Sziget volt e' fzép 's ép kép' bírtokáfránj
Mert benne olly fzépet láttak edgy Summában^
A' millyen lehet tsak ílteni formában*
Mikor ezt Mőmusnstk álliták elébe 9
Soká femrai hibát nem kapott teftábeV"
'S tsak illy gáncsot talált' végre tzipökjébe f
Hogy az nyikorogna minden lépésébe*
Szép vóít hát tsak ugyan a' Vétius9 formája;-".
Mert nem talált benne hibát MSmuf &ája j
í ) e , ha én lehetnék ízépségc' roííája :
Száz- Tőmus-is lenne úgy az o hibája;
Sot, többet is tudnék írni hibájáról;
Mert '.én nem itéluék külső foniiájiróú
Ri ?
Sei# ;
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Sem a' pántoyöija* nyikorgó voltáról;
Hanem tsak a' belsó fogyatkozásáról*
??oferpinámk-is olly Vala fzépsége,.
Hogy arra az Srdog f^erelme-is ége,
*S mind addig fzívének nem rólt tsendefsége^
Míg végre ez a' fzííz leve felesége*
Szép volt a' Görögök híres Helénája $••.....
JPamnak Fénustól adatott mátkája ,
Kiért vérrel izzadt fok Vitéz'' fzablyája,
*S pufztújásra jutott Trója város' tája.
Szép lehetett az-is kinek kehelébe
Bé tseppent jfúpiter arany tsepp Ma/québe^
'S a mint emlegetik edgy régi mesébe ^
Titkon réfzt vett annak titkos fzerelmébe.
Szép volt Alkuména Királyné fzépsége,
A* mellyre a* fasos Iften-is úgy ege »
Hogy két éjtfzakának leve edgyefsége 5
Míg fel-lobbant heves tüzének lett vége*
Szép volt Tháis s Láis; mert edgy éjtfeakára
Hat ezer Tallér volt a térteknek ára*
Bezzeg! a' ki vágyott e* két Afzfzonykára d
Itt 5 a* Fojta ugyan fórra a'-torkára*
De 9 tsak fzépeí 9 nem nagy mefterség találni;
Hlyet a' terméfzet fokát tud formálni
Fulkánus-is tudott ollyat kalapálni y
A* mellyen a* ízemnek ineg-kelletett álni.
Szép lehet a' tértnek külső formáláfa,
Jól eshetik a ízem' és a' fzáj* mozgáfa;
D e , valljon a' tértnek belső alkotáfa
•Ollyatí-é, hogy éppen a* külsőnek máfa?
Már ez, öllyaft kérdés; mellyre azt mondhattyuk ?
Hogy a* farkart 5 bárány-bÖrbeiUs láthattyiik;
A' ízajkót a' pávák között találhattyuk^
*S a' palotá&ban-is lak fiatnak rút ''fettyúk*
Az
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Az az, V fzépségnek külső fedeleVel,*
Mint a' Madám Eva fige levelével,
Tsak a' rátát fzokták takarni leplével,
Hogy fera magok, íem más ne láfl^ fzemével*
A* régi Csépeknek. le-írt laiftroma,
Vóit tsak a' rofz fzívek* fzerelme oftroma ;
Olly fzetiaéllyeknekris lehetett Temploma,
Kikben a* virtusnak nem volt femmi nyoma* ,,
De már moftan vágyunk okosbb ítélettel;
Nem érjük-bé tsak a' külső tekintettel ,
*S. ha a* fzépség ©dgyutt jár feslett élettel?
Nem illetjük mi a' fzépet befsfilettel.
De» találbatunk-é edgyutt j<5t és fzépet?
Mind kivül, mind bel&l tökéjletes épet?
Ritka bizony látni olly él'6 fzép képet,
Melly belől ne tartson mérget fozö lépet.
Soknak gondja íiatien belső formájára,
Tsak azt nézi, hogy mit bigygyéfzfzeij farára,
*S ha már felöltözhet Páriíi formára,
Ki mer a' Világnak álni piattzára.
Kár 5 hogy ollyan tükröt nem tudnak tsináini,
Mellybol ki-lehetne a' belsőt visgálni;
Mert ha illyet tudna az éfz fel-találnif
Sok Dáma nem menne tétova járkálni*
Sot mit mondék! illyen tükör már van kéfzsn,
Melly azt-is ki-tudja mutatni egéfzfzen,
Hogy vaj, túrd, vagy fajt, mellyik téjbol léfzen ;
Mert mutat mind belől, mind a' külső réfzen.
