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zép volt az Aptlles feftett Helénája,
A ' Vargának még fem tettzett a' ruháját
J3e a' mai módi köntösnek formája >
A ' ki kapó Világ' nyóltzadik tsudája.
Mondják 9 hogy Heléna fel-kéfeűlt módofan.
Akkor, mikor Parist várta manérofun,
D e , még éhez képest pongj^olán Vtzirtofaa
Lett volna; merem azt boiíüani biztofkn*
A' Vitéz Hektor-is bámult Jegyesére
A' fzep Andromakhe tsifra köntösére ;
D e , ha tsak attó]-is meg-pesduk a' vére: *
•*
Hályog ereízkedne mkn ma a' ízemére*
Sokra'ért Orféus lantja' erejevél;
De 5 annyira még fem ment a* lant-orvével.
Mint a'mai világ piperés teltével.,
'S azt pontba ki-nyomó nyalka köntösével*
Akadt ,'Athénásba ? edgy olly'an goromba,•>
A' ki edgy fzép Bálványt tsókoit alattomban
*^gg
Kér-
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Kérte feleségül, nem adták: 's azomba ~»~
Ott fenn felejtette a nyakát, potomba.
Pigmálion felöl ne gondold tréfának;
Hogy formáját vévén Vénus ofzlopának,
Tziprusha, fzeretot faragott magának,
'$ Rabja lett 9 ki-mettzett alabáfrromának.
Könyörgött, hogy Vénus nyújtson feghségetl
Nytijtott-is, meg-fzánván ezt a' dúhofséget:
Az alabáftromnak ád elevenséget,
*S igy kap bolondjában nyalka Feleséget!
Ó h ! ha edgy Bálvány-kép így meg-tud tettzeni,
Hogy ne tudna hát az eleven sérteni?
A ' meDyet nem fzükség érzékenyíteni ,
Tsak újmódi köntöst kell rá biggyefztení.
Mellynek a' formáját akarnám félteni.
De úgy Szabó-Tzéhet kellene gyűjteni.
Azt pedig, ki-gyozné borral bé-tÖlteni >
• 7S ofztán, más forma-is volt az eíébbeni.
Többnyire, majd minden Újság* eleire
Változik a' köntös fzebbre-é? vagy mire?
Ugy? hogy az-is tettzik, annyira mennyire,
A* k i , roka-farkat köt az ületire.'
Már moft a Vén Szabó ebet üt magával,
' Ott ü l h e t , a* Jámbor! a'Karafiával,
Nem jádzik az olld moft a' Kamukával,
Még a' Koncentel-is fog-hegyen, 's módjával.
Az Ifjak> ha láttak Komédia-Házat,
A mellyben váitozd, nem tsak az ábrádat;
Hanem újjabb újjabb mddi a' ruházat:
A' fzerént tzifráznak garnírozott vázat.
Nem tudja a világ, mit tsiníl kínnyában,
Meg-vefzett; 's mondhatom van o ü y Planétában,
Hogy tsak a' más fzázban, kisértJÍ 'íbimáLuai
Lármát ürött volna ? -illyeja Maskarában.
. . .
Más
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Má-: köntösben járt a* Násá Korinnája^
Másban ismét a* Szűz Diána Nimfája;
Hattyú tollal toít-meg a' Didó párnája:
*S vólt-ís köntösének különös formája.
P e m o f t , edgy Siifterné5 Grófnéval paríroz;
Meg-f ejt edgy bdbitát; 's férjének flatiroz 5,
Ha így nem boldogul: diil-fál ktijoniroz ,
Míg párját nem öntet ? addig atakiroz.
Minap ? edgy Borbélyné , Szomfzéd-Afzfzonyáink
Újmódi fzabását látja Volánnyának*
A? nevét fe tudja téli Szaíupjának:
Még-is 5 nyomba máfsát varratja magának*
luíáá l a' fzegény Ura, borotva fenéfiel
Kerefi a' póltrát feö.r- vakaró kéflel;
Még-is a' mit meg-lát, kívántsi-nézéfTel 9
Meg-kell Afzfzonyomnak lenni edgy vetéffef*
Még tsak nem-is Kantus ? ha nem tarka-barka,
Ma zöld a' tzipökje ; más légyen a*farka;
í g y lefzfz az emberből.pettegetett fzarka,
RémitÖ tsudának'mind fííle mind farka!
Ha mc5dját nem leli; Támad fzív-mádrája,
Melíy ellen nem hafznál íenki Patikája;
Hanem, a György Deák Bétsi portékája.
Ez az Afzfzonyeknak járvány-nyavalyája*
Sajnos a* bóbitát gyakran iijjítani 9
'S a' Kártabiánkát úgy fzaporitani;
Mefterséggel keli hát eleit állani*
*S úgy-kell a* világot meg-bolondítanx*
Maradjon a' tsipke 's Tin-tuk a' hajdani,
Tsak a' pántlikát kell rólla le-fofztaui;
Ha világos kék fzínt vifelt a* moftani,
Holnap, gránát-fzmnél* fcell azt fel-váltani..