Én ezen'tükörnek nézvén táblájára,
Már régen akadtam edgy fzép Leánykára $
Af kit, hzAtrópos véne ollójára,
Az lenne Vénustíék tetemes kárára;
Mert a', kis J£upidó annyira nem mehet, •

Mim %* mit ejs mfa g&éphéyel tehet j
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E z 9 maga Kupidé, sSt Finus-is lehet*
'S ezek nélkitl fcívet oftromolhat 's vehet,
Ha az Iften képet a' teft-is vifelné,
Ebben azon képet akárki"felölelné;
Ámbár visgálását olly formán rendelné,
Hogy képzelSdéfsel femmit ne nevelné,
Ha pogányi módon akarnék fzóllatii,
Ritka fzépségéért azt merném mondani,
Hogy néki Páfusbm lehetne forgani, 'S a' Grdtiák fzámát meg-fzaporitani.
* V a g y , hogy mint Pandára, mondva formáltatott f
É s benne Vulhánus remeket mutatott ,
'S hihető, hogy egéfz éjjel fém alhatott,
Mikor illy. filegrán fzép képet aJkatott,
Orra 5 füle, f z á j a , ' s homloka márványa, ^
N y a k a , fzemőldöke 9s fzeme fzívárványay
A* fzemnek és fzívnek mignefi b á l v á n y a ,
* ••
_ ^ ? S az Itteni kéznek remek alkotmánya*
Hát azon réfzei, mellyeket ruhával
<
F e d , ama* meg-avúlt bűnös diplomával 9
Melly*t ottan kapott volt Ádám
Évával»
A' hol torkig laktak a' lopott almával.
Mitsodáfok vallyon, mondom, ezen réfzek?
E n , ha proportiát a* többekről véfzek »
Azon réfzeknek-is párt fogója léfzek 9
'3 állítani mérem, hogy fzépek *s egéfzek* *
Minden fzerethetné ez eleven képet;
Ki-is ne fzeretne illy rend kivűl fzépet?
Illjr rend kivűl fzépet, fs tö'kélletes épet ?
Ha illyet foghatnék, ma t&inálnék lépet.
$bben a' virtusnak van ollyan fzálláfa,
H°gy poraplsb nem lehet foha lakozáfa ;
J£14s hüzem kedves benne mulatáfa ;
M e # *' feállás olJjr feéj>, mellynék nktfea máía.
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És ez az-, a? melíyért én fit fzemgetem ^
Hogy a* virtust benne tscportba lelhetem;
Azzal fem Téthetek, ha megölelgetem $
• . Hogy jót ne fzerefTek 9 mert az nem tehetem.
XTgy illik .V Virtus e5 fzép • teft • formába ,
Mint a' briliiánt kS arany koronába,
Vagy az arany peretz az oliyan karjába r
A' ki az aranynál fokkal fzebb magába.
A'fzemérmetefség tündöklik fzemébÖl ,
Vidám V nemes elme hangzik befzédebSl*
Tsendes lelket látni tsendes lépéséből *
,
'S bámulásra méltó virtust életéből.
Ha a' teft, 's a' lélek párosul edgymáfsal,
>S úgy^ élhet edgymáfsal 5 mint pajtás pajtáffai,
Itten a? kázafság nintsen kárvalláüal \
'S femmit nem vefztettek a párafodáífal;
Mert lelke -a te/le' mozgását követig
t Lelke' indítását, a* teCte fzereti.,
E z , amaz tettzését foha meg nem veti*
Ha tsak erejével áztat fel-érheti.
Hlyen volt Aftrza t^üám' hajdanában 9
Midőn el-hagyta volt a' földet bujában,
De ha ez lett volna akkor divatjában ?
Szálláíl talált volna 5-is virtufsábati. ,
*S hogy jiftrea el-ment» én azt nem fajnálom 9
Mert ha a' gondolat bennem nem tsak álom',-'
'S. ha V mit visgálok, azt jól meg-visgálom,
Ezen fzép ízemélyben Aftreát találom*
Vimis által adta néki a' fzépségét,
A' bolts Minerva-is minden bÖltsefségét ?
A' méz befzédébe Önté édefségét,
'S ezekért kedvelli a fold e- vendégét.
Síit, bújjon előtte a Fénus fzépsége*

Nein ér as efeévej PaUás' bbk$Qlsé$e 9
Sem ..
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Sem a5 befzédével a' méz? édcfsége ;
Mert azt felyul múlja kellerneteísége*
Fénushól tsak edgy vén hús vált utoljára %
'S nem lett a' világnak benne f@mmi kára*
Hogy jutott a' rágó férgeknek fogára,
Midőn Öt el-hagyta az éltető pára;
De az a* világnak nagy kárára lenne 9
Há ez a* raeg-hdltak orízágába menne;
Mert azután gáláit vallyon kiről venne 7
Mikor aJ jó példa a* földben pihenne?
Ha kz élt volna a* Fénus idejébe,
Ezt. tifztelték volna Cyprus fzigetébe,
'Illyen\ volt tím Eva az Edén kertébe,
Míg még nem akadott az ördög 3 tőrébe*
Sot Eva tsk\ tsontbpí véve eredetet;
Mert az Adum oldal tsontjából
ízületm*
De ezt maga feíilte a* jdság, *s fzeretet,
Mástól iily jó és ízép nem-is fzííléthetett,.
Plutó-is bika bort öltözne magára,
Jupiter változna arany tsepp formára f
Ha fzert tehetnének iliy fzép g jó mátkára *
De a* háj nem való az ebek' fogára.
Más az 5 hogy még ebben a' buja fzeretet .
Edgy pillantáfig is helyet nem lelhetett ?
Nem-is akar élni olly otsmáay életet,
Melly hozna fejére kemény Ítéleten
Olly virtufok bírják ö'rö'kö'sön fzívét %
& mellyek ronthatják az Ördögnek ívét 9
Az Ür-is felŐlníl Őrzi keze* mivét,
Hogy fenki ne rontsa e'fajátját 's híyét*
Ki állott, már ugyan ellene tsatáraAz ördög', de a' lett tsalárdsága' ára,
Hogy frégyen 's gyalázat téré ortzájára ?
Síért mm keritheté é* halat bor£&rjU
. .
.
'
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'Máfot-is hánytak 'már. tört a* lépésá-e/
De aVf#l-tett tzélra még edgyík' fe'm ére;
Mivel hogy ez nem vágy ollyau tsesnegére^
Mölly méz helyett mérget ónterie fzivére,
Nintsen-is reménység meg-ejthetéséhez^
Mint a* ravafz róka, tud a' keleptzéhez• >•
Nem-is fér tántorgás illy'fcéifiés elméhez/
„ A* ínellyel közelit lilének neméhez/
Sőt, ha a* pogányok' Iftenit vísgáiom?
'S ennek virtufait rendre meg-roílálom,
- Ha ízeméin és efzem nem fogta-el álom^ < [;/•
Ezt azokon felyül héjjazni .találom.
As fzép afzfzonyokat gySzi fzépségével r , : '
Tudós férjfiakat előz értelmivel *>
A' leány4ereget pedig erkoltsével?
y
B mind edgyiket ? mind mást jdzan életével*
£
Kár 5 hogy ezt mindenek nem vefzik muftráirakg
A' leány tehetné például magának %
Az afzfzony tarthatná olly tükör-táblának >
MelJyben az Erraták fel-írva volnának*
1 De már ma nints gondja fenkinek példára,
A*' leány néz tsak a' Páriíi formára >
Az afzfzony hímet varr fzomfzéd afzfzonyára^'
'S így hág fel a' kakas a' fzomfzéd tyúkjára*
Elölte a* módi a* jó terméfzetet.,
Ez vezeti már az erkŐltsŐt 's életet >
A' mellyet az előtt a világ fzeretett 9
j
Az, közzulünk, mint edgy rofo j fzámkivettetetté
4 A* ki ma virtust lit^ lát ritka portékát A
i
'S könnyebb_-ízemmel látni a' femmi árnyékát^
j Vagy a* Krokodilust öldökölő békát;
I r Mert az egéfz földé fejn tenne edgy vékát j.
Es már el-tsüggedett fzívein' reménysége >. "
Hogy Jfirea többé nem a foíd\ vendége $ •
• .'Kitör,'
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Kitol a* jó fzívnek volt olly tüzefsége,
Melly az Iften 's ember* fzerelmével ége«
D e , ha fzeroem vetem e' fzűz leánykára,
Búslakodó fzívem jut olly víg órára,
Mellyben nem vágyódik ismét halálára;
Mert benne találhat tsupa Afireára.
Benne, és nem másban kedvemet találom *
Eheá képeft más fzép , 's más jó tsupa álom í
Ha ezért kellene meg halnom 5 halálom
Fogadom* hogy érte foha nem iajnálom ;
Mert bennem $ mint benne, vagyon olly nemes é&*
Melly a' közönségnek javára mindég kéfz;
Ha p e d i g e * fzemély a' világból ki-véfz ,
Ügy a' világ végen finale punctum léíz*
Mert* ha a 'Sidóknak hajlok értelmire ?
Tsak azért nem ért még, a' világ v é g ^ r ^
(Jóllehetr már hajlott fzíntén eít vejére ,)
Hogy edgynehány jó van benne ízerentsérs*
lE.íi ezt a* fzép fzíizet gyakran Ölelgettem,
A* nevét még eddig ki nem jelentettem ^
De , hogy más-is tudja, imé ide tettem,
Ez a' Virtus!• úgy-é méltán fzerethettem ?
Virtus!
ha rá esmérfz a' magad nevére ,"
Ládd-é fzivem moft is IMveaV hűségére
Kéízen van 9 s óhajtoz azon fzerentsére*
Mellyben hív fzívemnek , hív fzíved lefz béfe* *
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