Sok^ a'ki hajára kentsérez pomádét,
Azt vélnéd, hogy reggel ívott Tsokoládét,.
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Ebéd után pedig finura Lemonádét;
Holott tsak éh-kortyal tette a* parádét.
A h ! Beh! ritka madár a' bölcs Aíp^fia •
Kit meg-nem vakított a' világ módia 5
Se bujaság, fe' más férj-fzopó hárpia*
Se'telhetetlenség; fe' femmi fúria.
Király volt a férje Tzirus* edgy orfzágba >
jlfpújia még feni merült bujaságba;
'S^nem finlett annyira a' ruha-korságba;
Mint m a , a3 ki. fülig van az adóíTágba.
Mikor azért Tzirus,
holmidtágasággal
Keresné a1 kedvét y egeTzjnyájafTággal;
Fel hagyván a* fokba álló tzifrásággal;
Felei Afpujia, illyen okoílaggal:
*3Te fok ezer népet tártafz költségefen,
„Az én KíntsemTe vagyl Tsak Te nézz kegyefen,
^Karbunkulus helyett , azt vefzem kedvefen,
„Én Téged £ míg éle]s9 fzeretiek fzívefen !
Hires a' Fótzion Párja , Attikába *
M e r t , ez-is, Öltözött, moft tsekély ruhába*
Majd Férje köntösét vetette nyakába ,
'S úgy galantirozott a* Komédiába.
D e , ma ük módinak cl-nem lehet múlni,
Mert, másként Xantippét hallod dúlni fúlni*
'S jobb már }Á Sákrates! eíÖlle tágulni;
' Mert a' dörgés után, meny kp talál hálni.
T o v á b b , más dolgába, magam nem avatom;
'Moít-is , inkább magam halotját siratom,
'S mikor Leányomat feddem, pirongatom;
Hogy Menyem-is értsen, az az akaratom*
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Mólt hajdani gyermek éfzfzel, kedves Teftvér jHágorrí
tifztelctire.
"% /U~ikor a* fellegek Diétára gyűlnek ,
J.VJL Hót ? Záport* Villámást, menyköveket íziilnek.
Ha Bakhus tejétől az erek hevülnek
Aklior a' ?Sánták-is tántzra kerekillnek:
Ha a* nyársra vont Iád forog a' tűz körűi,
Akkor az éh g)romor jó hírt várva örül,
Ha a' vérengezo Mars fzablyát köfzörSi;
Tép, ront, vág, ol, puíztít, íenkin n-em könyörűL
Nints olly dolog, meBy ok nélkül meg-esheflen >
Es bizonyos tzélra 's végre ne fiefTen^
Az álom-is, gyakran hogy valót tehelíen
Igaz a z ; tsak okos meg fejtót nyerbeílen*
En-is, hogy edgy eftve le-najtám fejemet,
Atnbár fok féle gond 5 futtatta1 efzemet;
D e , mihelyt Morfeus be-fogta fzememet,
Illy' álom követé „képzelodéfemet:
Váltam edgy nagy sSrtl erdőn tévelygésben^
Egéfz ki fáradtam az út keresésben,
Láttam a' Vadakat lenni legelésben,
'S vóltam-is miattok nem kis rémülésbetiÁ
De minthogy az utat edgyfzer el-vefztettem ,'
Most ide most oda gyors lábbal fiettem
Fáradtságom a* félfz miatt felejtettem,
De még-is járt úrra fohol fem érthettem*
Moít a* Faunufokat hívám fegítségre
A'Hamadriades Nimfákat mentségre,
Kérem; kezeimet terjefztvén az égre:
Nints hafzna í 's fel-hágok edgy uagy fára vé*g;re
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Fel"m;í fizván, tetején állok egyenefen,
Mofl: ide, moit eda vigyázván fzemefen,
*S mikor űgy állanék egyedül tsendefen?
Műd ka í'zát hallék zengeni rendefem
Azt htíváii fzívemben ugyan meg-újjulék,
Mert a' tévelygésb&l mintedgy fzabadule'k;
Azért nagy örömmel az útnak indálék,
'S a:> honnét jött a'-hang, a* felé fordiiíék.
Hát! Tsudálva látok edgy dombon vigságot^
Tudja Merkuriusf
hogy a' hazugságot
Nem fzoktam; Poéta-hittel igaflágot
Motidok: még nem láftam illyen'mulatságot.
Hát kc/vér sült ludak hegedűt vontának..
Két töltött Kappanok nékik kontráltanak ,
A' i:éli Kulatsok 5 's kantsók tust fájtának >
Minuetet a' fzép síitt katsák jártának.
Két pirult matatzok voltak trombitáfok
A' pulykák ? k i s ü l v e , k i f ő v e , hárfa fok >
Vlígan örvendettek minden rnufikáfok ,
Amott Kozák-tántzra kerekedtek máfok.
Tántzolt 2L kövér fzegy, z riskásás l é v e l ,
Ugrott a' difznó fo t o r m á i t ízemével,Bárány hűs lejtöt járt táros derejével,
Ott: döngött a gömbotz^, hízott kendőjével*
A' mikor bámulva tsudálnám ezeket,
'S irigy lenem nékik vidám életeket,
Edgy sült kappan rám vét mofolygó fzemeket,
'S. mondja 9 'hogy újjíttSam én is víg kedveket*.
Es mivel a'"vígság nállam fe kelletlen %
Kó'zöttök magam-is nem voltam kedvetlen,
De a' mint forgatnám okét kimélletlen ;
N.ig\ r ízerentsétlenség történé véletlen.
Mert edgy sült malattzal a' mint nyalakodtam ^
Végre, ofzve ve-fztem vele,, 's marakodtam, KerMagyar Tudományos Akadémia Könyvtára
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Kergettek; etettem:. *s hogy átköfügrottarft
így érzék J e l . Beh! kár, hogy ezttsak álmodtam!
Más nap-is az álmot tsak nem felejthettem5
Álo t 9 efsös ido! oliykor ki nevettem;
Tsark azért álmodtam, így-is vélekedtem 5
Mert az előtt ellve, fok pafzulykát ettem.
De ellenbe néha így-is gondolkodtam,
Bfeony ! bolondjába iíJyet nem álmodtam t
Jövendőt mond néha az álom, hallottam:
Azért én magamban így-is okoskodtam;
Tám ? tzéloz Satumus arany idejére ,
Ez álom; melly el'ól fog jönni végtére 5
'S még a' Korbelynek-is lefzfz könny ebségér*
Ugy 3 hogy munka nélkül el-élhet kedvére*
Vagy 3 hogy nem'mefe a' János-Pap Orfzága*
Mellyet még eío hoz Saiurnus* jósága f
Ha kezéhez keriíí a' fia jófzága:
Héj! a7 Tzigánynak-is lefzfz akkor világa |
Mikor sült ökör fog az úttzán sétálni *
Boros korsék fognak a' tsipején álni ^
Kolbáfzt lehet minden sovényen találni*
Jupiter! Beh! jó lefzfz ott tseretsurálaí*
Mikor az efzemet igy hánytam vetettem;
Búsultam j álmomat hogy meg-nem fejthettem^
Már bofzfzűságomban rólla le-is tettem;
'S hát látom Apollót állani mellettemI
A* ki bús formában látván Poétáját *
Mofolyogva reám fordítja ortzáját^
'S pengetvén fzokáfa fzerént tzireráját *
Végre illyen fzókra nyitja arany-fzájít;
Mit búsálfz? Tedd félre minden bánatodat *
Ne kövesd eddig tett gondolkodásodat;
Nem vélheted ugyan tréfának almod.it,
Figyelmezz! jneg-féjt^m m<5do$ l&úloázt:
Qiá*
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D i a n á n a k van edgy Nimfa féregében 9
p — ^;— r a - a 2 t tanom esméred hírében;
A' kii: a' fzép yánó vévén kegyelmében:
Már moll jegyesének ejtette kedvében.
Ezt Tzvielt literi — Aízfzony-is kedvelte,
Ambá.r fanyarüan tartotta's nevelte;
De minthogy más felöl e£-is kedvét lelte.
Mar n víg fzerentse jó póltzra emelte —
'S ihol! Lakodalma hogy elo forduía ,
Atnbíj* még a' pártát le nem vették riíla;
De nrhthogy mindennek fzíve meg-ájjúla:
Tzibele is tsak hogy tántzra nem indála*
„Ázévt, hatalmában lévő állatoknak ?
Param:sol 3 tsirkének, Iádnak, 's kappanok nak,
Pulykáknak ? katsáknak 5 's ölo malatzoknafc;
Hogy tegyenek frontot ifjú Afzfzonyoknak.
így értSil-meg hát ide tzéíozott álmodat,
"Meg-Í.?ejtem éjjeli módos látáfodat;
Kerefs tentát, pen«át ? vedd papiráfodat,
Tedd tifzted, 's így kezdjed jó kívánáfodat:
Hány., ember a s állat ű!t Tzibele. hátára ,
Nepr.nnusnak hány tsepp víz foly fzigonyára,
H á n y Tsillag fér a* fzép Olimpus boltjára,
Annyi ezer áldás fzáljon P — S— «—ra>~
Mikor vége léfzen földi életének,
Kéfzüljön az égben korona fejének ?
*S ott ztn%]en ajakán az a* díts-6 ének,
Mellyet énekelnek a hufzon négy Vének.
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